
Open Universiteit 
www.ou.nl 

Inleiding

Citation for published version (APA):

Bijleveld, C., & Janssen, J. H. L. J. (2022). Inleiding: de praktijk van de veiligheidszorg. In J. Janssen, & C.
Bijleveld (Eds.), Basisboek geweld in de levensloop: Theorie voor de praktijk (pp. 9-14). Boom Criminologie.
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/basisboek-geweld-in-de-levensloop

Document status and date:
Published: 25/07/2022

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Document license:
CC BY-NC-ND

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between
the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the
final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
https://www.ou.nl/taverne-agreement

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23 May. 2023

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/basisboek-geweld-in-de-levensloop
https://research.ou.nl/en/publications/cfd19ad3-47e5-494b-a069-cf1c518c2a99


9

Inleiding: de praktijk van 
de veiligheidszorg
Catrien Bijleveld & Janine Janssen

In de veiligheidszorg gaat het niet alleen om het voorkomen en aanpakken van 
criminaliteit. Het gaat ook om overlast, verloedering en de angst voor crimina-
liteit en onveiligheid. In dit boek staat geweld centraal. Geweld kan zich fysiek 
manifesteren – denk maar eens aan een vechtpartij – maar ook psychisch, bij-
voorbeeld het bang maken van mensen (Janssen, Dreissen & Juncker, 2022). 
Op het ontstaan en voortbestaan van geweld zijn tal van factoren van invloed, 
uiteenlopend van slechte huisvesting en armoede tot en met verslaving en 
aanleg. Dat betekent dat het ene geweldsprobleem het andere niet is: bij huise-
lijk geweld moeten professionals iets anders doen dan bij rellen na een voetbal-
wedstrijd. Een professional die iets wil betekenen voor de preventie en aanpak 
van geweld, ongeacht of het gaat om een politieagent, sociale professional, een 
onderwijzer of een medewerker van de gemeente, moet complexe fenomenen 
kunnen doorgronden om zo in samenwerking met burgers en andere pro-
fessionals goede stappen te kunnen zetten. Theorieën over geweld kunnen 
studenten en professionals daarbij helpen.

Waarom een theore t isch  boek  voor  de  prak t i jk?

Schijnbare tegenstelling
Theorie en praktijk, dat lijkt op een tegenstelling. Maar wij denken dat ook 
professionals in de veiligheidszorg – uiteenlopend van het justitiële tot en 
met het sociale domein – in hun praktische werk veel baat kunnen hebben 
bij het gebruik van theorieën. In dit boek willen wij dat aan de hand van twee 
onderwerpen laten zien: het verschijnsel geweld en de menselijke levensloop. 
Geweld is een veelomvattend fenomeen, waarmee jong en oud in onze samen-
leving te maken kan krijgen. In dit boek kijken wij vanuit het perspectief van 
de sociologie, psychologie en historische antropologie naar deze fenomenen. 
Steeds vragen wij ons af wat de meerwaarde van theoretische modellen uit 
deze disciplines voor de praktijk kan zijn.

Waardevolle modellen
Wij denken dat deze theoretische modellen behulpzaam zijn, omdat het leven 
van alledag buitengewoon complex is, temeer als er noodzaak is tot extra veilig-
heidszorg in situaties van (dreigend) geweld. Tal van factoren kunnen immers 
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van invloed zijn op het ontstaan en voortbestaan van geweld. Denk maar eens 
aan slechte huisvesting, verslavingsproblemen, opvoedkwesties en/of een te 
laag inkomen en schulden. Dit rijtje kan moeiteloos worden aan gevuld. En 
vaak is er niet één probleem, maar zijn er meerdere, die elkaar zelfs kunnen 
versterken. Het is lastig om dan te ontrafelen hoe al die factoren van invloed 
zijn op geweld. Heeft slechte huisvesting meer geweld tot gevolg? Of is het een 
indirect verband? Gaat het niet fijn wonen bijvoorbeeld pas opspelen als er ook 
andere factoren, zoals gebrekkige communicatievaardigheden, een rol spelen? 
Of als er een drankprobleem is, of werkloosheid? Die kluwen aan factoren die 
in het leven van mensen geweld kunnen bevorderen of remmen, is lastig te 
ontwarren. Het gaat niet alleen om véél factoren, het is ook niet duidelijk hoe 
al die factoren elkaar beïnvloeden.

Om dat ingewikkelde leven van alledag beter te begrijpen, is het handig om 
gebruik te maken van modellen. Een architect begint ook niet in het wilde weg 
een huis te bouwen. Hij of zij maakt eerst een tekening en wellicht ook nog 
een maquette om te testen of al die fraaie achter de tekentafel ontstane ideeën 
ook in het echt goed werken. Dat schaalmodel is niet volledig, maar moet in 
grote lijnen wel kloppen.

Om zulke grote lijnen te schetsen en orde te scheppen in de verwarrende wer-
kelijkheid, gebruik we sinds jaar en dag ook in het dagelijks leven en in ons 
werk modellen. Zo gaat het verhaal dat men in de klassieke Oudheid dacht dat 
malaria veroorzaakt werd door het laagland. Men had waargenomen dat men-
sen in de bergen geen malaria kregen. Veel later werd duidelijk dat malaria 
werd overgebracht door muggen. En nog weer later ontdekte men dat het niet 
zozeer de muggen zelf waren, maar dat muggen malaria alleen overbrachten 
als ze de malariaparasiet bij zich droegen. Zo worden modellen langzaam, met 
vallen en opstaan, gebouwd. Modellen helpen ons om de werkelijkheid om 
ons heen te begrijpen, ze geven een verklaringsmodel. Ze zijn niet altijd cor-
rect, en vaak zie je dat naarmate de wetenschap vooruitgang boekt, de model-
len verbeterd worden: de oude worden de deur uitgedaan, en nieuwe worden 
geïntroduceerd. George Box, een Britse statisticus, formuleerde dat ooit als 
volgt: ‘All models are wrong, but some are useful’ (Box, 1979). Modellen zijn 
gebruiksartikelen die ons helpen de wereld om ons heen te begrijpen, grip te 
krijgen op de complexe werkelijkheid.

In dit boek laten we een aantal theorieën de revue passeren. Een theorie is ook 
een model, dat wil zeggen een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid, 
die ons moet helpen de complexiteit om ons heen te begrijpen. Een theorie 
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verklaart dan ook nooit ‘alles’ en soms blijken stukjes niet te kloppen, of toch 
minder verklaringskracht te hebben. Dat gegeven roept in de praktijk vaak 
negatieve associaties op. Zo wordt vaak de uitspraak gehoord dat een theorie 
losstaat van de praktijk of dat een theorie niet ‘waar’ is. Ook wordt in verband 
met theorievorming het woord ‘moeilijk’ regelmatig te berde gebracht. Maar 
een theorie is geen overbodige ballast. Een theorie is een stuk gereedschap dat 
het denkproces structureert en richting geeft. Een theorie is een stelsel van 
uitspraken dat dient om beschrijvingen, voorspellingen en verklaringen van 
de werkelijkheid mogelijk te maken (Janssen, 2017). Wat theorieën verweten 
wordt, dat ze niet over alles gaan en enigszins losstaan van de praktijk, is in 
feite hun grote kracht. Consequent gebruik van een theorie helpt de gebrui-
ker vooral goed te kijken naar de structuur van allerhande te bestuderen én 
aan te pakken problemen, bijvoorbeeld op het gebied van geweld. Theorieën 
scheppen orde, ze versimpelen. En met een theorie in de hand stel je vragen 
waar je anders wellicht niet aan gedacht zou hebben. Ook nodigt een theore-
tisch model uit tot experiment: stel dat je een theorie hebt uitgewerkt over de 
invloed van voeding en met name vitaminen op het voorkomen van geweldda-
dig gedrag. Op basis van dat theoretische model kan je in de praktijk aan de 
knoppen gaan draaien: het gevangeniswezen is onder de indruk van je theorie 
en bij wijze van experiment krijgen gedetineerden extra vitaminen op hun 
bord. Vervolgens kan dan onderzocht worden of een gewijzigd menu inder-
daad gepaard gaat met gedragsverandering. Met de resultaten kan je vervol-
gens je theorie én beleid verfijnen.

Opbouw van di t  boek

Verschillende perspectieven
In dit boek willen wij de waarde voor de praktijk van een aantal theoretische 
perspectieven op geweld in de levensloop laten zien. In hoofdstuk 1 wordt om 
te beginnen het veld geschetst waarop onderzoek naar geweld in de levensloop 
plaatsvindt. Wat zijn belangrijke termen en theorieën over de levensloop en 
wat is de rol van geweld daarin? Welke aanknopingspunten biedt dit levens-
loopkader professionals in de praktijk? Nadat deze basis gelegd is, komt in 
hoofdstuk 2 het psychologisch perspectief aan bod. In hoofdstuk 3 kijken we 
naar wat de sociologie ons te bieden heeft en in hoofdstuk 4 staat de histo-
risch-antropologische benadering centraal.

Elk hoofdstuk is volgens een vast stramien opgebouwd. Aan het begin staan 
een aantal leerdoelen voor de student geformuleerd: wat moet je weten en 
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kunnen als je het hoofdstuk uit hebt? En wat zou je met die kennis kunnen 
in het werk met cliënten, slachtoffers, verdachten of hoe de mensen waarmee 
en waarvoor professionals in de veiligheidszorg werken, dan ook genoemd 
worden? Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen en opdrachten waarmee 
zowel individuele als groepen studenten de stof kunnen verwerken. Daarnaast 
bevat elk hoofdstuk een korte schets van de discipline die in het hoofdstuk 
centraal staat, gevolgd door een paragraaf waarin de belangrijkste theoretische 
concepten, inzichten en debatten met betrekking tot geweld in de levensloop 
worden beschreven. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de betekenis van al die 
inzichten voor professionals in de praktijk.

Casuïstiek en de wijk ‘Jansveld’
Om de relatie tussen theorie en praktijk goed te kunnen illustreren wordt in 
dit boek veel gebruikgemaakt van casuïstiek: aan het begin en in het verloop 
van elk hoofdstuk worden concrete voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd. 
Om de relatie tussen de disciplines goed te leren duiden, wordt tussen elk 
hoofdstuk het relaas beschreven van een huishouden uit het verzorgingsge-
bied van een sociaal wijkteam. In elke casus speelt een specifiek geweldspro-
bleem in een bepaalde fase van de levensloop, waar mogelijk sociologische, 
psychologische en antropologische theorie ingezet kan worden om het pro-
bleem te duiden. Hoewel we getracht hebben om voorbeelden uit verschil-
lende levensfasen op te nemen, zal de lezer meer casuïstiek met betrekking 
tot jongeren tegenkomen. Voor dit accent is om twee redenen gekozen: bij veel 
vaak voorkomende (gewelds)criminaliteit zijn jongeren betrokken. Daarnaast 
vonden we het belangrijk om met de casuïstiek aan te sluiten bij de belangstel-
ling van vaak ook jonge studenten.

Aan de hand van vragen en opdrachten kunnen individuele of groepen stu-
denten de casussen bediscussiëren: welke theoretische perspectieven helpen 
om het ontstaan van de beschreven situatie te begrijpen? Welke consequenties 
heeft die analyse vervolgens voor de aanpak? De student zal zien dat gebruik 
van theorie niet tot pasklare antwoorden leidt, maar dat het gebruik ervan 
helpt om goede vragen te stellen bij het doorgronden van complexe situaties. 
In een kort slotwoord brengen wij de lessen voor de praktijk vanuit het psycho-
logische, sociologische en historisch-antropologische perspectief nog eens in 
verband met de casuïstiek uit Jansveld.

De casuïstiek tussen de hoofdstukken is gesitueerd in de fictieve wijk ‘Jans-
veld’, een gemengde wijk. Er wonen oude en jonge mensen, migranten en 
families die al jaren zoals ze zelf zeggen ‘tot het meubilair’ van de wijk horen. 
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Was Jansveld vroeger een echte arbeiderswijk, inmiddels vinden we er ook 
studenten en ‘young urban professionals’. Ingeklemd tussen het industrie-
terrein oost en een nieuwbouwwijk aan de andere kant van het spoor, is de 
wijk sterk van karakter veranderd in de afgelopen tien jaar. Families die er al 
jaren woonden, waarvan soms zelfs de grootvaders nog hadden gewerkt in de 
lokale fabrieken, trokken de laatste jaren weg. Voor hen in de plaats kwamen 
aan de ene kant jonge stellen, vooral in de straten dicht bij de metrohalte, die 
de huizen in een speciaal programma van de gemeente kochten op voorwaarde 
dat ze de huizen zouden renoveren. Aan de andere kant werden statushouders, 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning, gevestigd in een aantal blokken 
met gerenoveerde huizen van de woningbouwvereniging. Een derde van de 
bewoners van Jansveld bestaat uit families met een migratieachtergrond.

Hoewel veel wijkbewoners aan Jansveld gehecht zijn, zijn er problemen. Zo 
zijn er twee jeugdgroepen, die soms elkaar, en soms de jeugdgroepen uit de 
aangrenzende wijken bevechten. Bijna de helft van de gezinnen in Jansveld 
deed wel eens een beroep op de voedselbank. Er wordt regelmatig gespijbeld, 
er is overlast op straat, en sociale professionals vermoeden dat zich achter veel 
voordeuren huiselijk geweld afspeelt. De afgelopen jaren zijn met de regel-
maat van de klok wietplantages opgerold, maar daarvoor in de plaats worden 

JANSVELD
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er volgens de wijkagent nu harddrugs verhandeld, soms door jongetjes van 
nog maar 10 jaar oud, die in de verleiding zijn gekomen voor het snelle geld. 
Op het stadhuis is bekend dat tal van organisaties uit de veiligheidszorg met 
wijkbewoners te maken hebben: denk maar eens aan het sociale wijkteam, 
Veilig Thuis, politie en de GGD.

Doe l  van he t  boek

Dit boek is primair geschreven om studenten en professionals op het gebied 
van de veiligheidszorg te laten zien hoe rijk en waardevol theoretische kennis 
voor de praktijk kan zijn. Omgekeerd hopen wij ook studenten en onderzoe-
kers die minder binding met de praktijk hebben, te laten zien hoe belangrijk 
blootstelling aan de beroepspraktijk is, om een theorie fris en houdbaar te 
houden. Maar waar het ons vooral om gaat, is dat de lezer zich realiseert hoe 
groot de invloed van geweld op een mensenleven is en waarom het zo belang-
rijk is dat we daar wat aan doen.

Dank

Tot slot willen wij Youssef Azghari, Christel Blom, Riet Knaapen en Bartje de 
Wit danken voor hun opbouwende commentaar tijdens het afronden van dit 
boek.

Janine Janssen & Catrien Bijleveld
Voorjaar 2022


