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Samenvatting 
 
 
Er heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de 

objectieve en subjectieve aard en omvang van de criminaliteit 

en overlast in de transportsector voor regio Twente. 

De volgende probleemstelling is hierbij geformuleerd: 

 

“Wat is de objectieve en de subjectieve aard en omvang van 

de overlast en criminaliteit in de transportsector in regio 

Twente, welke rol speelt de Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeur hierin, en welke maatregelen moeten 

worden getroffen om de overlast en criminaliteit te reduceren 

dan wel te voorkomen?” 

 

 

Aanleiding 

 

De aanleiding van dit onderzoek is het Convenant Aanpak 

Criminaliteit Wegtransport dat in oktober 2004 is ondertekend. 

Het convenant vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het 

Actieplan. In dit plan is een samenwerkingsverband tot stand 

gekomen tussen de overheid en het bedrijfsleven om over te 

gaan tot concrete acties en maatregelen, met als doel het 

terugdringen van de criminaliteit in het bedrijfsleven met 

minimaal 20% in 2008.  



Zowel de overheid als de brancheorganisaties zijn de mening 

toegedaan dat er nog onvoldoende zicht is op de aard en 

omvang, plaats en wijze van de criminaliteit in de 

wegtransport. Dit inzicht is noodzakelijk om te komen tot een 

scherpere prioritering en effectiviteit van maatregelen. 

 

 

Doelstelling van het onderzoek 

 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de 

problematiek in de transportsector, met betrekking tot de Oost 

Europese vrachtwagenchauffeurs in regio Twente. Getracht is 

een zo compleet mogelijk beeld te schetsen door zowel de 

objectieve als subjectieve aard en omvang van criminele 

activiteiten en vormen van overlast op te nemen in het 

onderzoek. De focus in dit onderzoek is gericht op de diverse 

probleemdefiniëringen die de problematiek in deze sector met 

zich meebrengt, de verschillende niveaus waarop betrokkenen 

en belanghebbenden zich bevinden en het 

transformatieproces wat het sociale probleem heeft 

ondergaan.  

 

 



Bevindingen 

 

Feitelijke aard en omvang 

Diefstal is het meest voorkomende delict waarvan aangifte is 

gedaan in de jaren 2000 tot en met augustus 2005, gevolgd 

door vernieling en geweldpleging. Tevens komt uit de 

registratie naar voren dat in 2005, ten opzichte van 2000 

aangifte is gedaan van andere vormen van criminaliteit, zoals 

bedreiging.  

Er is echter geen trend waarneembaar met betrekking tot de 

uitbreiding van de Europese Unie (en daarmee gepaard de 

toetreding van Oost Europeanen tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt) in 2004. Het aantal aangiften is niet fors 

gestegen, in een enkel geval zelfs afgenomen.  

Naast de aard van de problematiek is ook de omvang van het 

criminaliteitsprobleem in kaart gebracht. Het gaat om geringe 

cijfers waaruit geconcludeerd kan worden dat er vrijwel geen 

sprake is van criminaliteit in de transportsector voor regio 

Twente of de geringe criminaliteit is niet noemenswaardig.  

 

Gepercipieerde aard en omvang 

Alle respondenten geven aan dat diefstal de meest 

voorkomende criminele activiteit is. De overlast blijkt met 

name vervuiling te behelzen, gevolgd door vernieling en 

rondhangen. Op de vraag, wie volgens de geïnterviewden 

aangewezen kan worden als veroorzaker van de genoemde 



criminele activiteiten en vormen van overlast, wordt 

uiteenlopend geantwoord. De afzonderlijke belangen van de 

actoren spelen hierin een relevante rol. De respondenten 

afkomstig van het politieke niveau en de 

transportondernemers (gelegen op het operationele niveau) 

vinden dat de Oost Europese vrachtwagenchauffeur niet 

schuldig is aan de overlast die zij veroorzaken, aangezien er 

geen voorzieningen worden getroffen voor de Oost Europese 

collega’s. Zij pleiten voor voorzieningen voor deze chauffeurs, 

die toegankelijk en betaalbaar zijn. Gezien de belangen van 

deze respondenten is het niet verwonderlijk dat ze opkomen 

voor de Oost Europese chauffeur. De respondenten die zich 

bevinden op het administratieve niveau en de Nederlandse 

vrachtwagenchauffeurs – werkzaam op het operationele 

niveau – zijn daarentegen van mening dat de Oost Europese 

chauffeur zich wel schuldig maakt aan criminele activiteiten en 

vormen van overlast. Ze vertonen, volgens hen, afwijkend 

gedrag waardoor de bestaande normen en waarden worden 

aangetast. 

 

De probleemsituatie in dit onderzoek kan gedefinieerd worden 

als een sociaal probleem. De problematiek in de 

transportsector is een sociaal verschijnsel dat als onwenselijk 

wordt beschouwd door grote delen van de samenleving en 

tegelijkertijd grote gevolgen heeft voor de betrokkenen en 

belanghebbenden in deze sector. De oorzaken van deze 



problematiek zijn te vinden in zowel objectieve condities als 

subjectieve definities. Betrokkenen en belanghebbenden in de 

transportsector bevinden zich op een drietal niveaus, te weten 

het politieke niveau, het bestuurlijke/administratieve niveau en 

het operationele niveau. De actoren binnen het netwerk 

handelen al naar gelang de afzonderlijke belangen en doelen.  

 

 

Conclusies  

 

De probleemsituatie in dit onderzoek is gedefinieerd als een 

sociaal probleem. De problematiek in de transportsector is een 

sociaal verschijnsel dat als onwenselijk wordt beschouwd door 

grote delen van de samenleving en tegelijkertijd grote 

gevolgen heeft voor de betrokkenen en belanghebbenden in 

deze sector. De oorzaken van deze problematiek zijn te 

vinden in zowel objectieve condities als subjectieve definities. 

Betrokkenen en belanghebbenden in de transportsector 

bevinden zich op een drietal niveaus, te weten het politieke 

niveau, het bestuurlijke/administratieve niveau en het 

operationele niveau.  

 

Op basis van de registratie van aangiften kan geconcludeerd 

worden dat er weinig aan de hand is met betrekking tot de 

objectieve aard en omvang van de criminaliteit en overlast in 

de transportsector voor regio Twente.  



Er is vrijwel geen sprake van criminaliteit of de geringe 

criminaliteit is niet noemenswaardig. Bovendien kan de 

gepleegde criminaliteit en overlast niet worden gerelateerd 

aan Oost Europese vrachtwagenchauffeurs.  

 

Voor wat betreft de gepercipieerde aard en omvang zijn er wel 

een aantal subjectieve ontwikkelingen gaande in de 

transportsector. Er zijn verschillende probleemdefiniëringen tot 

stand gekomen. De diverse probleemdefiniëringen hebben 

geleid tot het maken van aanspraken door de desbetreffende 

actoren, waarbij een onderscheid gemaakt is in een collectief 

en een individueel sociaal probleem. 

De aanspraken aangaande een collectief sociaal probleem 

worden gericht op de actoren op het politieke niveau en niet 

primair op het negatieve residu. Dit is echter wel het geval van 

de aanspraken aangaande individuele sociale problemen. De 

Oost Europese chauffeurs worden onder druk gezet, doordat 

zij negatief worden bejegend.  

Aan de hand van de gemaakte aanspraken door de actoren is 

getracht het sociale probleem te transformeren naar het des 

gewenste niveau. De Nederlandse vrachtwagenchauffeurs en 

de actoren op het administratieve niveau hebben getracht het 

sociale probleem op de politieke agenda te krijgen, middels 

het zwaarder maken van de probleemsituatie dan de 

bestaande situatie rechtvaardigt. De komst van de Oost 

Europese collega’s heeft verstrekkende gevolgen voor de 



Nederlandse werkgelegenheid. De Nederlandse 

transportbedrijven evenals de actoren op het politieke niveau 

hebben echter geprobeerd het sociale probleem te 

depolitiseren, waardoor de bestaande structuur intact kan 

worden gehouden en het sociale probleem op het individuele 

niveau wordt opgelost. Zij zijn immers gebaad bij de komst 

van Oost Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt; voor 

hen biedt de Oost Europese chauffeur wel voordelen. 
 

Vanwege de macht van de actoren op het politieke niveau is 

het sociale probleem getransformeerd in een individueel 

sociaal probleem. De oorzaak wordt gezocht in de falende 

groep/ het negatieve residu – de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs. Het probleem wordt geheel aan hen 

toegeschreven.  

Het probleem is getransformeerd in een technisch probleem 

en vervolgens in een individueel sociaal probleem. Het 

negatieve residu – de Oost Europese chauffeur – wordt 

hierdoor onder druk gezet en dient te worden aangepakt.  

 
 

Aanbevelingen 

 

Gezien de bevindingen uit de vorige hoofdstukken is het 

opstellen van een centrale verzorgingsplaats het meest voor 

de hand liggend.  



Hiermee wordt tegemoet gekomen aan zowel objectieve als 

subjectieve aspecten. Het probleem van de geparkeerde 

vrachtwagens op bedrijventerreinen wordt hiermee 

ondervangen. Evenals het probleem van geen, dan wel 

ontoegankelijke, voorzieningen voor de Oost Europese 

collega’s. Op een centrale verzorgingsplaats kan tegemoet 

worden gekomen aan de wensen en behoeften van de Oost 

Europese chauffeur (Russisch/Pools sprekend personeel, 

betaalbare maaltijden, douche/toilet gelegenheden, etc.). Ook 

de onveiligheidsgevoelens van de Nederlandse chauffeurs ten 

aanzien van Oost Europese collega’s op parkeerterreinen 

wordt hiermee verholpen. De kern van het probleem ligt echter 

op een veel hoger niveau en wordt hiermee niet ondervangen. 

De toetreding van Oost Europeanen tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt is het gevolg van de openstelling van grenzen 

door de lidstaten van de Europese Unie. Een 

beleidsmedewerker op regionaal of nationaal niveau kan hier 

geen enkele invloed op uitoefenen. Interventiemethoden op 

het uitvoerende niveau veranderen niets aan het feit dat de 

toetreding van Oost Europeanen tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt toeneemt. Op Europees niveau zal wet- en 

regelgeving plaats moeten vinden, zodat werkgelegenheid 

tussen de EU-lidstaten zonder problemen zal verlopen, 

oneerlijke concurrentie kan worden voorkomen en 

onveiligheidsgevoelens uitblijven.  

 



 

 

 
 



Voorwoord 
 
Voor u ligt de afstudeerscriptie die ik heb geschreven in het 

kader van mijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit 

Twente. Het betreft een verkennend onderzoek naar de 

objectieve en subjectieve aard en omvang van criminele 

activiteiten en vormen van overlast in de transportsector, regio 

Twente. De focus in dit onderzoek is gericht op de toetreding 

van Oost Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt 

betreffende de transportsector.  

 
Op deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken die bij 

hebben gedragen aan de tot standkoming van mijn 

afstudeerscriptie. 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de heer R. Blank †, 

mijn externe begeleider van ETT, die zijn vertrouwen in mij 

uitte, mij de kans heeft gegeven dit onderzoek naar eigen 

inzicht uit te voeren, maar helaas niet de mogelijkheid heeft 

gehad het proces te mogen volgen en het eindresultaat te 

mogen ontvangen. In de tweede plaats de heer J. Roordink, 

mijn externe begeleider van criminaliteitsbeheersing Twente, 

die mij in contact heeft gebracht met de sleutelpersonen in dit 

onderzoek. 



Tevens ben ik dank verschuldigd aan mijn interne begeleiders 

van de Universiteit Twente, Dr. dhr. D.B.D. Bannink en Drs. 

mevr. G.D. Bakker.  

Tot slot wil ik graag mijn ouders, vriend en vrienden bedanken 

voor hun belangstelling, betrokkenheid en de nodige 

ondersteuning die ik van hen heb mogen ontvangen. 

 

 

 
 
 
Sylvia Geerdsen 

Enschede, 19 juni 2007 
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Hoofdstuk 1  Inleiding en probleemstelling 
 
1.1 Inleiding 

De aanleiding van dit onderzoek is het Convenant Aanpak 

Criminaliteit Wegtransport dat in oktober 2004 is ondertekend. 

De volgende partijen nemen deel: De Staatssecretaris van 

Economische zaken, de Minister van Justitie, Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer, 

het Verbond van Verzekeraars, Transport en Logistiek 

Nederland en Nederland Distributieland.  

Het convenant vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het 

Actieplan. In dit plan is een samenwerkingsverband tot stand 

gekomen tussen de overheid en het bedrijfsleven om over te 

gaan tot concrete acties en maatregelen, met als doel het 

terugdringen van de criminaliteit in het bedrijfsleven met 

minimaal 20% in 2008.  

Op basis van bestaande gegevens met betrekking tot 

criminaliteit in het bedrijfsleven en de wens vanuit de branche 

ligt de focus op het terugdringen van diefstal van lading en/of 

vrachtwagens in het wegtransport. 

De aanpak van criminaliteit in de transportsector is een 

gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, 

brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Het gaat bij de 

aanpak van de criminaliteit om de concrete inzet van diverse 

partijen op de verschillende voorzieningen. Daarbij is de 

verantwoordelijkheid van de overheid gericht op bijvoorbeeld 
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een goed aangiftesysteem en veilige parkeerplaatsen. De 

verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven en de  

brancheorganisaties bestaan in preventie, het opleiden van 

personeel en het informeren van de individuele bedrijven.  

 

Zowel de overheid als de brancheorganisaties zijn de mening 

toegedaan dat er nog onvoldoende zicht is op de aard en 

omvang, plaats en wijze van de criminaliteit in de 

wegtransport. Dit inzicht is noodzakelijk om te komen tot een 

scherpere prioritering en effectiviteit van maatregelen. 

 

In dit onderzoek ligt de focus op regio Twente, in het bijzonder 

het bedrijventerrein in de gemeente Oldenzaal en het 

restaurant/parkeerterrein gelegen te Deurningen in de 

gemeente Dinkelland. 

Het convenant dient in dit onderzoek als aanknopingspunt: 

landelijk worden de problemen in de transportsector 

aangepakt, wat vereist dat er ook op regionaal niveau aan 

gewerkt wordt opdat de effectiviteit van de aanpak wordt 

gewaarborgd. Criminaliteitsbeheersing Twente heeft de 

criminaliteit in de transportsector als speerpunt, waarbij ETT – 

European Transport region Twente – als belangenorganisatie 

betrokken is bij het zoeken naar een effectieve aanpak om 

criminaliteit en overlast te reduceren dan wel te voorkomen. 
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Door de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 naar het 

Oosten, met 10 landen1, hebben we steeds meer te maken 

met Oost-Europeanen in de transportsector, vanwege de open 

grenzen en het vrije verkeer van goederen en personen. Door 

diverse betrokkenen en belanghebbenden binnen de 

transportsector wordt de komst van Oost Europeanen als 

onwenselijk beschouwd. De reden hiervan is - de volgens hen 

- toenemende criminaliteit en vormen van overlast in deze 

sector. Volgens betrokkenen en belanghebbenden 

veroorzaken Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs in 

toenemende mate criminaliteit en overlast in de gemeenten 

gelegen langs de A1. Op de A1 worden zij zowel in Duitsland 

als in Nederland steeds meer geweerd op onder andere de 

parkeerplaatsen, vanwege de criminaliteit en overlast die zij 

zouden veroorzaken. De chauffeurs komen met weinig geld in 

Nederland en wachten soms geruime tijd op retourvracht. Om 

de tijd te overbruggen zoeken zij een verblijfplaats in 

gemeenten gelegen langs de A1. Het bedrijventerrein in 

gemeente Oldenzaal is hiervan een voorbeeld. Een andere 

populaire verblijfplaats onder de Oost-Europese 
vrachtwagenchauffeurs is het restaurant en parkeerterrein 

gelegen in Deurningen, gemeente Dinkelland.  

 

                                                 
1 Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, 
Tsjechische Republiek, Slowakije en Slovenië  



 7

Tegelijkertijd wordt er in ons land ook dankbaar gebruik 

gemaakt van deze Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs 

door de Nederlandse transportbedrijven. Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeurs zijn immers goedkope werknemers 

voor de transportbedrijven. Criminaliteit in de transportsector 

is een sociaal probleem, vanwege de verstrekkende gevolgen 

voor de gehele samenleving of delen ervan. 

Hierbij moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt 

tussen objectieve condities - daadwerkelijke gebeurtenissen, 

gevallen en situaties - en subjectieve definities, zoals 

percepties, gevoelens en opvattingen van betrokkenen en 

belanghebbenden. Dit onderscheid is van belang om 

misverstanden te voorkomen. Want bestaat er daadwerkelijk 

een verband tussen de komst van Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeurs in Nederland en de criminaliteit in de 

transportsector? Of bestaat er wellicht een verband tussen de 

Oost Europeanen en de toenemende onveiligheidsgevoelens? 

Dit is een cruciaal verschil, waar een antwoord op gevonden 

dient te worden. De subjectieve definities zijn eveneens van 

belang vanwege de sociale constructies die hieruit 

voortvloeien. Sociale constructies worden gebruikt door 

(machtige) actoren om een ongewenst sociaal verschijnsel 

aanhangig te maken bij een groot publiek en een breed 

maatschappelijk draagvlak te creëren. Aan de hand van het 

maken van aanspraken door betrokkenen en 

belanghebbenden binnen een netwerk, worden ongewenste 
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sociale verschijnselen getransformeerd al naar gelang de 

belangen van de diverse en machtigste actoren. Het maken 

van aanspraken kan op diverse manieren worden gedaan, 

essentieel hierbij is het creëren van een zo groot mogelijk 

maatschappelijk draagvlak.  

 

Bij het in kaart brengen van de aard en omvang van de 

criminaliteit en overlast is het dus van belang om een 

onderscheid te maken in objectieve condities – de 

daadwerkelijke gebeurtenissen – en de subjectieve definities – 

de percepties en sociale constructies van betrokkenen en 

belanghebbenden in deze sector.  

Zowel de objectieve als de subjectieve aard en omvang van 

de criminaliteit en overlast in de transportsector worden  

opgenomen in het onderzoek. Hierbij zal gebruik worden 

gemaakt van een theoretisch kader, dat de definitie van een 

sociaal probleem bevat, de conversion residualist perspective 

en de sociaal constructivistische benadering bespreekt.  

 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Op basis van het voorafgaande kan de volgende 

probleemstelling worden geformuleerd: 
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“Wat is de objectieve en de subjectieve aard en omvang van 

de overlast en criminaliteit in de transportsector in regio 

Twente, welke rol speelt de Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeur hierin, en welke maatregelen moeten 

worden getroffen om de overlast en criminaliteit te reduceren 

dan wel te voorkomen?” 

 

De volgende onderzoeksvragen kunnen uiteen worden 

gesplitst: 

 

1. Wat is de objectieve aard en omvang van de overlast 

en criminaliteit in de transportsector? 

2. Wat is de subjectieve aard en omvang van de overlast 

en criminaliteit in de transportsector?  

3. Hoe kan de kloof tussen de objectieve en subjectieve 

aard en omvang van de criminaliteit in de 

transportsector worden verklaard? 

4. Welke interventiemethode biedt uitkomst in de 

problematiek in de transportsector? 
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1.3 Relevantie en doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de 

problematiek rondom Oost Europese vrachtwagenchauffeurs 

langs de A1 in regio Twente. Omdat het nog een relatief 

onbekend terrein is, is het onderzoeken van de aard en 

omvang van de diverse vormen van overlast en criminaliteit, 

veroorzaakt door Oost Europese vrachtwagenchauffeurs, een 

vereiste.  

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 

objectieve aard en omvang en de subjectieve aard en omvang 

van de criminaliteit en overlast in de transportsector.  

Tevens is dit onderzoek relevant met het oog op de uitbreiding 

van de Europese Unie: de toetreding van Oost Europeanen op 

de Nederlandse arbeidsmarkt, de voor en nadelen die deze 

toetreding met zich meebrengt, de open grenzen waardoor 

controle steeds moeilijker wordt en de cultuurverschillen die 

met deze uitbreiding gepaard gaan. De oorzaken liggen 

grotendeels op nationaal en Europees niveau, terwijl de 

gevolgen op lokaal niveau waarneembaar zijn.  
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1.4 Leeswijzer 
De opbouw van dit onderzoek is als volgt. In hoofdstuk twee 

komt het theoretische kader aan bod. Dit dient als vertrekpunt 

bij de analyse die aan het onderzoek ten grondslag ligt. Het 

betreft de residualist conversion perspective van Jamrozik en 

Nocella als mede de sociaal constructivistische benadering. In 

het derde hoofdstuk worden de onderzoeksopzet en de 

methoden uiteen gezet. Hierin vindt de bespreking plaats hoe 

het onderzoek is opgebouwd, welke opzet gehanteerd wordt 

en wordt de wijze van interviewen besproken. In hoofdstuk 

vier wordt vervolgens een overzicht gegeven van de 

betrokkenen en belanghebbenden rondom de problematiek in 

de transportsector. Tevens worden de belangen/doelen van 

iedere actor afzonderlijk besproken, waarmee de onderlinge 

verhoudingen binnen het netwerk kunnen worden verklaard 

door de overeenkomstige dan wel conflictueuze belangen. 

In hoofdstuk vijf worden de objectieve condities – de feitelijke 

gebeurtenissen en situaties - besproken, waarbij tevens een 

antwoord wordt gegeven op de eerste onderzoeksvraag. De 

bespreking wordt aan de hand van de onderzoeksmethoden 

onder verdeeld. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in de 

aard en de omvang van criminele activiteiten en vormen van 

overlast. In het zesde hoofdstuk worden vervolgens de 

subjectieve definities onderzocht. Dit gebeurt eveneens aan 

de hand van de onderzoeksmethoden, te weten interviews en 

analyse van documentatie. Wat is de gepercipieerde 
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criminaliteit en overlast en welke betrokkenen en 

belanghebbenden maken welke claims? De tweede 

onderzoeksvraag wordt hiermee beantwoord. In hoofdstuk 

zeven – de slotbeschouwing – worden de bevindingen uit 
hoofdstuk vier, vijf en zes geanalyseerd aan de hand van het 

theoretische kader van hoofdstuk twee. Conclusies worden 

getrokken en mogelijke aanbevelingen worden gedaan, 

waarmee tevens antwoord wordt gegeven op de 

onderzoeksvragen drie en vier.  

 



 13

Hoofdstuk 2  Residualist Conversion 
 
In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader uiteengezet. Dit 

dient als vertrekpunt bij de analyse die in dit onderzoek zal 

worden uitgevoerd. Het betreft hier de residualist conversion 

perspective van A. Jamrozik en L. Nocella (Jamrozik en 

Nocella: 1998) en het sociaal constructivistische perspectief. 

Deze theorieën zijn relevant voor dit onderzoek, gezien het 

onderscheid dat wordt gemaakt in beide theorieën in 

objectieve condities en subjectieve definities. Het residualist 

conversion perspectief laat zien op welke wijze objectieve 

condities getransformeerd kunnen worden in subjectieve 

definities, terwijl de sociaal constructivistische benadering de 

constructie voorafgaande aan het sociale probleem als 

uitgangspunt neemt. In de volgende paragraaf zullen eerst 

relevante begrippen nader worden verklaard. 

 
2.1 Begrippen 

Om tot een goede afbakening te komen van de gebruikte 

begrippen in dit onderzoek, zullen eerst de relevante 

begrippen nader worden toegelicht en gedefinieerd. 

 

Objectieve conditities > sociaal probleem > negatieve residu > 

aanspraken > subjectieve definitie > interventie  

 

Objectieve condities zijn feitelijke gebeurtenissen, 
omstandigheden en situaties. 
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In dit onderzoek staat een sociaal probleem in de 

transportsector centraal. Een sociaal probleem is een situatie 

die als onwenselijk wordt beschouwd door een groep of delen 

van de samenleving. In dit onderzoek wordt met de 

transportsector uitsluitend gedoeld op het wegtransport. Een 

sociaal probleem vloeit voort uit objectieve condities als mede 

subjectieve definities. Subjectieve definities behelzen 

heersende normen en waarden, percepties, meningen en 

opvattingen van betrokkenen en belanghebbenden. 

Subjectieve definities zijn om deze reden gebonden aan 

plaats, tijd en persoon en komen tot stand in een sociaal 

proces. In dit sociale proces vindt interactie plaats tussen 

betrokkenen en belanghebbenden. Het maken van 

aanspraken is een onderdeel van het sociale proces. Met het 

maken van aanspraken wordt in dit onderzoek gedoeld op 

activiteiten die betrokkenen en belanghebbenden gebruiken 

om een sociaal probleem aanhangig te maken bij een breder 

publiek. In deze activiteiten speelt macht een grote rol: macht 

om een probleem op de politieke agenda te zetten ofwel de 

macht om mensen ervan te overtuigen dat een bepaald 

sociaal verschijnsel van groot belang is en door middel van 

argumenten een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak 

te creeren. De machtigste actoren binnen de groep 

betrokkenen en belanghebbenden bepalen van welke type 

sociaal probleem er sprake is in de transportsector. Er zijn 

twee typen problemen te onderscheiden, te weten een 
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collectief sociaal probleem en een individueel sociaal 

probleem. Wanneer betrokken en belanghebbende actoren 

willen dat de politiek een oplossing biedt voor het sociale 

probleem is er sprake van een collectief sociaal probleem. De 

keerzijde is een individueel sociaal probleem: het sociale 

probleem wordt toegeschreven aan de probleempopulatie. Al 

naar gelang de belangen van de machtigste actor(en) wordt 

het sociale probleem getransformeerd in een collectief dan wel 

een individueel sociaal probleem. Dit transformatieproces start 

met een 'negatieve residu' dat uitgelegd kan worden als een 

individu of een groep die niet past in de structuur van de 

heersende normen en waarden en de bestaande 

machtsstructuur. Dit negatieve residu leidt tot een bedreiging 

van de sociale stabiliteit. Wanneer er sprake is van een 

individueel sociaal probleem wordt de focus gelegd op de 

probleempopulatie, en wordt het sociale verschijnsel 

getransformeerd in een technisch probleem en vervolgens in 

een individueel sociaal probleem. De ‘helping professions’ 

spelen hier een relevante rol in de oplossingsrichting. Helping 

professions kunnen worden uitgelegd als verzorgende 

(helpende) personen/instanties. Het probleem wordt geplaatst 

in het falende individu of een falende groep.  

Wanneer er sprake is van een collectief sociaal probleem 

wordt de focus gelegd op nieuwe condities en de effecten die 

de nieuwe condities met zich mee brengen. Het sociale 

probleem wordt in dit geval uitgelegd in termen van rechten en 
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vereist een collectieve respons. Het sociale probleem bevindt 

zich op het politieke niveau. Er vindt een herdefiniëring van 

het probleem plaats, zodat de bestaande structuur kan blijven 

bestaan.  

 

 

2.2 Sociale problemen 

Het sociale verschijnsel van de criminaliteit in de 

transportsector kan worden gedefinieerd als een sociaal 

probleem, zoals gedefinieerd door Jamrozik en Nocella.  

 

De definitie van een sociaal probleem door Jamrozik en 

Nocella legt de basis voor de residualist conversion 

perspective. Dit perspectief zal in de volgende paragraaf 

nader worden uitgewerkt. De vaststelling van wat een 

probleem is, komt in een sociaal proces tot stand - zoals later 

duidelijk zal worden. Via dit sociale proces kunnen, door 

middel van ingrepen, ook oplossingsrichtingen tot stand 

worden gebracht.  

 

Jamrozik en Nocella definiëren een sociaal probleem als volgt: 

A ‘social problem’ by definition, is a social condition that is 

regarded as in some ways ‘undesirable’ by society or by some 

sections of society, in that it represents a threat of some kind- 

explicit, latent or potential (Jamrozik en Nocella, 1998: 3). 
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Een sociaal probleem wordt dus gekenmerkt door een sociale 

conditie, die als onwenselijk wordt beschouwd door een 

samenleving of een deel van de samenleving. Dit 

onwenselijke verschijnsel vormt een bedreiging voor de 

bestaande waarden en normen. Criminaliteit in de 

transportsector kan worden gedefinieerd als een sociaal 

probleem, gezien de onwenselijkheid van de situatie, zoals in 

de gegeven definitie van sociale problemen naar voren komt. 

De gevolgen die het met zich mee brengt voor de samenleving 

of delen van die samenleving vormt een bedreiging voor de 

bestaande waarden en normen.  

Uit de definitie kan tevens worden geconcludeerd dat de wijze 

waarop een probleem in een samenleving tot een sociaal 

probleem wordt gedefinieerd, niet alleen door objectieve 

kenmerken van het probleem wordt bepaald, maar tevens in 

een sociaal proces tot stand komt (‘onwenselijk’ is namelijk 

een subjectieve term en verschilt naar plaats, tijd en persoon). 

Het sociale proces is een belangrijk gegeven, aangezien dit 

verklaart hoe objectieve condities kunnen worden 

getransformeerd in subjectieve definities. Welk proces gaat 

aan een (subjectieve) probleemdefinitie vooraf? Op welke 

wijze spelen heersende waarden en normen hierin een rol? En 

door wie en op welke wijze wordt het probleem 

geconstrueerd? 
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Figuur 1   'Residualist conversion' theorie 

                                                 (Jamrozik en Nocella, 1998: 108). 
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In figuur 1 wordt het sociale proces voorafgaand aan een 

sociaal probleem schematisch weergegeven, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt naar het type sociaal probleem 

(Jamrozik en Nocella, 1998: 108 e.v.). De linker kolom geeft 

de individualisering van het sociale probleem weer, terwijl 

collectivisering van het sociale probleem in de rechter kolom 

wordt weergegeven.  

Bij individualisering van het probleem wordt de focus gelegd 

op de probleempopulatie. Het sociale verschijnsel – met 

politieke aard -  wordt eerst getransformeerd in een technisch 

probleem en vervolgens verder getransformeerd in een 

individueel probleem of groepsprobleem. Om de legitimiteit 

van de machtsstructuur en haar waarden en belangen te 

handhaven, moeten interventiemethoden de aandacht richten 

op de populatie, die negatief wordt beïnvloed door een 

bepaalde sociale situatie. Dit kan worden gedaan door het 

probleem te identificeren aan de hand van eigenschappen 

en/of kenmerken van de –negatief beïnvloede - populatie.  

In de rechter kolom wordt een proces weergegeven dat door 

pressiegroepen op het politieke niveau wordt gehouden. De 

regering neemt haar verantwoordelijkheid voor het sociale 

probleem. Deze acceptatie hangt overigens af van de 

perceptie van het probleem wanneer het een collectief 

beïnvloedt. (Jamrozik en Nocella, 1998: 109). 

Om de legitimiteit van waarden en belangen in een 

samenleving te handhaven zoeken dominante/machtige 
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actoren uitvluchten om sociale problemen te transformeren uit 

de sociale sfeer. Tevens is het mogelijk dat een sociaal 

probleem zowel op het politieke als op het operationele niveau 

aanwezig blijft. Het collectieve sociale probleem wordt 

uitgelegd in termen van rechten wat een collectieve respons 

vereist. Het probleem wordt getransformeerd in een ‘nieuwe’ 

sociale conditie. Herdefiniëring van het sociale probleem zal 

plaatsvinden, waardoor de bestaande sociale structuur kan 

worden behouden.  

 
2.2.1 Negatieve residu 

Met hun definitie van een sociaal probleem zeggen Jamrozik 

en Nocella indirect dat de waarden en belangen die niet direct 

in de bestaande waarden en belangen kunnen worden 

ingepast, als een ‘sociaal probleem’ op de agenda komen. 

Hiermee plaatsen Jamrozik en Nocella zich duidelijk in een 

neomarxistische traditie waarin wordt uitgegaan van 

dominante waarden en normen die een weerspiegeling 

vormen van dominante groepen in de samenleving. Vanuit dat 

perspectief noemen Jamrozik en Nocella sociale problemen 

‘negatieve residu’s’; ofwel de negatieve bijproducten van 

activiteiten in een samenleving gericht op het in standhouden 

van bestaande waarden en belangen. Een dergelijke 

‘negatieve restwaarde’ vormt een bedreiging voor de 

bestaande sociale structuur en stabiliteit van een 
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samenleving. Dit laatste komt ook naar voren in hun definitie 

van een sociaal probleem. 

Het negatieve residu in dit onderzoek vloeit voort uit de 

heersende normen en waarden in de transportsector en de 

bestaande machtsstructuur. De heersende normen en 

waarden worden bepaald door de dominante groepen in deze 

sector. Door deze dominante groepen in de transportsector 

wordt het residu gezien als een bedreiging. De term ‘negatieve 

residu’ wordt in dit onderzoek gebruikt om vast te stellen 

waarom een groep of individu niet in de bestaande normen en 

waarden past – afwijkend gedrag vertoont. Het negatieve 

residu volgt uit het sociale probleem. Een situatie die door de 

samenleving – of delen daarvan – als onwenselijk wordt 

beschouwd. Met het negatieve residu wordt een antwoord op 

de volgende vraag geformuleerd: Waarom vormt een 

individu/groep een bedreiging voor de negatief beïnvloede 

samenleving? En is deze bedreiging objectief dan wel 

subjectief van aard? Op deze vragen wordt getracht een 

antwoord te vinden. 
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 2.2.2 Conversie 

Volgens de theorie van Jamrozik en Nocella treedt er – na het 

manifest worden van een sociaal probleem – een proces in 

werking waarin het sociale probleem zodanig wordt 

getransformeerd dat de bestaande sociale structuur niet wordt 

aangetast. Integendeel, deze wordt zelfs in veel gevallen 

versterkt of gelegitimeerd (Jamrozik en Nocella, 1998: 108). 

Hierin onderscheiden zij twee transformatieprocessen: 

 

 Individualisering 

Een bepaald sociaal probleem wordt tot een 

individueel probleem getransformeerd en vervolgens 

op het individuele niveau opgelost. 

 Collectivisering 

Een bepaald sociaal probleem wordt als collectief 

probleem erkend (gedefinieerd) en vervolgens op het 

politieke niveau aangepakt (opgelost). 

 

Deze tweedeling is relevant om te bepalen of er in het 

onderzoek sprake is van een individueel dan wel van een 

collectief sociaal probleem. Wanneer van een individualisering 

van het sociale probleem sprake is, zal interventie plaats 

vinden op het operationele niveau. Het negatieve residu – de 

Oost-Europese chauffeurs – zal dan worden aangepakt. 

Wanneer er sprake is van een collectivisering van het sociale 

probleem, dan zal er een structurele aanpak waarschijnlijk 
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zijn. Hierbij moet gedacht worden aan aanpassing en 

doorvoering van beleid op een hoger niveau. 

 

2.3 Transformatie 

Sociale verschijnselen vormen een bedreiging voor dominante 

waarden en belangen in een samenleving, aldus Jamrozik en 

Nocella. Om de stabiliteit in een samenleving te handhaven – 

de bestaande machtsstructuur te behouden – kunnen sociale 

problemen worden getransformeerd naar een ander niveau. 

Tevens stellen zij dat de vorm van bedreiging van waarden en 

belangen diverse interventiemethoden vereisen, al naar 

gelang het type sociaal probleem en op welk niveau het 

probleem zich bevindt.  

 

In het theoretische perspectief van Jamrozik en Nocella 

richten zij zich in hoofdzaak op de transformatie van sociale 

problemen – de depolitisering van sociale problemen door 

middel van een transformatie tot individuele of 

groepsproblemen.   

Ze onderscheiden drie niveau’s waarop sociale problemen 

worden benaderd: 

 

a. Politiek niveau 

b. Bestuurlijk niveau (administratief) 

c. Uitvoerend niveau 
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Het politieke niveau 

Interactie tussen publiek en regering leidt tot een bepaalde 

probleemdefinitie en –oplossing. In dit proces worden 

bepaalde maatschappelijke waarden en belangen in een 

specifiek beleid, bepaalde wet- en regelgeving en de 

toewijzing van middelen vertaald. Afhankelijk van de 

probleemdefinitie vinden er beleidswijzigingen plaats.  

 

In dit onderzoek naar criminaliteit in de transportsector is dit 

niveau van belang vanwege de vorming van een 

probleemdefinitie door middel van interactie. In tegenstelling 

tot de theorie worden bepaalde maatschappelijke waarden en 

belangen niet in beleid vertaald, maar in een probleemdefinitie 

op lokaal niveau.  

 
Het bestuurlijke (administratieve) niveau 

Dit niveau werkt als een ‘conversie mechanisme’. Hier worden 

politieke besluiten omgezet in interventiemethoden op het 

niveau van de dienstverlening. Beleid en wetgeving worden in 

administratieve regels omgezet in een geschikte 

bureaucratische machinerie, instructies voor het uitvoerende 

niveau en aldus wordt het sociale probleem omgezet in een 

technisch probleem.   

In de transportsector is dit conversie mechanisme terug te 

vinden in de belangenorganisatie ETT. Door middel van het 
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werven van leden probeert ETT met een zo groot mogelijk 

maatschappelijk draagvlak – met behulp van 

overheidsinstanties – passende oplossingen te vinden in 

samenwerking met haar leden, de aangesloten 

transportbedrijven. 

 

Het operationele niveau 

Op dit niveau wordt beleid, worden wetten en regels en 

aanwijzingen geïnterpreteerd en toegepast op actuele 

situaties en personen. Op dit niveau wordt het sociale 

probleem bovendien volledig onttrokken aan het politieke 

niveau en vertaald in een individueel of groepsprobleem. Hier 

vindt een dubbele conversie plaats:  

1. conversie van een collectief naar een individueel 

probleem 

2. conversie van het nu individuele probleem in een 

vorm van pathologie dat past in het kader van de 

professionele interventiemethode en de bijbehorende 

theorie.  

 

Op het uitvoerende niveau vindt persoonlijke interventie plaats 

door middel van de helping professions. Een voorbeeld van 

interventie is surveillance. Wanneer de aard van het sociale 

probleem individueel is, is het uitvoerende niveau relevant. 

Interventie zal dan plaats vinden op dit niveau en surveillance 

is een voorbeeld van een mogelijke oplossingsrichting om 
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Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs aan te pakken. Tevens 

is het in de praktijk goed mogelijk om een eerste reactie aan te 

treffen op dit niveau, gezien het feit dat een probleem zich hier 

doorgaans als eerste manifesteert. Hierbij moet wel als 

kanttekening worden geplaatst dat de reacties op het 

operationele niveau veelal beïnvloed of bepaald worden door 

besluiten gemaakt op zowel het administratieve niveau als het 

politieke niveau. Ook speelt de media een belangrijke rol in de 

beïnvloeding op het operationele niveau. Deze beïnvloeding 

wordt veroorzaakt door machtige actoren op het 

administratieve en politieke niveau. Macht zorgt ervoor dat 

een sociaal verschijnsel wordt getransformeerd in een 

bepaalde richting, al naargelang de waarden en belangen van 

de machtige actoren.  

 

 
2.4 Conclusie 

De ‘residualist conversion’ theorie kan een relevante bijdrage 

leveren in het onderzoek naar de problematiek in de 

transportsector, vanwege het sociale proces voorafgaand aan 

een probleemdefiniëring. Met behulp van deze theorie kan 

inzichtelijk worden gemaakt wat zich in de transportsector 

afspeelt, wat of wie het probleem vormt en hoe wordt 

omgegaan met het probleem door betrokkenen en 

belanghebbenden in deze sector. Hoe betrokkenen en 

belanghebbenden omgaan met het probleem is afhankelijk 
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van de heersende waarden en belangen. Het sociale 

probleem wordt getransformeerd in een individueel dan wel 

een collectief sociaal probleem, al naargelang de waarden en 

belangen van betrokkenen en belanghebbenden. Deze 

transformatie is een sociale constructie waarin macht een 

belangrijke rol speelt. De sociale constructie komt in een 

sociaal proces tot stand en legitimeert de bestaande sociale 

structuur. Dominante groepen bepalen op welke wijze het 

probleem wordt getransformeerd en wordt aangepakt. 

Hiervoor maken machtige actoren aanspraken op de 

probleemsituatie, die op grote schaal worden geaccepteerd. 

Machtige actoren eigenen zich deze aanspraken toe door 

middel van activiteiten. In de volgende paragraaf worden de 

factoren ‘constructie’, ‘macht’ en ‘aanspraken’ uitvoerig 

besproken aan de hand van de sociaal constructivistische 

benadering en de claim-making activity van Kitsuse en 

Spector (Peper: 1999, 80 e.v.). 

 

2.5 Constructivisme 

De constructivistische perspectieven nemen niet de sociale 

problemen als zodanig als uitgangspunt maar richten zich 

primair op de vraag hoe en waarom maatschappelijke 

omstandigheden als sociale problemen worden gedefinieerd 

of geconstrueerd.  
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2.5.1 Het sociaal constructivistische perspectief 

Het sociaal- constructivistische perspectief komt expliciet aan 

de orde als Jamrozik en Nocella trachten te verklaren waarom 

een sociaal probleem een individuele of een collectieve 

(politieke) transformatie ondergaat. Deze transformatie wordt 

expliciet als een “sociale constructie” gezien, waarbij 

uiteindelijk de ‘macht’ van de “probleem populatie” (die groep 

die door een sociaal probleem wordt getroffen) bepalend is of 

en hoe het probleem wordt ‘geconstrueerd’ (Jamrozik en 

Nocella, 1998: 200). In dit verband komen drie aspecten van 

macht aan de orde: 

 

1. de macht (power) om met succes aan te tonen dat het 

probleem een politiek probleem is 

2. de ‘macht’ (ability) om eisen (betreffende een 

specifieke oplossing) met argumenten te 

onderbouwen, waarbij die argumenten met succes 

worden ontleend aan expliciete behoeften, rechten en 

‘algemeen belang’ (common good). 

3. de macht (ability) om bij de publieke opinie (politieke 

opinie) een beeld af te dwingen dat het hier inderdaad 

om een ‘collectief probleem’ gaat.  

  

Van belang is om te onderzoeken door wie en bovenal op 

welke wijze een sociale constructie tot stand komt. Bij het 

vaststellen van het negatieve residu, aan de hand van 
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heersende normen en waarden, wordt afwijkend gedrag 

geconstateerd. Maar wanneer is gedrag afwijkend? En wie 

bepaald wanneer iemand afwijkend gedrag vertoont? Wie 

labelt afwijkend gedrag? Macht speelt hierin een cruciale rol. 

Macht zoals wordt beschreven in punt 3 hierboven: de macht 

om een bepaald probleem aanhangig te maken – en 

geaccepteerd te krijgen – bij een groter publiek.  

Zie ook de volgende paragraaf: claim-making activity.  

 

In de sociaalconstructivistische benadering, wordt macht - 

zoals door Jamrozik en Nocella bedoeld in punt 3 hierboven - 

ook wel uitgelegd als eigendomsvraagstuk van een sociaal 

probleem. Binnen een netwerk vindt normaliter veel interactie 

plaats tussen de verschillende actoren. Een netwerk kenmerkt 

zich dan ook door een subcultuur. De verschillende actoren 

binnen een netwerk ontlenen hun identiteit aan deze 

subcultuur, waardoor macht wordt gemanifesteerd. De 

‘eigenaar’ van een sociaal probleem, heeft door het 

introduceren van dit sociale probleem een eigen identiteit 

ontwikkeld, waardoor hij een groot aanzien geniet binnen een 

netwerk. 

Kitsuse en Spector leggen deze vorm van macht uit als een 

claim-making activity.  

 



 30

2.5.2 Claim-making activity 

Sinds het begin van de jaren zeventig heeft het 

constructivisme zich ontwikkeld tot een belangrijke stroming 

binnen het onderzoek naar sociale problemen. De 

belangrijkste vertegenwoordigers van de constructivistische 

benadering van sociale problemen zijn Spector en Kitsuse 

(Peper, 1999: 81). Hun stelling is dat er in het werk van de 

meeste sociologen niet of nauwelijks sprake is van een 

sociologie van sociale problemen, en hetgeen er wel is roept 

vraagtekens op. 

 

Our view is that any definition of social problems that begins 

“social problems are those conditions…” will lead to a 

conceptual and methodological impass that will frustrate 

attempts to build a specialized area of study. The question, 

then, is: if social problems cannot be conditions, what are 

they? Most succinctly, they are the activities of those who 

assert the existence of conditions and define them as 

problems (Kitsuse en Spector, 1997: 74). 

 

De kern van de constructivistische benadering wordt gevormd 

door het idee van het maken van aanspraken - claim-making - 

door leden van een samenleving betreffende ongewenste 

sociale verschijnselen. Of deze verschijnselen ook objectief en 

los van de betrokkenen meetbaar zijn is niet van belang.  
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‘We are interested in constructing a theory of claims-making 

activities, not a theory of conditions’, aldus Kitsuse en Spector 

(Kitsuse en Spector, 1997: 76). 

In hun definitie van sociale problemen benadrukken zij dan 

ook de activiteiten waarmee mensen reageren op situaties die 

ze onwenselijk vinden.  

 

‘… we define social problems as the activities of individuals or 

groups making assertions of grievances and claims with 

respect to some putative conditions’ (1997: 75). 

 

Met deze definitie van sociale problemen laten zij duidelijk het 

idee van één of andere vorm van objectief meetbare 

elementen als onderdeel van sociale problemen los.  

In het sociaalconstructivisme gaat het dus om een proces 

waarbij (een groep) mensen een bepaalde situatie/gebeurtenis 

ervaren als een sociaal probleem, waarbij een sociaal 

probleem een proces van waarneming is, waarbij uitsluitend 

wordt gekeken naar subjectieve elementen. Hierbij moet 

gedacht worden aan normen, waarden, gevoelens, 

opvattingen, etc.  

Objectief meetbare feiten ontbreken niet geheel, maar spelen 

geen rol bij de definitie van het sociale probleem. Het gaat de 

constructivist slechts om de sociale constructie van een 

verschijnsel tot een sociaal probleem. 
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In dit onderzoek is de claim-making activity relevant, omdat 

het - na het vaststellen van de negatieve residu - een 

antwoord geeft op de vraag: Hoe gaan betrokkenen en 

belanghebbenden om met een sociaal probleem en het daarbij 

behorende negatieve residu? 

Betrokkenen en belanghebbenden zijn voortdurend bezig met 

het maken van aanspraken, om ervoor te zorgen dat een 

gewenste interventie zal plaatsvinden. De claims die door een 

breed publiek worden geaccepteerd zijn afkomstig van 

dominante groepen/individuen. Het zijn ook de dominante 

groepen/individuen die bepalen of een probleem 

getransformeerd wordt in een collectief sociaal probleem dan 

wel in een individueel probleem. Dit laatste hangt af van de 

bedreiging die het negatieve residu vormt.  

  

2.6 Conclusie  

De probleemsituatie in dit onderzoek kan gedefinieerd worden 

als een sociaal probleem. De problematiek in de 

transportsector is een sociaal verschijnsel dat als onwenselijk 

wordt beschouwd door grote delen van de samenleving en 

tegelijkertijd grote gevolgen heeft voor de betrokkenen en 

belanghebbenden in deze sector. De oorzaken van deze 

problematiek zijn te vinden in zowel objectieve condities als 

subjectieve definities. Het sociale probleem wordt vervolgens 

getransformeerd in het negatieve residu. Het negatieve residu 

verschijnt aan de hand van de heersende normen en waarden 
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in een samenleving. Vervolgens proberen dominante 

groepen/individuen het probleem aanhangig te maken en 

geaccepteerd te krijgen bij een groter publiek. Om de 

legitimiteit van de machtsstructuur te kunnen handhaven, 

proberen dominante groepen/individuen het sociale probleem 

uit de publieke sfeer te halen. Interventiemethoden dienen dan 

gericht te worden op de negatief beïnvloede populatie. 

Wanneer het sociale probleem vraagt om een gestructureerde 

aanpak, zal interventie plaats vinden op een hoger niveau - 

collectieve aard van het probleem. De volgende variabelen 

zijn relevant en zullen nader worden onderzocht: 

 

1. Objectieve condities 

Welke gebeurtenissen hebben geleid tot het sociale probleem 

en wat is het negatieve residu? 

 

2. Subjectieve definities 

- conversie: is er sprake van een collectief dan wel individueel 

sociaal probleem? 

- claims maken: welke claims worden gemaakt en door wie? 

- transformatie: welke transformaties ondergaat het sociale 

verschijnsel/probleem? 
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3. Niveaus van interventie 

- Politiek 

- Administratief 

- Operationeel 

 

De vraag is met welk type sociaal probleem we hier te maken 

hebben. Is de probleemdefinitie van individuele dan wel van 

collectieve aard? Uit het maken van aanspraken kan worden 

opgemaakt of de betrokkenen en belanghebbenden het 

probleem uit de publieke sfeer willen halen dan wel willen 

toeschrijven aan een groep/individu die een bedreiging vormt 

voor de samenleving – of delen daarvan. Het vaststellen van 

de aard van het sociale probleem is relevant gezien de 

benodigde interventie. De interventie hangt af van het soort 

transformatie dat het sociale probleem ondergaat, en de 

transformatie is afhankelijk van het type sociaal probleem 

waarvan sprake is.  
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Hoofdstuk 3  Onderzoeksopzet en methode 
 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek en de 

onderzoeksmethoden besproken. Dit is van belang voor de 

controleerbaarheid van het onderzoek. Voldoende 

mogelijkheden tot controle van de kwaliteit van de resultaten is 

een vereiste voor een zuiver wetenschappelijk onderzoek. 

Controleerbaarheid wordt bereikt door de resultaten en de 

weg waarlangs de resultaten zijn verkregen openbaar te 

maken (Swanborn, 1994).  

De opzet van het onderzoek is een casestudie. Binnen deze 

opzet is sprake van triangulatie – het naast elkaar gebruiken 

van meerdere onderzoeksmethoden. De resultaten van de 

volgende methoden worden naast elkaar gebruikt: analyse 

van registratie/documentatie, observaties en interviews. 

 

De variabelen geïdentificeerd in het vorige hoofdstuk worden 

hieronder uiteen gezet en operationeel gemaakt: 

 

1. Objectieve condities 

2. Subjectieve definities 

3. Niveaus van interventie 

 

Omdat er met dit onderzoek getracht wordt meer inzicht te 

verkrijgen in de problematiek rondom Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs en de overlast die zij veroorzaken, 

waarbij meningen en percepties van betrokkenen centraal 



 36

staan, worden enerzijds de kwantitatieve 

onderzoeksmethoden, analyse van registratie en observaties, 

gebruikt en anderzijds worden de kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, interviews en analyse van 

documentatie –voornamelijk krantenartikelen– toegepast.  

Voor wat betreft de feitelijke aard en omvang van de criminele 

activiteiten en vormen van overlast wordt de analyse van 

registratie, observaties en analyse van objectieve registratie 

toegepast. Voor wat betreft de gepercipieerde aard en 

omvang van de criminele activiteiten en vormen van overlast 

worden de kwalitatieve onderzoeksmethoden, interviews en 

analyse van subjectieve documentatie, toegepast.  

De kwalitatieve onderzoeksbenadering – met als aanvulling de 

analyse van registratie – is het meest geschikt, omdat het 

onderzoek plaatsvindt op een relatief onbekend terrein. Zeker 

wanneer er slechts een beperkt inzicht is in relevante 

aspecten van dit verschijnsel, zullen die eerst ontdekt en 

omschreven moeten worden. Zoveel mogelijk materiaal wordt 

verzameld vanuit diverse veronderstellingen en 

gezichtspunten. De opzet van het onderzoek is dan ook een 

casestudie, waarbinnen sprake is van triangulatie – het naast 

elkaar gebruiken van verschillende onderzoeksmethoden – 

analyse van registratie/documentatie, observaties en 

interviews.  
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Casestudie 

De opzet van dit onderzoek is een casestudie, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van verschillende vormen van kwalitatieve 

data-generering. Vormen van kwalitatieve data-generering 

zijn: analyse van subjectieve documentatie en open 

(diepte)interviews. 

Een casestudie is een idiografisch onderzoek van een 

individu, groep of samenleving. Beschrijvingen staan hierbij 

centraal, tevens worden pogingen voor verklaringen 

geaccepteerd (Babbie, 2001). 

In een casestudie gaat het om de bestudering van een sociaal 

verschijnsel, of sociale verschijnselen bij één drager, of 

slechts enkele dragers van het verschijnsel: mensen, groepen, 

met elkaar interacterende mensen en groepen, in een 

natuurlijke omgeving. In een casestudie betreft het een 

bepaalde periode, waarbij op diverse tijdstippen metingen 

worden gedaan, dan wel achteraf informatie over 

ontwikkelingen in die periode worden verzameld. De 

onderzoeker is gericht op een detailleerde beschrijving van 

stabiliteit en verandering van tal van variabelen, en het 

daardoor op het spoor komen van verklaringen van processen 

(Swanborn, 2000: 22). In dit onderzoek betreft het een 

sociaal proces dat ten grondslag ligt aan een sociaal 

probleem. 

Vaak worden casestudies gebruikt wanneer ‘hoe’ en ‘waarom’ 

vragen worden gesteld, de onderzoeker weinig controle heeft 
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over de gebeurtenissen, en het onderzoek gespitst is op een 

verschijnsel in een werkelijke/ ‘real life’ context (Yin, 2003: 1). 

De voorkeur wordt gegeven aan een casestudy wanneer 

actuele gebeurtenissen worden onderzocht, en wanneer 

relevant gedrag niet kan worden gemanipuleerd. Deze 

methode van onderzoek is gebaseerd op directe observatie 

van de gebeurtenissen in het onderzoek, en interviews van 

mensen die direct betrokken zijn bij de desbetreffende 

gebeurtenissen (Yin, 2003: 6). 

Bij interne validiteit gaat het om de kwaliteit van de conclusie 

uit een geheel onderzoeksontwerp (Swanborn, 1994: 189). 

Gevonden verbanden worden vaak als causaal 

geïnterpreteerd. Of een dergelijke interpretatie acceptabel is, 

hangt af van de mogelijkheid om allerlei andere interpretaties 

uit te schakelen. De interne validiteit geeft de mate aan waarin 

voldaan  wordt aan de norm van logische argumentatie. 

Hieraan wordt in het onderzoek tegemoet gekomen door de 

casestudie strategieën, het hanteren van de empirische cyclus 
(onderzoeksfase).  

 

Geografische afbakening 

In dit onderzoek is een territoriale afbakening gemaakt. In 

eerste aanleg ging het om alle gemeenten in regio Twente 

gelegen langs de A1. Omdat deze populatie te groot is om 

uitvoerig te onderzoeken, is er een selectie gemaakt.  
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Twee cases 

De te onderzoeken populaties zijn het bedrijventerrein in 

Oldenzaal en de parkeer/verzorgingsplaats gelegen in 

Deurningen. Het bedrijventerrein in Oldenzaal was in eerste 

aanleg samen met de Gemeente Oldenzaal opdrachtgever 

van dit onderzoek. Vandaar dat het bedrijventerrein in 

Oldenzaal een van de cases is van dit onderzoek. Voor het 

restaurant/parkeerterrein gelegen in Deurningen (Gemeente 

Dinkelland) is gekozen, gezien de rol die het restaurant vervult 

in de transportsector. Het is namelijk een truckerrestaurant 

waarbij de parkeerplaats veelal wordt gebruikt door 

vrachtwagenchauffeurs om te overnachten.  

  

 Het bedrijventerrein in Oldenzaal 

De ligging van het bedrijventerrein in Oldenzaal buiten de 

bebouwde kom leidt tot een gebrek aan sociale controle vanuit 

de omgeving en maakt het terrein kwetsbaar voor criminaliteit 

en overlast. Tevens maakt de ligging van het terrein ten 

opzichte van de op- en afrit van de A1 kwetsbaar voor 

criminaliteit: de aanwezigheid van de A1 en de op- en afrit 

trekt potentiële daders aan, die op makkelijke wijze het terrein 

kunnen benaderen en vervolgens een ideale vluchtweg 

hebben. 

Volgens actoren op het operationele niveau is er een toename 

van het aantal bezoeken aan het terrein waarneembaar. Oost 

Europese chauffeurs zijn hieraan schuldig volgens hen. Zij 
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zouden het terrein gebruiken als parkeer/standplaats. 

Bovendien maken Oost Europese vrachtwagenchauffeurs zich 

schuldig aan diverse vormen van criminaliteit en overlast. Er 

zou ook gedeald worden op het terrein en er zou sprake zijn 

van prostitutie.  

 

 Het restaurant/parkeerterrein in Deurningen 

Het restaurant/parkeerterrein ligt centraal langs de autobaan 

A1, afrit 31 Hengelo Noord dan richting Deurningen 1,3 km 

van de afrit. Het parkeerterrein ligt langs de A1, waar plaats is 

voor 300 vrachtwagens/bussen. Het restaurant en de 

parkeerplaats zijn van elkaar gescheiden.  

De volgende maatregelen zijn genomen sinds de uitbreiding 

van de Europese Unie, om overlast tegen te gaan: 

 
• Het parkeerterrein wordt beveiligd door 

beveiligingsambten. 

• Er wordt 10 euro standplaats geld gevraagd, wanneer 

de chauffeurs geen gebruik willen maken van het 

restaurant. Op deze wijze is er meer controle wie 

gebruik maakt van de parkeerplaats.  
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3.1 Objectieve condities 

De eerste onderzoeksvraag - Wat is de objectieve aard en 

omvang van de criminaliteit en overlast in de transportsector? 

- is een beschrijvende vraag. Omdat het onderzoek 

verkennend van aard is, zal het breed worden opgezet. Er 

wordt onderzoek gedaan naar de diverse soorten criminaliteit 

en overlast die voorkomen in de transportsector, de plaatsen 

waar de criminele activiteiten en vormen van overlast zich 

afspelen en de frequentie van deze activiteiten. Dit wordt ook 

wel aangeduid met de term inventarisatie (Geurts, 1999: 31). 

Met de kwantitatieve analyse van registratie en de kwalitatieve 

analyse van documentatie en observaties zal de objectieve 

aard en omvang van de criminele activiteiten en overlast in 

kaart worden gebracht, en daarmee de eerste variabele – 

objectie condities – onderzocht worden.  

 

3.1.1 Registratie 

Registratie bevat de geregistreerde aangifte cijfers van de 

politie Twente, waarbij een onderscheid zal worden gemaakt 

in het BPS systeem en het HKS systeem. Het eerste systeem 

bevat ondermeer informatie over wanneer er aangifte is 

gedaan, plaats delict en tijdstip. Het HKS systeem bevat alle 

processen, waardoor inzicht kan worden verkregen in wat er 

precies is gebeurd en eventueel informatie over de dader(s). 

De gegevens met betrekking tot de registratie waren 

voorhandig. Dit houdt in dat er al een selectie had 
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plaatsgevonden voor wat betreft de dataverzameling. Een 

andere selectie van de gegevens had echter geen ander beeld 

opgeleverd, vanwege het beperkte aantal aangiften. Er is 

geselecteerd op de A1, het aantal aangiften en vervolgens 

uitgesplitst naar gemeenten. Het is aannemelijk dat deze 

selectie alle criminele activiteiten en overlast, in relatie tot de 

transportsector, bevat. In dit onderzoek is het totale aantal 

aangiften per gemeente dus het aantal aangiften, van 

criminele activiteiten en overlast gepleegd langs de A1, in die 

gemeente en niet het totale aantal aangiften van de hele 

gemeente.  

Met de registratie wordt getracht inzicht te verkrijgen in de 

diverse vormen van overlast en criminaliteit, de plaatsen 

waarin criminele activiteiten plaatsvinden en de groei dan wel 

afname van de gepleegde overlast en criminaliteit na de 

uitbreiding van de Europese Unie met de Oostbloklanden.  

 

Kanttekeningen bij registratie 

De cijfers zijn indicatief, vanwege onvolledige informatie bij 

gebrek aan aangiftes in de politiegegevens (black spot). In 

2000 zijn in totaal 16 aangiften gedaan, met betrekking tot 

gepleegde overlast en criminaliteit in gemeenten gelegen 

langs de A1, waardoor er een vertekend beeld wordt 

verkregen van de gegeven cijfers (percentages). Het totale 

aantal aangiften in 2005 (t/m augustus) is 49.  



 43

Een ander probleem tegengekomen bij de registratie is de 

delictomschrijving. In de jaartallen 2000 tot en met 2005 zijn 

niet dezelfde soorten delicten aangegeven. In 2003 

bijvoorbeeld, wordt er gesproken over de delictsomschrijving 

‘verduistering’, terwijl in andere jaartallen deze 

delictsomschrijving niet voorkomt. Dit kan betekenen dat er 

verschillen optreden in definities bij de diverse aangiften. Door 

verschillen in definiëring van delicten zijn uitkomsten niet altijd 

exact vergelijkbaar.  

Vervolgens heeft registratie alleen betrekking op de feiten of 

zaken die de betreffende instantie waarneemt. Zo zal de 

politie vernielingen of diefstallen die niet worden aangegeven 

niet registreren. Hetzelfde geldt voor ‘slachtofferloze’ delicten 

– zoals drugshandel – zolang de politie deze niet op het spoor 

komt. Dit laatste geeft al aan dat ook het beleid en de 

technische mogelijkheden van de betrokken instanties invloed 

op de cijfers kunnen hebben. Als de politie bijvoorbeeld meer 

aandacht besteedt aan diefstal van ladingen en op dit gebied 

nieuwe opsporingsmethoden gaat hanteren, zal dit mogelijk 

invloed hebben op het aantal geregistreerde misdrijven. Cijfers 

op dit gebied dienen dus te worden geïnterpreteerd tegen de 

achtergrond van mogelijke veranderingen in gedrag rond 

aangifte en in beleid op het gebied van registratie en 

vervolging.  
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3.1.2 Documentatie 

Documentatie omvat in dit onderzoek krantenartikelen en 

rapporten. Artikelen en rapporten kunnen enerzijds bijdragen 

aan het overzicht van de aard en omvang – de objectieve 

condities - van de overlast en criminaliteit in het wegtransport 

en anderzijds dragen ze bij aan de – subjectieve definities - 

aanspraken van machtige actoren.  

Om de respondenten niet te vermoeien met vragen waar zij al 

meerdere malen aan onderworpen zijn, zal gebruik gemaakt 

worden van een rapport dat is geschreven door J. Roordink, 

Criminaliteitsbeheersing Twente. Dit rapport bevat een 

inventarisatie van de veiligheid op het bedrijventerrein in 

Oldenzaal, op basis van politiecijfers en de resultaten van een 

omgevingsschouw en verlichtingschouw. Documentatie heeft 

als voordeel dat het blijvend is van karakter, unobtrusive (geen 

invloed op het waargenomen fenomeen), en het is exacte 

informatie (Swanborn, 1994). 

 

3.1.3 Observaties 

Naast de analyse van registratie en documentatie zijn er 

observaties gedaan op het bedrijventerrein gelegen langs de 

A1 in Oldenzaal en het restaurant en parkeerterrein gelegen in 

Deurningen. Het totale aantal observaties is 32. 

Gedurende dit onderzoek zijn wekelijkse observaties gedaan 

op het bedrijventerrein in Oldenzaal en het 
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restaurant/parkeerterrein in Deurningen voor een periode van 

vier maanden. De observaties hebben plaats gevonden op 

werkdagen, variërend van ’s middags 13.00 uur tot ’ s avonds 

21.00 uur, om vast te stellen hoeveel vrachtwagens gemiddeld 

gebruik maken van het terrein als parkeer/verblijfplaats. 

Enkele keren is geobserveerd in het weekend, te weten 

zaterdagavond tussen 18.00 uur en 21.00 uur en 

zondagmiddag rond 14.00 uur. De focus van de observaties is 

gelegen op het aantal vrachtwagens aanwezig op de 

terreinen, de herkomst van de vrachtwagens, aanwezige 

personen en de fysieke omstandigheden van de te 

onderzoeken terreinen in Oldenzaal en Deurningen.  

Door de observaties herhaaldelijk uit te voeren, wordt getracht 

de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. De 

resultaten van onderzoek moeten niet alleen controleerbaar 

zijn, maar ook betrouwbaar en geldig. Betrouwbaarheid 

betekent dat bij herhaling van het onderzoek, bij benadering, 

dezelfde resultaten worden behaald . Het resultaat moet dus 

keer op keer hetzelfde zijn, ongeacht de manier waarop het 

resultaat is verkregen, mogelijk vrij van allerlei vertekeningen 

als gevolg van toevalligheden. Het resultaat moet daarom 

onafhankelijk zijn van de onderzoeker, de tijd en plaats van 

het onderzoek en de gebruikte instrumenten (Geurts, 1999: 

95).  
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3.2 Subjectieve definities 

De tweede onderzoeksvraag luidt: Wat is de subjectieve aard 

en omvang van de criminaliteit en overlast in de 

transportsector?  

Deze onderzoeksvraag is eveneens een beschrijvende vraag. 

Net als in de eerste onderzoeksvraag vindt er een 

inventarisatie plaats. Hier gaat het echter niet om objectieve 

kenmerken maar om subjectieve definities.  

Aan de hand van (diepte)interviews met semi-gestructureerde 

vragenlijst, zal duidelijk worden welke percepties, gevoelens 

en meningen heersen onder de betrokkenen en 

belanghebbenden in de transportsector. Tevens zal naar 

voren komen welke groep(en) dominant is/zijn en wie welke 

aanspraken maakt.  

Nadat de objectieve condities zijn onderzocht, zullen de 

subjectieve definities geïnventariseerd worden. Zoals 

besproken in het vorige hoofdstuk vindt er een sociale 

constructie plaats in het proces van probleemdefiniëring. 

Machtige actoren maken hierin aanspraken, die vervolgens 

leiden tot subjectieve definities. Aan de hand van interviews 

wordt inzicht verkregen in het proces van probleemdefiniëring. 

Door het afnemen van interviews wordt duidelijkheid 

verkregen in de sociale constructie, door wie en op welke 

wijze een sociale constructie tot stand komt. Krantenartikelen 

waarin subjectieve definities worden weergegeven vormen 

een aanvulling op de interviewuitkomsten in dit onderzoek.  
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3.2.1 Interviews 

Respondenten zijn gekozen op grond van de verwachting dat 

zij over de nodige kennis beschikken met betrekking tot de 

transportsector, de criminaliteit in deze sector in het bijzonder 

en/of met betrekking tot Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeurs.  

In dit onderzoek zullen de resultaten van deze gesprekken 

worden gepresenteerd, maar blijven de geïnterviewden 

anoniem. 

Er is voor gekozen om interviews af te nemen, om zoveel 

mogelijk informatie te verkrijgen van de respondenten, het is 

gericht op onderwerp van studie en het biedt inzichtelijkheid: 

het geeft waargenomen causale inferenties weer. Tevens is 

de kans op non-respons bij het afnemen van interviews kleiner 

dan bijvoorbeeld bij het houden van enquêtes.  

In totaal zijn 15 interviews afgenomen met respondenten van 

de gemeente Oldenzaal en Haaksbergen, 

Brancheorganisaties TLN en ETT, het grootste transportbedrijf 

gevestigd op het bedrijventerrein in Oldenzaal, een 

transportbedrijf elders in Oldenzaal, de KLPD, medewerkers 

van de grensovergang de Poppe, medewerkers van het 

restaurant/parkeerterrein in Deurningen en tot slot 

vrachtwagenchauffeurs. De reden voor hun bijdrage is de 

betrokkenheid van de respondenten bij deze problematiek 

en/of de beschikbare expertise over dit onderwerp. De 

interviews hebben een gemiddelde tijdsduur van een uur 
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gehad. De interviews zijn niet opgenomen op band, de 

interviewer heeft tijdens de gesprekken meegeschreven. Aan 

het criterium van betrouwbaarheid wordt in dit onderzoek 

voldaan, door middel van het nauwkeurig vastleggen van de 

onderzoeksgegevens, de observaties, de interviews en de 

conclusies. Zowel het proces, de onderzoeksopzet en 

methode (Casestudie protocol), als de onderzoeksnotities, 

interviewverslagen en documenten (Casestudie database), 

worden controleerbaar en nauwkeurig gerapporteerd 

(Swanborn, 1994).  

 

Bij het afnemen van de interviews gaat het primair om de 

percepties, meningen en ideeën van de geïnterviewden, om 

zo tot een goed beeld te komen van wat er zich afspeelt in de 

gemeente Oldenzaal, die last zegt te hebben van de komst 

van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs – de subjectieve 

definities. Bij het afnemen van de interviews wordt gebruik 

gemaakt van een semi-gestructureerde vragenlijst.  

Open vragen geven de geïnterviewde de ruimte om te zeggen 

wat voor hem/haar belangrijk is. Omdat schriftelijke enquêtes 

zich minder goed lenen voor het werken met open vragen dan 

een mondeling gesprek, is voor het laatste gekozen. 

Mondelinge gesprekken kunnen ‘face-to-face’ of telefonisch 

plaatsvinden. Er is gekozen voor ‘face-to-face’ gesprekken, 

omdat de interviewer op deze wijze kan reageren op non-

verbale communicatie. Tevens wordt op deze wijze niet voorbij 
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gegaan aan informatie die voor het onderzoek relevant kan 

zijn, maar waar niet specifiek om is gevraagd.  

Dit houdt in dat er een vragenlijst is opgesteld, waarin 

verschillende onderwerpen aan bod komen. Wanneer een 

respondent uitwijdt, zal de interviewer bijsturen, opdat de 

gewenste informatie boven tafel komt. Tevens is er sprake van 

onbekendheid. Er zijn wellicht relevante aspecten die in een 

interview naar voren komen die niet zijn opgenomen in de 

vragenlijst. Mede om die reden wordt de vragenlijst niet 

voorgelegd aan de geïnterviewden. 

 

Kanttekeningen bij interviews 

De uitkomsten van de afgenomen interviews zijn allen 

afkomstig uit een specifieke casus en kunnen als zodanig niet 

gegeneraliseerd worden. Zij dienen in alle gevallen als basis 

voor de analyse van de aard en omvang van de criminaliteit 

en overlast in de transportsector. Omdat dit onderzoek zich 

dus niet leent voor generalisatie, is externe validiteit niet aan 

de orde(Swanborn, 1994). De resultaten zijn afgeleid uit de 

interviews met de respondenten zoals deze door de 

geïnterviewden zijn uitgesproken.  

Wanneer zowel de objectieve condities als de subjectieve 

definities zijn onderzocht, kan een antwoord worden 

geformuleerd op de derde onderzoeksvraag: Hoe kan de kloof 

tussen de objectieve en subjectieve aard en omvang van de 
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criminaliteit en overlast in de transportsector worden 

verklaard? Het betreft hier een verklarende vraag.  

Welk proces gaat vooraf aan de subjectieve definitie en welke 

partijen spelen hierin een rol? Met behulp van de theorie van 

Jamrozik en Nocella zal inzicht worden verkregen in het 

proces tussen objectieve condities en subjectieve definities. 

De resultaten van de verschillende onderzoeksmethoden – 

registratie/documentatie, observatie en interviews – zullen 

naast elkaar worden gelegd, waarnaar een antwoord gegeven 

kan worden op deze onderzoeksvraag.    

 

3.2.2 Documentatie 

Analyse van subjectieve documentatie is in dit onderzoek een 

aanvulling op de subjectieve definities van betrokkenen en 

belanghebbenden binnen het netwerk. Documentatie – 

voornamelijk krantenartikelen – omvatten veelal meningen en 

percepties van actoren. Niet alle actoren binnen het netwerk 

zijn onderworpen aan een interview. Analyse van 

documentatie biedt in dit opzicht een aanvulling op de 

uitkomsten van de interviews, voor wat betreft de subjectieve 

definities. 

 

Tot slot zijn er ook drie vergaderingen bijgewoond van de 

belangenorganisatie ETT, voor het opzetten van een collectief 

tussen de ondernemers op het bedrijventerrein in Oldenzaal. 

Tevens is er een vergadering van TLN bijgewoond.  
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Met deze informatie is inzicht verkregen in de diverse partijen 

die zich bezig houden met de te onderzoeken problematiek.  

 

  

3.3 Selectie van respondenten 

De selectie van de respondenten heeft plaats gevonden op 

basis van de wijze waarop ze betrokken zijn bij de 

problematiek in de transportsector en van enige betekenis 

kunnen zijn bij het vinden van mogelijke oplossingen.  

Zoals al eerder aangegeven, liggen de mogelijke oorzaken, 

grotendeels, op nationaal en Europees niveau, terwijl de 

gevolgen op lokaal niveau waarneembaar zijn. Om deze reden 

is ervoor gekozen een breed scala aan respondenten te 

gebruiken in dit onderzoek. Tevens wordt hiermee de 

onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd.  

 

Operationeel niveau 

Op dit niveau bevinden zich de actoren die werkzaam zijn in 

het ‘veld’: de actoren met de uitvoerende werkzaamheden. In 

de transportsector zijn dit zowel de Nederlandse als de Oost 

Europese vrachtwagenchauffeurs. Ook het personeel 

werkzaam in het restaurant gelegen in Deurningen en de 

ondernemers/werknemers gevestigd op het bedrijventerrein in 

Oldenzaal, behoren tot het uitvoerende/operationele niveau. 
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 Vrachtwagenchauffeurs, om allereerst een beeld te 

schetsen wat zich onderweg, op parkeerplaatsen en ’s 

nachts afspeelt in de transportwereld. Hiervoor zullen 

de contacten van ETT en het truckerrestaurant in 

Deurningen een hulpmiddel bieden. 

 Personeel werkzaam bij het restaurant/parkeerterrein 

gelegen in Deurningen, om inzicht te krijgen in de 

situatie van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. Is 

er daadwerkelijk een toenemende stroom Oost-

Europeanen in de transportwereld waarneembaar? 

Maken zij dan ook gebruik van de extra faciliteiten die 

het restaurant biedt? Zo niet, op welke wijze is deze, 

mogelijk, toenemende stroom Oost-Europeanen dan 

waarneembaar? 

 ‘Bewoners’ van het bedrijventerrein in Oldenzaal, om 

inzicht te krijgen in wat zich daar afspeelt op het 

terrein, met betrekking tot Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeurs.  

 

Administratief niveau 

Op dit niveau bevinden zich de brancheorganisaties. Zij 

vormen het aanspreekpunt van actoren op zowel het 

operationele niveau als op het politieke niveau. Op dit niveau 

worden politieke besluiten omgezet in praktische regels en 

projecten, waarbij de brancheorganisaties onderzoeken of er 

voor een bepaald besluit maatschappelijk draagvlak bestaat. 
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Op het administratieve niveau bestaat de mogelijkheid om een 

publiekprivaat samenwerkingsverband tot stand te brengen: 

brancheorganisaties proberen in samenwerking met 

overheidsinstanties, en samen met haar leden tot een 

effectieve aanpak te komen van negatieve verschijnselen in 

de transportsector. 

Gemeenten kunnen zich zowel manifesteren op het politieke 

niveau als het administratieve niveau. Op het politieke niveau 

heeft de gemeente een rol als zijnde beleidsmaker en het 

nemen van besluiten. Op het administratieve niveau echter is 

de gemeente een onderdeel van de ketenbenadering die in 

samenwerking met private instellingen en het bedrijfsleven 

zoekt naar een effectieve aanpak. Omdat de gemeente binnen 

de bestaande situatie in de transportsector een onderdeel 

vormt van de ketenbenadering, wordt de gemeente in dit 

onderzoek geplaatst op het administratieve niveau. 

 

 Brancheorganisaties, zoals ETT en Oost NV. Deze 

organisaties maken zich hard voor de transportwereld. 

Zij weten wat er gaande is en starten mogelijk 

projecten om de criminaliteit in deze sector aan te 

pakken, in samenwerking met overheidsinstellingen 

en het bedrijfsleven.  
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 De gemeente, om naast de problematiek ook te 

bespreken wat er aan gedaan kan worden. Wat zijn 

de mogelijkheden van de gemeente om tot een 

oplossing te komen voor deze problematiek. En hoe 

groot is de bereidheid om hieraan bij te dragen? 

 

Politiek niveau 

Op het politieke niveau bevinden zich de overheidsinstellingen 

en de landelijke brancheorganisatie. De overheidsinstellingen 

zijn in dit onderzoek op dit niveau terug te vinden, gezien de 

rol die zij spelen binnen het netwerk van de transportsector. 

De overheidsinstellingen kunnen eveneens een uitvoerende 

rol spelen en daardoor plaats hebben op het 

operationele/uitvoerende niveau. Maar binnen het netwerk van 

het sociale probleem in de transportsector spelen zij echter 

een bijrol in het sociale probleem. Ze hebben niet direct te 

maken met de probleempopulatie, maar ondervinden hiervan 

wel gevolgen.  

 

 Overheidsinstellingen, zoals de politie, KLPD, 

Rijkswaterstaat, om te kijken in hoeverre deze 

problematiek een aandachtpunt is in de verschillende 

instellingen, wat mogelijke verbeteringspunten zijn en 

of er al acties zijn ondernomen om de criminaliteit in 

de transportsector aan te pakken. Ook het landelijke 
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Convenant, criminaliteit in de transportsector, biedt 

hiervoor een hulpmiddel.  

 

De drie niveau’s zijn in dit onderzoek van belang, gezien het 

proces van probleemdefiniëring. De actoren binnen het 

netwerk in de transportsector trachten het sociale probleem te 

transformeren naar het des gewenste niveau, al naar gelang 

de probleemdefinitie, de macht van de diverse actoren en de 

belangen van iedere actor afzonderlijk.  

Een sociaal probleem kan worden getransformeerd in een 

collectief dan wel een individueel sociaal probleem. In het 

eerste geval komt het probleem op de politieke agenda en zal 

tevens op het politieke niveau een interventiemethode 

geboden worden. In het tweede geval zal op het uitvoerende 

niveau gezocht worden naar een mogelijke oplossingsrichting. 

Hiermee wordt de laatste onderzoeksvraag –Welke 

interventiemethode biedt uitkomst in de problematiek in de 

transportsector?– beantwoord.  
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Hoofdstuk 4  Betrokkenen en belanghebbenden 
 
Zoals genoemd in hoofdstuk twee komt een sociaal probleem 

tot stand in een sociaal proces. In dit proces staat interactie 

centraal. Omdat in dit onderzoek de focus wordt gelegd op wie 

mag labelen (aanspraken maakt) en wie gelabeld wordt 

(afwijkend gedrag vertoont), zullen de diverse partijen – 

betrokkenen en belanghebbenden - in de transportsector in dit  

hoofdstuk uiteen worden gezet.  De diverse partijen nemen 

deel aan het sociale proces, dat ten grondslag ligt aan het 

sociale probleem dan wel de subjectieve definitie. 

De relevantie hiervan is inzicht verkrijgen in de onderlinge 

verhoudingen van de actoren binnen dit netwerk. Tevens zijn 

de belangen/doelen van iedere actor afzonderlijk van belang 

om de handelingen (interacties) binnen het netwerk te kunnen 

verklaren.  

 

Het netwerk rondom het sociale probleem in de 

transportsector kan schematisch als volgt worden 

weergegeven. 
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Figuur 2  ‘Netwerk transportsector’  

 
 
Het negatieve residu/ de probleempopulatie – de Oost 

Europese vrachtwagenchauffeur – vormt de kern van het 

netwerk binnen de transportsector. 

De belangrijkste actor in het netwerk – rondom het sociale 

probleem in de transportsector – bevindt zich op het 

operationele/uitvoerende niveau, te weten de Nederlandse 

vrachtwagenchauffeur. De Nederlandse chauffeurs hebben 

direct te maken met de, volgens hen, toenemende stroom 

Oost Europese chauffeurs op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

De percepties van de Nederlandse chauffeurs maken de 

situatie in deze sector tot een sociaal probleem, gezien de 

onvrede die zij uiten over de bestaande situatie.  

De Oost Europese chauffeurs vormen, volgens de 

Nederlandse chauffeurs, een bedreiging. De actoren die zich 

Negatief residu
Politiek niveau

Administratief niveau

Operationeel niveau
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bevinden op het administratieve en het politieke niveau 

bemoeien zich met het sociale probleem, al naar gelang de 

belangen die zij hebben en de doelen die zij nastreven. Zij 

hebben indirect met het negatieve residu te maken. De 

gevolgen aangaande het negatieve residu werken door in 

zowel het administratieve niveau als het politieke niveau, hetzij 

in mindere mate. De gevolgen zijn merkbaar op het 

administratieve niveau, gezien de belangenorganisaties zich 

verantwoordelijk voelen voor hun leden (de Nederlandse 

chauffeurs). De belangenorganisaties trachten de 

overheidsinstellingen voor zich te winnen en het sociale 

probleem op de politieke agenda te krijgen, opdat ze de leden 

kunnen behouden. De actoren op het politieke niveau, worden 

vervolgens geconfronteerd met de gevolgen van het sociale 

probleem, doordat zij verantwoordelijk worden gehouden voor 

de aanpak van het sociale probleem door de actoren die zich 

bevinden op het operationele niveau.  

Door middel van het maken van aanspraken – het toe-eigenen 

van het sociale probleem – wordt door de actoren getracht het 

sociale probleem te transformeren naar het des gewenste 

niveau. De actoren op het uitvoerende niveau, trachten het 

sociale probleem op de politieke agenda te krijgen, door het 

probleem te transformeren naar een hoger niveau, het 

aanhangig te maken bij een groter publiek (naar een grotere 

cirkel dat een grotere reikwijdte symboliseert). In tegenstelling 

tot de actoren op het politieke niveau, die het probleem 
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proberen te transformeren naar het operationele niveau, zodat 

zij de verantwoordelijkheid van het sociale probleem niet 

hoeven te dragen. De problematiek in de transportsector laat 

zien dat het negatieve residu zich manifesteert op het 

operationele niveau. Dit in tegenstelling tot de theorie van 

Jamrozik en Nocella, waarin wordt gesteld dat het negatieve 

residu zich als eerste manifesteert op het politieke niveau. De 

kern bevindt zich, volgens hen, op het hoogste niveau en 

wordt door middel van aanspraken getransformeerd in een 

individueel sociaal probleem (zie fig. 1). 

 

Betrokkenen en belanghebbenden 

Zoals ook het schematische overzicht hierboven laat zien, zijn 

de actoren die zich op het operationele niveau bevinden direct 

betrokken bij de probleempopulatie. Daarom vormen zij in dit 

onderzoek de belangrijkste actoren met betrekking tot het 

sociale probleem. Op het operationele niveau bevindt zich het 

bedrijfsleven; de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs, alle 

bedrijven in het wegtransport, zoals transportondernemers, 

maar ook personeel werkzaam in wegrestaurants, die door 

hun werkzaamheden direct in contact staan met Oost 

Europese vrachtwagenchauffeurs, en die de bestaande 

situatie als onwenselijk beschouwen.  

Het administratieve niveau omvat de brancheorganisaties 

evenals de gemeente. Op dit niveau wordt getracht een 

publiekprivaat samenwerkingsverband tot stand te brengen.  
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Op het politieke niveau bevinden zich de 

overheidsinstellingen. Zij ondervinden indirect gevolgen van 

de probleempopulatie en bemoeien zich met het sociale 

probleem, al naar gelang hun belangen.  

 

 

4.1 Het operationele niveau 

Op het operationele niveau wordt beleid, worden wetten en 

regels en aanwijzingen geïnterpreteerd en toegepast op 

actuele situaties en personen. Op dit niveau wordt het sociale 

probleem bovendien volledig onttrokken aan het politieke 

niveau en vertaald in een individueel of groepsprobleem. Het 

operationele niveau wordt in dit onderzoek gevormd door de 

Nederlandse transportbedrijven en de vrachtwagenchauffeurs.  

  

De zwakke financiële positie maakt transportbedrijven relatief 

kwetsbaar. Sommige transportbedrijven, met name aan de 

onderkant van de markt, kennen een slechte financiële positie. 

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: 

 

• De hoge brandstofprijzen die niet of onvoldoende naar 

klanten kan worden doorberekend; 

• De professionalisering van de markt, waarbij de 

activiteit transport steeds ‘professioneler’ wordt 

ingekocht door verladers; 
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• De financiële afhankelijkheid van sommige eigen 

rijders ten opzichte van transportondernemers wat in 

het ergste geval kan leiden tot zogenoemde 

wurgcontracten.  

 

In een vrije marktsituatie is het lastig om van overheidswege 

maatregelen te nemen met betrekking tot de zwakke financiële 

positie van transportondernemingen. In de praktijk zullen 

financieel zwakke ondernemingen altijd kwetsbaar blijven voor 

benadering door criminelen (Proefproject doorlichting 

transportsector, 2000).  

Nederlandse transportbedrijven nemen Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeurs in dienst vanwege de 

concurrentiepositie. Sinds de uitbreiding van de EU neemt de 

concurrentie van de nieuwe lidstaten toe, waardoor de positie 

van de Nederlandse transportbedrijven wordt bedreigd. Om 

deze concurrentie weerstand te bieden nemen zij goedkopere 

krachten, uit de nieuwe lidstaten, in dienst. Het ene bedrijf 

doet dit op een nette manier, en is begaan met het lot van de 

werknemers, het andere bedrijf is alleen gefocust op het 

behalen van een zo groot mogelijke winst en kijkt daarbij niet 

naar de gevolgen van haar Nederlandse werknemers.  
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Door de overname van banen door de Oost-Europeanen 

maken voornamelijk grote transportbedrijven kans om te 

overleven. Deze frustraties bij kleinere transportbedrijven 

kunnen leiden tot criminele acties van deze bedrijven, opdat zij 

ook een kans van overleven hebben.  

 

Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs bieden het voordeel 

van lagere loonkosten, voor de Nederlandse 

transportbedrijven. Voor Oost-Europese begrippen verdienen 

zij een goed maandsalaris in Nederland en de 

werkgelegenheid is in Nederland, voor hen, groot. Zij worden 

ingezet op de bestemmingslanden, zoals Polen, Hongarije, 

Rusland, etc. Door deze ‘invasie’ zorgen zij ook voor een 

betere onderhandelingspositie van hun eigen land en is het 

niet ondenkbaar dat zij hun werk, over een aantal jaren, 

hervatten dichterbij huis.  

De Nederlandse vrachtwagenchauffeurs moeten steeds vaker 

plaatsmaken voor de Oost Europese vrachtwagenchauffeur. In 

deze is het doel van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur 

het behouden van de machtspositie op de Nederlandse 

arbeidsmarkt.  
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4.2 Het administratieve niveau 

Dit niveau dient als bemiddeling/aanspreekpunt tussen het 

operationele niveau en het politieke niveau. De actoren die op 

dit niveau opereren zetten politieke besluiten om in 

interventiemethoden op het niveau van de dienstverlening. Het 

sociale probleem wordt omgezet in een technisch probleem.  

Door middel van het werven van leden proberen 

brancheorganisaties met een zo groot mogelijk 

maatschappelijk draagvlak passende oplossingen te vinden, in 

samenwerking met haar leden – de aangesloten 

transportbedrijven – en in samenwerking met 

overheidsinstanties. Mogelijk komt er een publiekprivaat 

samenwerkingsverband tot stand.  

Onder brancheorganisaties vallen zowel 

belangenverenigingen als vakbonden. Ook de gemeente 

bevindt zich op het administratieve niveau. De gemeente is 

een onderdeel van de ketenbenadering die in samenwerking 

met private instellingen en het bedrijfsleven zoekt naar een 

effectieve aanpak. Omdat de gemeente binnen de bestaande 

situatie in de transportsector een onderdeel vormt van de 

ketenbenadering, wordt de gemeente in dit onderzoek 

geplaatst op het administratieve niveau. 

 

De Gemeente dient het publieke belang. Zij tracht net als de 

brancheorganisaties een publiekprivate samenwerking tot 

stand te brengen. 
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ETT is een vereniging die de belangen behartigt van 

ondernemingen in de transportsector. Ze tracht de positie van 

regio Twente op het gebied van transport te versterken. Om 

dit te kunnen realiseren is het van belang dat zij zoveel 

mogelijk leden werft. Door deze leden met elkaar in contact te 

brengen kunnen projecten worden opgezet, om heersende 

problemen aan te pakken. 

VERN is een Vereniging voor Eigen Rijders in Nederland, met 

als doel de machtspositie van de Nederlandse chauffeur te 

behouden. Veel eigen rijders (80%) rijden voor grote 

transportbedrijven. Als deze bedrijven Oost Europeanen op 

hun vrachtwagens mogen zetten, dan kunnen zij veel 

goedkoper rijden. Dit gaat ten koste van de werkgelegenheid 

voor de Nederlandse eigen rijders, aangezien zij hun prijzen 

niet nog verder kunnen verlagen. Wanneer zij kunnen 

bewijzen dat de Oost Europeanen niet voldoen aan de 

gestelde normen binnen Europa, dan worden de grenzen voor 

hen gesloten en komt er een einde aan de enorme 

concurrentie. Tevens zet VERN zich in om de ontheffing van 

de Nederlandse CAO terug te draaien. Ook hebben zij een 

klachtenmeldlijn opgezet. De nieuwe meldlijn is geopend voor 

transporteurs en chauffeurs die klachten hebben over 

collega's uit Oost-Europa, valse concurrentie en overtreding 

van regels. Een samenwerkingsverband met de KLPD en 

Verkeer en Waterstaat ligt in het vooruitzicht, om 
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parkeerplaatsen langs de snelwegen beter te beveiligen 

middels verlichting, camera’s etc.  

 

Een actiegroep voert actie tegen de komst van Oost 

Europeanen. Deze groep bestaat uit Nederlandse 

vrachtwagenchauffeurs. Zij houden een handtekeningenactie 

die protest tekent tegen bedrijven die mensen uit de nieuwe 

lidstaten van de Europese Unie hierheen halen, om te werken 

tegen lagere loonkosten. Hierbij verleent FNV-bondgenoten 

hun steun. Het doel van deze actie is publiciteit geven aan het 

feit dat zij zich bedreigt voelen, als het gaat om behoud van 

hun banen in de toekomst. Met zoveel mogelijk 

handtekeningen willen ze minister Peijs laten zien dat dit 

probleem serieus is, en dat er op korte termijn iets aan gedaan 

moet worden.  

 

Al deze actoren hebben als doel het creëren van een zo groot 

mogelijk maatschappelijk draagvlak en daarvoor is het werven 

van leden (voor de belangenorganisaties) of medestanders 

(voor actiegroepen) een vereiste. Tevens proberen ze 

overheidsinstellingen voor zich te winnen. Er wordt getracht 

een publiekprivate samenwerking tot stand te brengen.  
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4.3 Het politieke niveau 

Op dit niveau worden bepaalde maatschappelijke waarden en 

belangen vertaald in een probleemdefinitie op lokaal niveau. 

Tot dit niveau worden de overheidsinstellingen gerekend.  

 

De provincie Overijssel heeft zelf geen afdeling op het gebied 

van verkeer en vervoer. Dit heeft zij overgedragen aan Regio 

Twente. Regio Twente is een kaderwetgebied, bestaande uit 

veertien Overijsselse gemeenten in Twente. De provincie 

behoort ook een rol op het gebied van veiligheid te vervullen.  

De politie heeft als hoofdtaak het waarborgen van veiligheid in 

de samenleving. Haar doel is een veilige samenleving. Dit 

doel kan worden gerealiseerd door een zogenaamde 

ketenbenadering, een samenwerkingsverband tussen politie, 

maatschappelijke organisaties en het OM. Veiligheid kent 

meerdere aspecten en de verschillende organisaties kunnen 

ieder op een eigen manier hieraan bijdragen. 

 

Naar aanleiding van de toenemende aandacht voor 

criminaliteitspreventie in de jaren negentig, is het Platform 

Criminaliteitsbeheersing opgericht. Naast het nationale 

platform criminaliteitsbeheersing, zijn er regionale platforms 

opgericht. Het platform streeft naar een 

samenwerkingsverband tussen de overheid en het 

bedrijfsleven, met als doel criminaliteitsbestrijding. Momenteel 
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heeft de transportsector prioriteit, en is het beveiligen van 

bedrijventerreinen een speerpunt.  

De douane heeft als taak alle in en uitkomende transport te 

controleren op de daaraan gestelde eisen.  

Sinds de tot standkoming van de Europese Unie zijn de 

grenzen open, en vindt deze controle steekproefsgewijs 

plaats. 

De KLPD heeft als doel een veilige en leefbare samenleving. 

Met het project PAVLOV – probleemgerichte aanpak veiligheid 

en leefbaarheid verzorgingsplaatsen – houdt de KLPD zich in 

hoofdzaak bezig met de veiligheid in de transportsector. 

 

4.4 Conclusie 

De verschillende actoren, binnen het netwerk, met hun 

belangen en doelen zijn in het volgende schema samengevat: 

 
Transportsector Actoren Belangen/doelen 

 
Politiek niveau - Politie 

- Platform criminaliteit   
Beheersing 
- KLPD 
- Douane 
 

Veiligheid waarborgen 
Aanpak criminaliteit 
 
Veiligheid waarborgen 
Grenscontrole 

Administratief 
niveau 

- Gemeente 
- ETT 
- Oost NV            }                 
- TLN 

Publieke belangen dienen 
 
Belangenbehartiging/lede
n werven 

Operationeel 
niveau 

-Transportondernemingen 
- Nederlandse chauffeurs 
- Oost Europese 
chauffeurs 

Concurrentiepositie 
Baanbehoud 
Participatie arbeidsmarkt 

              Tabel 1: belangen 
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De actoren op het politieke niveau dragen collectieve 

belangen uit, zoals het waarborgen van de veiligheid en het 

reduceren van criminaliteit. Met andere woorden, op dit niveau 

wordt het publieke belang gediend. Op het operationele 

niveau echter worden individuele belangen nagestreefd. Het 

administratieve niveau zit tussen de twee bovenstaande 

extremen in. Enerzijds wordt op dit niveau het publieke belang 

gediend (een taak van de Gemeente) en anderzijds wordt 

door de belangenverenigingen getracht zoveel mogelijk leden 

te werven (individueel/eigen belang).  

De actoren binnen het netwerk handelen al naar gelang de 

afzonderlijke belangen en doelen.  
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Hoofdstuk 5  Feitelijke aard en omvang 
 
In dit hoofdstuk zullen de bevindingen uiteen gezet worden 

voor de feitelijke criminele activiteiten en diverse vormen van 

overlast – de objectieve condities. Aan de hand van de 

kwantitatieve analyse van registratie en de kwalitatieve 

methoden observaties en analyse van documentatie, waarbij 

een onderscheid wordt gemaakt in de aard en omvang, wordt 

inzicht verkregen in de feitelijke omstandigheden en 

gebeurtenissen rondom de problematiek in de transportsector.  

De genoemde methoden worden naast elkaar gebruikt. Ze 

hebben de functie elkaar aan te vullen daar waar de andere 

methode beperkingen bevat. Zo worden de beperkingen van 

de registratie opgevangen door de observaties. Hetzelfde 

geldt voor het omgekeerde. Niet alles wat geregistreerd staat 

is ook geobserveerd, zoals diefstal of geweldpleging. En niet 

alles wat geobserveerd is, staat geregistreerd. Vervuiling 

wordt veelal niet gemeld en dus niet geregistreerd. Tevens 

vertoont registratie vertekeningen. Deze vertekeningen 

worden ondervangen door de kwalitatieve methoden 

observaties en analyse van documentatie. Door middel van 

het observeren van de onderzochte terreinen en de analyse 

van documentatie ontstaat een compleet beeld van een 

bepaald(e) verschijnsel/situatie, de ernst ervan en de 

frequentie van het verschijnsel.  
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5.1 De aard van de criminaliteit en overlast 
Met de aard van de criminaliteit en overlast wordt 

weergegeven om welke vormen van criminele activiteiten en 

vormen van overlast het gaat in de transportsector. Tevens 

wordt besproken welke mogelijke oorzaken aan te wijzen zijn 

voor criminele activiteiten en vormen van overlast en welke rol 

de Oost Europese chauffeur hierin speelt. De bespreking vindt 

plaats aan de hand van een drietal onderzoeksmethoden, te 

weten analyse van registratie, documentatie en observaties. In 

de volgende paragraaf wordt op dezelfde wijze de omvang 

van de criminele activiteiten en vormen van overlast 

behandeld.  

 
5.1.1 Analyse van registratie 

Met de analyse van registratie wordt onderzocht van welke 

vormen van criminele activiteiten en overlast er sprake is, aan 

de hand van de aangiften. Waarbij de jaartallen 2000 en 2005 

zijn opgenomen, om te kijken of er een trend waarneembaar is 

in de soort delicten door de jaren heen met het oog op de 

uitbreiding van de Europese Unie in mei 2004 met de Oost 

bloklanden. De data zijn afkomstig uit zowel het BPS systeem 

als het HKS systeem van de politie Twente, zoals besproken 

in hoofdstuk 3. Het aantal aangiften per gemeente is het 

aantal aangiften van criminele activiteiten en overlast 
gepleegd langs de A1 in die gemeente en niet het totale aantal 
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aangiften van de gehele gemeente. De registratie omvat data 

uit 2000 tot en met augustus 2005.  

 

In 2000 zijn er drie verschillende vormen van delicten 

geregistreerd, te weten diefstal, vernieling en geweldpleging. 

Diefstal is het meest voorkomende delict (9). In dit onderzoek 

zijn de categorieën: diefstal aan/uit auto, diefstal aan/uit 

overige voertuigen, diefstal aan/uit bedrijven en diefstal van 

goederen samen genomen en benoemd tot de categorie 

diefstal (algemeen). Diefstal wordt gevolgd door vernieling met 

een aantal van 6 en tot slot staat geweldpleging 1 keer 

geregistreerd in 2000. Het betreft hier geweldpleging zonder 

wapen. 

 

In 2005 zijn er meerdere soorten delicten geregistreerd. 

Diefstal vormt een uitschieter met 39 aangiften. Van beroving, 

bedreiging en overige verkeerszaken is in 2005 1 keer 

aangifte gedaan. Vernieling telt 4 aangiften en geweldpleging 

zonder wapen staat 3 keer geregistreerd.  

 

In de diverse vormen van overlast en criminaliteit is geen trend 

waarneembaar over de jaren 2000 tot en met augustus 2005.  

Opmerkelijk is dat er, in vergelijking met het jaar 2000, 

aangifte is gedaan van andere vormen van criminaliteit, zoals 

beroving en bedreiging. Uit de vergelijking van 2000 met 2005 

kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot 
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de uitbreiding van de Europese Unie met de Oostblok landen. 

De statistieken wijzen uit dat het aantal aangiften van diefstal 

fors is gestegen, maar andere vormen van criminaliteit laten 

geen duidelijke toename zien, in een enkel geval zelfs een 

afname (vernieling). De meest voorkomende delicten naast 

diefstal zijn vernielingen, dit geldt tevens voor de 

onderzoeksgebieden Deurningen en gemeente Oldenzaal. 

 
Uit het HKS systeem, dat processen bevat, van politie Twente 

blijkt het volgende: 

In 5 van de 8 processen is er sprake van diefstal. Het gaat hier 

om het stelen van tankpasjes, rijbewijs, vervoersdocumenten, 

kentekenbewijs en dieselolie (Holten), en het stelen van geld 

en telefoonkaarten (de Lutte). Twee keer is er melding gedaan 

van een poging tot inbraak, waarbij de chauffeur werd 

bedreigd. Geweldpleging heeft plaatsgevonden op een 

parkeerterrein bij een truckerrestaurant in Deurningen.  

 

Over de daders is echter geen informatie gevonden. Van de 8 

aangiften zijn er vijf door Nederlandse chauffeurs en drie door 

Oost Europese chauffeurs gemeld.  
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5.1.2 Documentatie 

De analyse van documentatie biedt naast de registratie van de 

diverse aangiften inzicht in de diverse vormen van criminele 

activiteiten en overlast. Tevens worden de risico’s ten aanzien 

van criminele activiteiten en vormen van overlast met de 

analyse van documentatie in kaart gebracht.  

Uit de omgeving en lichtscan van het bedrijventerrein in 

Oldenzaal, door criminaliteitsbeheersing Twente, komen een 

aantal factoren naar voren die mogelijk aanleiding geven tot 

criminele activiteiten en diverse vormen van overlast op het 

bedrijventerrein in Oldenzaal.  

Vastgesteld wordt dat het bedrijventerrein onoverzichtelijk en 

onvoldoende verlicht is. 

 

Het terrein is op meerdere manieren toegankelijk. Naast de 
centrale toegang aan de Enschedesestraat bevindt zich aan 
de achterzijde van het terrein een ontsluitingsweg richting 
Deurningen. Via deze weg kan ongezien zowel de achterzijde 
van het terrein en de daar gelegen bedrijven als het 
bedrijventerrein zelf worden benaderd. Verder is het terrein in 
principe voor een ieder toegankelijk via het fietspad dat 
uitmondt op de ventweg van de Enschedesestraat. De situatie 
van meerdere toegangswegen bemoeilijkt niet alleen een 
gecontroleerde toegankelijkheid van het bedrijventerrein, maar 
maakt het terrein ook attractief voor potentiële daders die 
ongezien het terrein kunnen betreden en over voldoende 
vluchtmogelijkheden beschikken.  
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Opvallend is de constatering dat er veel langs de openbare 
weg wordt geparkeerd door vrachtwagens en in het bijzonder 
nabij de centrale ingang aan de Enschedesestraat. Er is een 
ruime niet afgesloten openbare parkeerplaats op het terrein 
gelegen. De toegepaste openbare verlichting richt zich daar 
voornamelijk op de rand van de parkeerplaats en verlicht de 
gehele parkeerplaats onvoldoende. De openbare verlichting 
wordt hier dan ook als onvoldoende beschouwd. 

 

 
5.1.3 Observaties 

Omdat uit de kwantitatieve analyse van registratie weinig aan 

de hand blijkt te zijn, zijn eigen observaties gedaan om te 

kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is. Er zijn wekelijkse 

observaties gedaan op het bedrijventerrein in Oldenzaal en 

het restaurant/parkeerterrein in Deurningen over een periode 

van vier maanden. In totaal zijn er 32 observaties uitgevoerd.  

 
In de waarnemingen is een driedeling gemaakt in factoren – 

situaties, gedragingen en voorzieningen – die mogelijk leiden 

tot de objectieve aard van de criminaliteit en overlast. De 

factor situaties bevat alle waarnemingen die door de 

aanwezigheid ervan kunnen leiden tot criminele activiteiten. 

De factor gedragingen bevat waarnemingen die niet per 

definitie strafbaar zijn (overlast), maar als afwijkend gedrag 

worden bestempeld. De factor voorzieningen ten slotte zijn de 

fysieke omstandigheden, zoals verlichting, eetgelegenheid, 
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etc. op het bedrijventerrein en op het parkeerterrein bij het 

restaurant. Deze voorzieningen – dan wel het gebrek aan en 

ontoegankelijkheid van deze voorzieningen – leiden tot 

mogelijke criminele activiteiten en vormen van overlast.  

 

Situaties 

Tijdens de observaties zijn veelvuldig geparkeerde 

vrachtwagens afkomstig uit de Oostbloklanden waargenomen 

op het bedrijventerrein in Oldenzaal. Deze stonden 

geparkeerd links achter op het terrein, langs het hek van het 

grootste transportbedrijf op dit bedrijventerrein. Vrachtwagens 

met een Russisch en Pools kenteken zijn daar regelmatig 

vertegenwoordigd, maar ook vrachtwagens met een kenteken 

afkomstig uit Litouwen is hier veelvuldig waargenomen. 

Tijdens het observeren zijn geen chauffeurs waargenomen bij 

de geparkeerde vrachtwagens. Aannemelijk is dat ze al lagen 

te slapen tijdens de observaties op avonduren. Voor de 

afwezigheid van de chauffeurs tijdens de observaties overdag 

kan geen verklaring worden gegeven, ervan uitgaande dat de 

chauffeurs niet in dienst zijn van een onderneming gevestigd 

op het bedrijventerrein.  

De aanwezigheid van de ondernemers is uitsluitend overdag 

waargenomen. Ditzelfde geldt voor de bezoekers van de 

bedrijven. De fastfoodketen is tot ’s avonds laat geopend en 

de bezoekers hiervan maken uitsluitend gebruik van het 

voorste gedeelte van het terrein. De aanwezigheid van deze 
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twee kenmerken dragen bij aan de sociale controle van het 

bedrijventerrein. Criminele activiteiten zullen minder snel 

plaatsvinden wanneer ondernemers of bezoekers op het 

terrein aanwezig zijn.  

 

Op het parkeerterrein van het restaurant gelegen in 

Deurningen zijn eveneens geparkeerde vrachtwagens 

waargenomen. ’s Avonds staat het parkeerterrein nagenoeg 

vol. Zowel vrachtwagens met een Nederlands kenteken als 

vrachtwagens met een Pools, Russisch en Litouws kenteken 

zijn waargenomen. 

In tegenstelling tot het bedrijventerrein in Oldenzaal zijn de 

chauffeurs van de vrachtwagens wel waargenomen op het 

parkeerterrein in Deurningen. De Nederlandse chauffeurs 

parkeren hun vrachtwagen aan het einde van de dag op het 

parkeerterrein, om vervolgens in het restaurant een maaltijd te 

eten. Ze maken doorgaans gebruik van de wasgelegenheid en 

gaan na het eten terug naar de vrachtwagen om te slapen. Op 

het parkeerterrein zijn geen ondernemers gevestigd. Van 

bezoekers is, op een enkele uitzondering na, ook geen 

sprake. 

 

Gedragingen 

De gedragingen bevatten het bevuilen van de onderzochte 

terreinen. Zwerfafval is waargenomen op het bedrijventerrein 

in Oldenzaal, wat niet per definitie wil zeggen dat dit afval 
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afkomstig is van Oost Europese vrachtwagenchauffeurs. 

Bovendien is het klaarmaken van eten door de Oost Europese 

chauffeurs niet waargenomen tijdens de observaties.  

 

Op het parkeerterrein bij het restaurant gelegen in Deurningen 

is geen (zwerf) afval waargenomen. Tevens is het klaarmaken 

van meegebrachte consumptie door de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur ook hier niet aangetroffen.  

Ook andere vormen van overlast en criminele activiteiten zijn 

tijdens de observaties op beide terreinen niet waargenomen.  

 

Voorzieningen 

Het bedrijventerrein in Oldenzaal doet ’s avonds erg donker 

aan. Wanneer de ondernemers gevestigd op het terrein naar 

huis zijn, ligt het terrein er verlaten bij. Mede door de geringe 

verlichting, de onoverzichtelijkheid van het terrein en de 

toegankelijkheid van het terrein (meerdere toegangswegen, 

waardoor daders eenvoudig kunnen ontsnappen) is er gebrek 

aan sociale controle op het bedrijventerrein.  

Er is geen eetgelegenheid en wasgelegenheid op het 

genoemde terrein voor vrachtwagenchauffeurs aanwezig. Er is 

wel een fastfoodketen gevestigd voor op het terrein, 

toegankelijk voor een ieder die daar een maaltijd wil nuttigen. 

Iedereen kan zowel overdag als ’s nachts het gehele 

bedrijventerrein betreden. 
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Het parkeerterrein gelegen bij het restaurant in Deurningen is 

in tegenstelling tot het bedrijventerrein in Oldenzaal goed 

verlicht. Ook is het terrein overzichtelijk, waardoor criminele 

activiteiten zich minder snel zullen voordoen vanwege de 

grote sociale controle. Het restaurant biedt gelegenheid om te 

eten. In de praktijk blijkt het restaurant alleen toegankelijk te 

zijn voor de Nederlandse chauffeur, de Oost Europese 

chauffeur heeft hiervoor namelijk geen geld (de prijs van het 

eten is in verhouding tot wat ze verdienen vele malen te 

hoog). Opvallend is ook dat het restaurant ingericht is op 

Nederlandse chauffeurs. De menukaarten bijvoorbeeld zijn 

alleen in het Nederlands en ook informatie en affiches voor de 

chauffeurs op het bord zijn in het Nederlands. 

Bij het restaurant is wasgelegenheid voor de 

vrachtwagenchauffeurs. Het parkeerterrein wordt 24 uur per 

dag bewaakt door een beveiligingsbeambte, in dienst 

genomen door de eigenaar van het restaurant/parkeerterrein. 

De eigenaar wil met de bewaking toezicht houden op de Oost 

Europese chauffeurs die het parkeerterrein gebruiken als 

standplaats. Aan Oost Europese chauffeurs wordt tien euro 

parkeergeld gevraagd.  
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5.2 De omvang van de criminaliteit en overlast 

In deze paragraaf wordt de feitelijke omvang van de criminele 

activiteiten en overlast besproken aan de hand van een drietal 

onderzoeksmethoden. De omvang geeft het aantal criminele 

activiteiten en vormen van overlast in de transportsector weer 

en in het bijzonder in de twee onderzoeksgebieden.  

 
 
5.2.1 Registratie 

Allereerst zal een algemeen beeld worden geschetst van de 

omvang van de criminaliteit en overlast in regio Twente. 

Vervolgens zal een inventarisatie plaatsvinden voor de twee 

specifieke onderzoeksgebieden, gemeente Oldenzaal en 

gemeente Dinkelland, plaats Deurningen.  

Uit het BPS systeem van de politie (voor de jaren 2000 tot en 

met augustus 2005) blijkt dat van diverse delicten aangifte is 

gedaan bij de politie over de jaren 2000 tot en met 2005 (t/m 

31 augustus). Het betreft criminaliteit gepleegd langs de A1 

uitgesplitst naar gemeenten, waarbij gemeente Oldenzaal 

gelijk te stellen is aan het te onderzoeken bedrijventerrein en 

de langs de A1 gepleegde criminaliteit in Deurningen gelijk te 
stellen is aan het te onderzoeken restaurant/parkeerterrein 

gelegen in deze plaats, gemeente Dinkelland. Er is voor 

gekozen om de jaren 2000 tot en met 2005 te gebruiken, om 

de situatie voor en na de uitbreiding van de Europese Unie – 

in 2004 – in beeld te kunnen brengen.  
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Om een algemeen beeld te geven van de aangiften met 

betrekking tot criminaliteit en overlast in de transportsector in 

de gemeenten gelegen langs de A1, zijn de volgende 

grafieken weergegeven. De eerste twee geven een overzicht 

van het aantal aangiften van gepleegde criminele activiteiten 

en vormen van overlast langs de A1 voor de verschillende 

gemeenten voor de jaartallen 2000 en 2005 (t/m augustus). Er 

is voor gekozen om de jaartallen 2000 en 2005 te gebruiken 

om eventuele conclusies te kunnen trekken met betrekking tot 

de uitbreiding van de Europese Unie in mei 2004.  
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     Figuur 3  ‘dataverzameling BPS’  

 
 
In 2000 telt de plaats Deurningen het meeste aantal aangiften 

van 6.   

De Lutte heeft het minste aantal aangiften geregistreerd, 

namelijk 1.  
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De registratie laat zien dat Deurningen daadwerkelijk te 

maken heeft gehad met criminele activiteiten/vormen van 

overlast, terwijl in gemeente Oldenzaal geen enkele aangifte 

staat geregistreerd in 2000. Wellicht zijn er in Oldenzaal wel 

criminele activiteiten en/of vormen van overlast gepleegd maar 

is hiervan geen aangifte gedaan.  

 

Jaartal 2005 (t/m augustus)
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                                        Figuur 4 ‘dataverzameling BPS’  
 
 

In 2005 zijn meerdere gemeenten geregistreerd, voor wat 

betreft criminaliteit en overlast langs de A1. Er is een totaal 

aantal aangiften van 49. Het aantal aangiften in de 

gepresenteerde 8 plaatsen/gemeenten varieert tussen de 7 

aangiften in Deurningen en 1 aangifte in gemeente Oldenzaal, 

in Rijssen en Enter. Gemeente Holten heeft ruimschoots het 
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meeste aantal aangiften, met een totaal van 30 aangiften in 

2005.  

 

Het aantal aangiften in de twee onderzochte gebieden, 

gemeente Oldenzaal en gemeente Dinkelland, plaats 

Deurningen, is voor zowel 2000 als 2005 zeer gering. In 2000 

is er zelfs geen enkele aangifte geregistreerd afkomstig uit 

gemeente Oldenzaal. En in 2005 staat een aangifte 

geregistreerd. Deurningen telt in 2000 zes geregistreerde 

delicten, in 2005 zijn dat er zeven.  

 
 
Onderzoeksgebieden 

Na een algemene indruk te hebben gekregen van de 

criminaliteit in de transportsector in een aantal gemeenten, 

over een periode van bijna vijf jaar, worden de 

onderzoeksgebieden, Deurningen en gemeente Oldenzaal 

geanalyseerd.  
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                                               Figuur 5 ‘dataverzameling BPS’  
 
 

In de gemeente Dinkelland in plaats Deurningen is uit 

bovenstaande grafiek af te lezen dat in 2001 9 aangiften 

afkomstig zijn uit deze plaats, terwijl het jaar erop geen enkele 

aangifte is gedaan in deze plaats. Ook kan uit de grafiek 

worden afgelezen dat er in 2004 geen aangifte is gedaan in de 

plaats Deurningen, voor wat betreft criminaliteit en overlast in 

de transportsector. In 2005 (t/m augustus) zijn er 7 aangiften 

geregistreerd. Omdat er geen trend waarneembaar is in het 

aantal aangiften over de jaren 2000 tot en met augustus 2005 

en ondanks de stijging van 7 aangiften ten opzichte van het 

vorige jaar (2004), kan het aantal aangiften van 2005 niet 

worden toegeschreven aan de uitbreiding van de Europese 

Unie in mei 2004.  
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                                           Figuur 6 ‘dataverzameling BPS’  
 
 
In gemeente Oldenzaal heeft 2002 de meeste registraties met 

het aantal aangiften van drie. Het gaat hier om diefstal. In 

2000 is geen enkele aangifte afkomstig uit de gemeente 

Oldenzaal. In zowel 2004 als 2005 is 1 aangifte geregistreerd 

in deze gemeente. Er lijkt een lichte daling waarneembaar van 

het aantal aangiften vanaf 2002. Omdat het in de gemeente 

Oldenzaal om geringe aantallen aangiften gaat kan de daling 

een vertekend beeld geven. Er kunnen geen conclusies 

worden getrokken met betrekking tot de uitbreiding van de 

Europese Unie.  

Voor beide gemeenten geldt dat er geen bepaalde trend 

waarneembaar is in het aantal aangiften. Ook is er in beide 
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gemeenten geen stijging geconstateerd na de uitbreiding van 

de Europese Unie in 2004. 

 

Het HKS systeem van de politie bevat alle processen van de 

gepleegde criminele activiteiten. Over de periode 2000 tot en 

met augustus 2005 zijn er in totaal 333 processen opgemaakt 

van criminele activiteiten en overlast langs de A1 in de 

verschillende gemeenten. Evenals de data van het BPS 

systeem zijn de data geselecteerd op A1 en vervolgens 

uitgesplitst naar gemeenten. Ook hier geldt dus dat het aantal 

aangiften niet het totale aantal aangiften is van de gehele 

gemeente, maar slechts het aantal aangiften van delicten 

gepleegd langs de A1. Dit systeem kan inzicht bieden in de 

soort delicten waarvan aangifte is gedaan en of het gepleegde 

delict daadwerkelijk gerelateerd is aan de transportsector.  

 

Van het totale aantal processen van 333 zijn er 88 afkomstig 

uit Holten, 14 uit Deurningen, 1 uit Oldenzaal en het overige 

aantal uit Hengelo.  

Het aantal processen dat toegankelijk is voor dit onderzoek is 

114, de overige processen zijn niet zonder bevoegdheid 

toegankelijk. Opvallend is dat van het totaal van 333 

processen het merendeel afkomstig is uit Hengelo (Ov). 

Hieruit kunnen echter geen conclusies worden getrokken met 

betrekking tot dit onderzoek, aangezien geen inzicht is 

verkregen in de gepleegde delicten. Het is niet bekend of de 
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processen gerelateerd zijn aan criminele activiteiten in de 

transportsector (zoals het geval is van de uiteindelijk 8 

relevante processen voor dit onderzoek van de 114) . Van de 

114 toegankelijke processen zijn er uiteindelijk 8 processen 

relevant voor dit onderzoek; criminele activiteiten en overlast, 

waarvan vrachtwagenchauffeurs het slachtoffer zijn geworden.   

Deze processen zijn opgemaakt na aanleiding van de 

aangiften in de gemeenten gelegen langs de A1 in regio 

Twente, met betrekking tot vormen van criminaliteit en overlast 

gepleegd op parkeerterreinen gelegen langs de A1, waarvan 

de slachtoffers werkzaam zijn in de transportsector.  
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                                          Figuur 7 ‘dataverzameling HKS’  

 

 

Van de 8 processen zijn er 6 afkomstig uit Holten en uit zowel 

Deurningen als de Lutte1.  
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5.2.2 Documentatie 

In vergelijking met veel andere sectoren is de transportsector 

onevenredig vaak slachtoffer van criminaliteit. Uit de monitor 

bedrijven en Instellingen 2002 blijkt dan ook dat ongeveer de 

helft (53%) van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en 

communicatie slachtoffer is van criminaliteit. De totale schade 

door criminaliteit in deze sector wordt geschat op €155 miljoen 

in 2002 (NIPO 2002) waarbij directe schade dor inbraak en 

diefstal de belangrijkste schadepost vormt (convenant aanpak 

wegtransport, 2004).  

 
 

5.2.3 Observaties 

Voor wat betreft de omvang van de criminele activiteiten en 

vormen van overlast bieden de observaties weinig inzicht. 

Zowel criminele activiteiten als vormen van overlast zijn tijdens 

de observaties niet waargenomen. Het geen wel is 

waargenomen is (zwerf)afval op het bedrijventerrein in 

Oldenzaal, maar kan geenszins worden toegeschreven aan de 

Oost Europese chauffeur. Aannemelijk is dat het afval 

afkomstig is van de bezoekers van de fastfoodketen gevestigd 

aan de voorzijde van het terrein. Tevens zijn geparkeerde 

vrachtwagens (met veelal een kenteken uit Rusland en 

Litouwen) waargenomen achter op het bedrijventerrein.  

Gemiddeld stonden er 5 vrachtwagens overdag, terwijl het 

aantal ’s avonds het dubbele betrof. 
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5.3 Conclusie 

Op basis van de analyse van registratie en documentatie en 

eigen observaties van het bedrijventerrein in Oldenzaal en 

restaurant/parkeergelegenheid in Deurningen is een 

inventarisatie gemaakt van de daadwerkelijke gepleegde 

criminaliteit en overlast.  

Uit de analyse van registratie kan worden geconcludeerd dat 

er weinig aan de hand is. Er is sprake van enige overlast, 

maar vrijwel geen criminaliteit, en deze criminaliteit kan niet 

aan Oost Europese chauffeurs worden toegeschreven. De 

overlast bestaat in het bevuilen van de te onderzoeken 

terreinen, rondhangen en vernieling.  

De observaties zijn samengevat in het volgende schema: 
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In dit schematische overzicht van de observaties kan worden 

afgelezen welke kenmerken wel (aangegeven met een plus) 

en niet (aangegeven met een min) zijn waargenomen op het 

bedrijventerrein in Oldenzaal en het restaurant/parkeerterrein 

gelegen in Deurningen.  

Enkele kanttekeningen dienen hierbij gemaakt te worden. 

Wanneer een kenmerk aangegeven is met een min (niet 

aanwezig) wil dat zeggen dat het kenmerk niet is 

waargenomen tijdens de observaties. Dit wil echter niet 

zeggen dat het kenmerk zich helemaal niet voordoet/ heeft 

voor gedaan. Een andere kanttekening die geplaatst dient te 

worden betreft de factor gedragingen. Zoals afgelezen kan 

worden uit de tabel is zwerfafval waargenomen op het 

bedrijventerrein in Oldenzaal. Dat dit zwerfafval een resultaat 

is van de gedragingen van de Oost Europese chauffeurs kan 

niet worden geconcludeerd. Het is tevens aannemelijk dat het 

afval afkomstig is van de bezoekers van de fastfoodketen 

gevestigd aan de voorkant van het bedrijventerrein.  
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Hoofdstuk 6  Gepercipieerde aard en omvang 
 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de subjectieve 

aard en omvang van de criminaliteit en overlast in de 

transportsector. Aan de hand van interviews van betrokkenen 

en belanghebbenden in de transportsector zullen de 

percepties van de respondenten en de aanspraken die zij 

maken, opdat hun belangen worden gewaarborgd, worden 

weergegeven. De uitkomsten van de interviews zijn van 

belang voor dit onderzoek, omdat op deze wijze naast de 

objectieve condities – uit het vorige hoofdstuk – de subjectieve 

kant van de problematiek wordt belicht. Naast de afgenomen 

interviews wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van analyse 

van documentatie.  

 

In de volgende paragraaf wordt de gepercipieerde aard van de 

criminele activiteiten en diverse vormen van overlast 

besproken. Wat is er volgens de betrokkenen en 

belanghebbenden in de transportsector aan de hand? Met 

welke soorten delicten hebben zij te maken (gehad) en wie 

maakt zich volgens hen schuldig aan criminele activiteiten en 

vormen van overlast?  
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6.1 De aard van de criminaliteit en overlast 

Aan de hand van interviews en analyse van documentatie 

wordt geïnventariseerd met welke delicten betrokkenen en 

belanghebbenden in de transportsector te maken hebben 

(gehad). Welke oorzaken zij aanwijzen voor de criminaliteit en 

overlast en wie volgens hen als schuldige aangewezen kan 

worden. In paragraaf 6.2 wordt vervolgens de gepercipieerde 

omvang van de criminaliteit en overlast besproken. 

 

6.1.1 Interviews 

Aan de respondenten is gevraagd met welke criminele 

activiteiten en vormen van overlast ze te maken hebben 

gehad. Diefstal en inbraak zijn veel genoemde delicten door 

de respondenten. De transportondernemers hebben allen wel 

eens te maken gehad met diefstal van goederen uit het bedrijf 

en/of diefstal van vrachtwagens/lading.  

Zowel de respondenten van het politieke niveau als de 

respondenten van het administratieve niveau antwoorden dat 

de meest voorkomende criminele activiteit diefstal is. Hierbij 

kan een onderscheid gemaakt worden in diefstal van 

goederen uit een bedrijf en diefstal van 

vrachtwagens/ladingen.  

Ook de respondenten die zich bevinden op het operationele 

niveau geven aan dat diefstal het meest voorkomende delict 

is. Het stelen van ladingen komt volgens hen veelvuldig voor. 

De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat vrachtwagens 



 93

kwetsbaar zijn (als ze langs de snelweg geparkeerd staan en 

de daders kunnen snel en eenvoudig ontsnappen) en 

daardoor een makkelijk doelwit.  

De overlast blijkt met name vervuiling te behelzen, gevolgd 

door vernieling en rondhangen.  

Op alle parkeerterreinen gelegen langs de A1 is volgens de 

respondenten op alle drie de niveaus sprake van (zwerf)afval. 

Ook urineren op het parkeerterrein wordt meerdere keren 

genoemd en het rondhangen van buitenlandse chauffeurs op 

parkeerterreinen wordt als overlast benoemd.  

  

“In hoofdzaak gaat het om vervuiling van het terrein. Overal 

ligt zwerfafval, wat het terrein een slecht imago geeft. Tevens 

is er sprake van verzakkingen in de weg, maar dit is ook niet 

vreemd als je je bedenkt dat het wegdek niet berekend is op 

de vele vrachtwagens die hier regelmatig staan.” Gemeente 

Oldenzaal 

 

“Oost Europese chauffeurs gebruiken de parkeerterreinen als 

openbaar toilet en vuilnisbelt. Geen wonder dat onze 

chauffeurs niet samen met hen op een parkeerplaats willen 

overnachten”. Vereniging eigen rijders Nederland 

 
Uit de interviews komt naar voren dat de respondenten veelal 

te maken hebben met vervuiling en rondhangende mensen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de onveiligheidsgevoelens onder 
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meer gerelateerd zijn aan deze vormen van overlast. Een 

groot deel van de respondenten heeft te maken gehad met 

rondhangende Oost Europese chauffeurs, daarnaast komen 

delicten als vervuiling en vernieling veelvuldig voor.  

De aanwezigheid van vrachtwagens en buitenlandse 

chauffeurs leidt niet alleen tot mogelijke criminele activiteiten, 

maar wekt ook onveiligheidsgevoelens op bij de bezoekers 

van de onderzochte terreinen. 

 

“Als je hier ’s avonds over het terrein loopt en je ziet al die 

vrachtwagens staan dan voel je je echt niet veilig hoor. Dan 

krijg je echt het gevoel alsof je in het buitenland bent,” aldus 

een ondernemer van het bedrijventerrein in Oldenzaal 

 

Onveiligheidsgevoelens zijn gerelateerd aan vormen van 

overlast die het resultaat zijn van fysieke omstandigheden, 

cultuurverschillen en de concurrentie/machtspositie. 

De fysieke omstandigheden die naar voren komen uit de 

interviews laten zien dat er onvoldoende sociale controle kan 

worden uitgevoerd, waardoor onveiligheidsgevoelens zich 

manifesteren. De slechte verlichting, meerdere 

toegangswegen en de onoverzichtelijkheid van het terrein in 

Oldenzaal dragen bij aan de angst die mensen ervaren als ze 

het terrein betreden.  

Een ander aspect dat onveiligheidsgevoelens oproept zijn de 

cultuurverschillen. In Nederland is het niet gebruikelijk dat de 
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chauffeurs hun eigen consumptie bereiden op de 
parkeerplaats. Dit zou angst kunnen veroorzaken vanwege het 

onbekende. Ondanks dat er tijdens de observaties niet is 

waargenomen dat chauffeurs, afkomstig uit Oost Europese 

landen, hun meegebrachte voedsel consumeren blijkt uit 

interviews dat dit verschijnsel zich wel degelijk voordoet.  

 
“Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs nemen vaak hun 

eigen eten mee, dat ze bereiden op de parkeerplaats. Afval 

laten ze in veel gevallen achter op het terrein.”- Medewerkster 

restaurant in Deurningen 

 

Onveiligheidsgevoelens ontstaan tevens door de 

concurrentiepositie van de Nederlandse vrachtwagen- 

chauffeurs. Deze positie wordt bedreigd door de Oost 

Europese chauffeur op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Vanwege de beduidend lagere loonkosten worden Oost 

Europese chauffeurs steeds meer ingezet door Nederlandse 

transportbedrijven. Dit gaat ten koste van de Nederlandse 

werkgelegenheid. In de ogen van de Nederlandse chauffeurs 

pikken de Oost Europeanen hun banen in. Dit is de reden 

waarom Oost Europese chauffeurs een bedreiging vormen en 

negatief worden bejegend.  
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“Ik werk al meer dan 25 jaar in de transportwereld en ik ben 

echt niet van plan om mijn plaats af te staan aan een 

buitenlander. Zeker niet op deze manier. Ik doe mijn werk met 

plezier en heb veel diploma’s gehaald om een goede 

chauffeur te worden. En dan komen die Oostblokkers, zonder 

papieren en worden wij ineens aan de kant gezet omdat die 

buitenlanders goedkoper zijn. Dat is toch niet eerlijk! Ik hoop 

dat we met deze actie de politiek en vakbonden zover krijgen 

om iets te doen voor ons. Dit mag toch niet gebeuren? Dit 

moet zo snel mogelijk stoppen.” – Een Nederlandse chauffeur. 

 

Op de vraag wie zich - volgens hen – schuldig maakt aan de 

genoemde vormen van overlast en criminaliteit, wordt door het 

merendeel van de respondenten de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur als schuldige aangewezen. Deze 

respondenten zijn afkomstig uit de brancheorganisaties en het 

bedrijfsleven, waarbij laatst genoemde opgesplitst dient te 

worden in de Nederlandse transportondernemers en de 

vrachtwagenchauffeurs. Met de respondenten afkomstig uit 

het bedrijfsleven worden hier de Nederlandse 

vrachtwagenchauffeurs bedoeld. Volgens hen hebben de Oost 

Europese vrachtwagenchauffeurs geen besef van normen en 

waarden.  

Respondenten uit de categorie ‘overheidsinstellingen’ en de 

transportondernemers wijzen niet meteen naar de Oost 

Europese vrachtwagenchauffeurs, die het volgens hen, al 
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zwaar genoeg hebben. Zij nemen het zelfs voor de Oost 

Europeanen op. Zij zijn van mening dat de Oost Europese 

chauffeur – als ze zich al schuldig maken aan vormen van 

overlast en criminele activiteiten –  niets te verwijten valt.  

 
“Polen hebben het niet eenvoudig in Nederland. Zelf zijn ze 

dat eigenlijk niet kwalijk te nemen, wel de Nederlandse 

werkgevers die de chauffeurs hierheen hebben gehaald.” – 
Grensovergang de Poppe 

 
“Juist omdat Poolse chauffeurs met de nek aan worden 

gekeken en overal worden geweerd, moeten we 

voorzieningen treffen. Zoiets is ook opgezet tussen Hannover 

en Berlijn, dat werkt prima. We moeten de Oostblokkers 

opvangen, ervoor zorgen dat ze gebruik kunnen maken van 

douches, water/koffie. In het restaurant (werken met 

voedselbonnen) moet Russisch gesproken worden en 

rekening gehouden worden met het soort eten. Het probleem 

van voorzieningen voor chauffeurs is wel dat eigen burgers er 

misbruik van maken. De Poppe is een uitstekende plek om 

iets te faciliteren voor de Oostblokkers. Dit is een 

pleisterplaats voor Oostblokkers. We moeten ervoor zorgen 

dat ze welkom geheten worden. We moeten het ‘oude grens 

denken’ vergeten en de barrières doorbreken.” – 

Transportbedrijf elders in Oldenzaal 
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”Het doel is dat er opstelplekken worden gecreëerd, om de 

stad te ontlasten. Opstelplekken zorgen ervoor dat de 

chauffeurs niet verspreid zijn over de hele stad wanneer ze 

wachten op retourvracht. Tevens wordt er door middel van 

opstelplekken gezorgd voor de nodige voorzieningen waarvan 

chauffeurs gebruik kunnen maken en er kan meer sociale 

controle worden uitgeoefend, waardoor criminaliteit en 

overlast zal verminderen. Dit kan echter niet in Oldenzaal 

worden gerealiseerd, omdat we daar simpelweg geen ruimte 

voor hebben. In de toekomst moeten we steeds meer toe naar 

plekken van Rijkswaterstaat”. – Gemeente Oldenzaal  

Opmerkelijk is dat wanneer het gaat om het treffen van 

voorzieningen, de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op 

een andere partij. Ondernemers vinden dat er voorzieningen 

getroffen moeten worden maar wijzen daarbij ‘opstelplaatsen’ 

aan waarvoor lokale overheden verantwoordelijk zijn. En de 

lokale overheden schuiven de verantwoordelijkheid door naar 

overheidsinstellingen op landelijk niveau.  

 

6.1.2 Documentatie 

Ook uit rapporten en (kranten) artikelen komt naar voren dat 

onveiligheidsgevoelens jegens Oost Europese chauffeurs 

bestaan. In het onderstaande artikel wordt de taalbarrière 

genoemd als oorzaak voor het ontstaan van 

onveiligheidsgevoelens. De taalbarrière vormt letterlijk en 
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figuurlijk een kloof tussen de Nederlandse en de Oost 

Europese chauffeurs. De eigenaar van het 

restaurant/parkeerterrein gelegen in Deurningen is aan het 

woord: 

‘Weet je, ik ben gewend om een band te hebben met de 

chauffeurs die hier regelmatig overnachten. Wij zijn hun huis 

onderweg en dat zorgt voor iets speciaals. Lekker 

ouwehoeren hoort erbij…’  

‘…Bij ons geldt de parkeerbon alleen voor buitenlandse 

chauffeurs. Oneerlijk? Het is gewoon niet nodig om het bij 

Nederlandse chauffeurs te doen, want die komen altijd binnen. 

Als er eens eentje in de vrachtwagen blijft zitten, maakt Wim 

even een praatje met hem en is het opgelost. Je hebt de 

taalbarrière niet hè…’ –Eigenaar restaurant/parkeerplaats in 

Deurningen  (Tubantia, 2006) 

 
De onveiligheidsgevoelens beschreven in bovenstaand citaat 

zijn onder meer gerelateerd aan de taalbarrière. De 

eigenaresse wil graag een praatje kunnen maken met de 

chauffeurs, dat schept een band. Maar doordat de Oost 

Europese chauffeurs de Nederlandse taal niet beheersen 

wordt er niet met hen gecommuniceerd. Hierdoor weet ze niet 

wie het zijn en met welke personen ze te maken heeft.  
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Uit een artikel gepubliceerd in TONmagazine wordt de sfeer 

tussen de Nederlandse en Oost Europese chauffeurs 

geschetst: 

 

“…Niet dat de chauffeurs met elkaar op de vuist gaan. Maar 

wat je hoort aan conversaties en telefoongesprekken is 

overduidelijk: de Nederlandse chauffeurs zitten zich vreselijk 

te ergeren aan die Oost Europeanen,” aldus een medewerker 

van een wegrestaurant die door het magazine is geïnterviewd. 

Jan Heilig van FNV bondgenoten spreekt zelfs van een 

explosieve sfeer. “De Nederlandse chauffeurs ervaren de 

intocht van de Oost Europeanen als heel bedreigend”, aldus 

Heilig, doelend op reorganisatieplannen bij diverse transport-

bedrijven. 

 

In het rapport “De Poolse Schokgolf” door K. de Waardt, 

verbonden aan VERN wordt gesteld dat Nederlandse 

chauffeurs waarnemen dat parkeerplaatsen onveilig worden 

gemaakt door Oost Europese vrachtwagenchauffeurs: 

“…Er is angst voor diefstal van dieselolie, verlichting, lading, 

etc. Daarnaast wordt waargenomen dat deze chauffeurs de 

parkeerterreinen vervuilen. De onveiligheidsgevoelens onder 

de Nederlandse chauffeurs zijn groot wanneer er Oost 

Europese chauffeurs naast hen staan, voornamelijk als het 

Polen of Bulgaren zijn.” 
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Uit bovenstaande voorbeelden is duidelijk geworden dat de 

toetreding van de Oost Europese chauffeurs op de 

Nederlandse arbeidsmarkt als onwenselijk wordt beschouwd 

door betrokkenen en belanghebbenden in de transportsector. 

Onveiligheidsgevoelens worden veroorzaakt door 

cultuurverschillen, de taalbarrière en de 

concurrentie/machtspositie, die met de toetreding gepaard 

gaan.    

 

6.2 De omvang van de criminaliteit en overlast 

In deze paragraaf wordt de gepercipieerde omvang van de 

criminaliteit en overlast behandeld. Betrokkenen en 

belanghebbenden geven aan dat er een sociaal verschijnsel in 

de transportsector is ontstaan dat als onwenselijk wordt 

beschouwd. De frequentie van het sociale verschijnsel wordt 

hieronder besproken aan de hand van reacties uit de 

interviews en de analyse van documentatie.  

 
6.2.1 Interviews 

Volgens betrokkenen en belanghebbenden worden er veel 

criminele activiteiten en vormen van overlast gepleegd. Van 

welke vormen van criminaliteit en overlast sprake is en welke 

factoren hiertoe aanleiding geven, volgens betrokkenen en 

belanghebbenden in de transportsector, is in de vorige 

paragraaf uitvoerig ingegaan. Voor wat betreft de omvang van 
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de criminele activiteiten en vormen van overlast bieden de 

aanspraken van betrokkenen en belanghebbenden inzicht.   

Het maken van claims door een dominante groep of groepen, 

wordt uitgeoefend door middel van macht. Macht is uiteindelijk 

bepalend of en hoe het probleem wordt geconstrueerd. Door 

middel van de observaties en de afgenomen interviews is 

inzicht gekregen in een aantal aanspraken gemaakt door 

verschillende actoren binnen het netwerk. De onwenselijkheid 

van de bestaande situatie in de transportsector, van de 

actoren die zich bevinden op het operationele/uitvoerende 

niveau, heeft geleid tot de aanspraken. Hiermee willen ze 

bereiken dat het probleem serieus wordt genomen door de 

overheidsinstellingen, op het politieke niveau. Met, de 

hieronder uitgewerkte aanspraken, is getracht het sociale 

probleem onder de aandacht te brengen bij een breed publiek 

en daarmee een groot maatschappelijk draagvlak te creëren. 

Bij de eerste twee vormen van aanspraken wordt door de 

actoren op het operationele niveau getracht het sociale 

probleem op de politieke agenda te krijgen. Dit in tegenstelling 

tot de derde aanspraak, waarbij getracht wordt het sociale 

probleem te transformeren tot een individueel/groepsprobleem 

en het sociale probleem te depolitiseren.  
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Collectief 

Op het bedrijventerrein in Oldenzaal bestaan voornemens 

onder de ondernemers zich te bundelen om criminaliteit van 

Oost Europese vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan. Op 

deze wijze wordt getracht dat overheidsinstellingen, zoals de 

gemeente en de politie, deel uit maken van een integrale 

keten gericht tegen Oost Europese vrachtwagenchauffeurs en 

wordt een breder publiek bereikt. De ondernemers hebben 

samen met de gemeente Oldenzaal geuit dat de situatie 

aangaande Oost Europese chauffeurs onwenselijk is en dat er 

iets gedaan moet worden aan de – volgens hen - toenemende 

overlast en criminaliteit. Criminaliteitsbeheersing Twente en 

belangenorganisatie ETT hebben dit probleem ter hand 

genomen en in samenwerking met de ondernemers en de 

gemeente het plan gevat om een collectief op te zetten. In 

overleg is alles geregeld en de gemeente Oldenzaal neemt 

zelfs de kosten voor het opzetten van het collectief voor haar 

rekening. Het initiatief ligt nu bij de ondernemers van het 

bedrijventerrein om het collectief daadwerkelijk te vormen. Het 

collectief is nog niet gerealiseerd (anno voorjaar 2007).  

 
Handtekeningenactie 

Bij Het parkeerterrein/restaurant gelegen in Deurningen hangt 

een affiche waarop staat:  

“Vind jij ook dat de politiek en vakbonden wat moeten doen 

aan die goedkope buitenlandse chauffeurs?” 
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De opsteller van dit affiche zet een handtekeningenactie voort, 

‘die protest aantekent tegen bedrijven die chauffeurs 

aannemen uit de nieuwe EU landen en hen hierheen halen 

vanwege de lagere loonkosten’. “Tevens willen we met deze 

actie protest aantekenen tegen het gebrek aan gerichte en 

duidelijke controle of alles volgens de spelregels gaat, omdat 

de wetgeving tot op heden nog geen uitsluitsel kan geven en 

bovendien zeer ontoegankelijk is. “ De opsteller van de oproep 

vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie van Oost-

Europeanen, die geen goede opleiding hebben gevolgd, terwijl 

men in Nederland moet voldoen aan allerlei strenge eisen als 

chauffeur. 

Deze oproep is een claim making activity, aangezien de 

opsteller duidelijk medestanders zoekt om het probleem 

aanhangig te maken bij een groter publiek, opdat de politiek 

actie gaat ondernemen en ervoor zorgt dat het op de politieke 

agenda komt.  

 

Klachten meldlijn 

Vereniging Eigen Rijders in Nederland heeft zoals vermeld in 

het vorige hoofdstuk een meldlijn opgezet om Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs zwart te maken. De meldlijn is opgezet 

voor chauffeurs en transporteurs die klachten hebben over 

collega’s afkomstig uit Oost Europa. Op deze wijze wordt 

geprobeerd bewijzen te vinden dat Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs zich daadwerkelijk misdragen.  
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Met deze actie wordt duidelijk macht uitgeoefend waarbij het 

doel is om het probleem aanhangig te maken bij een breder 

publiek, zodat overheidsinstellingen het probleem ook in gaan 

zien. Het verschijnsel dat er interactie plaatsvindt met 

overheidsinstellingen wordt door Jamrozik en Nocella 

aangeduid als het politieke niveau waarop doorgaans 

probleemdefinitie (en – oplossing) tot stand komt. De 

betrokkenen en belanghebbenden proberen het sociale 

probleem te depolitiseren door het negatieve residu te 

transformeren in een individueel/groepsprobleem.  

 
6.2.2 Documentatie 

In de analyse van subjectieve documentatie, percepties en 

meningen van betrokkenen in de transportsector, wordt weinig 

inzicht geboden in de gepercipieerde omvang van de 

criminaliteit (in tegenstelling tot de aard van de criminaliteit). 

Dat de percepties van de betrokkenen en belanghebbenden in 

de transportsector minder genuanceerd zijn dan de 

feitelijkheden blijkt ook uit het volgende artikel: 

  

‘Vanaf het moment dat de euro werd ingevoerd, werden we 

werkelijk overspoeld met vrachtwagens uit voormalige 

Oostbloklanden. Daar zaten ze dan ’s avonds, soms wel met 

een groep van twintig truckers bij elkaar. Dan zaten ze daar 

samen een potje te koken op een gasbrandertje.  
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Onze parkeerplaats stond vol, maar we verdienden er geen 

cent mee’ (Tubantia, 2006).  

 

 

6.3 Conclusie 

Uit interviews komt duidelijk naar voren dat betrokkenen en 

belanghebbenden in de transportsector de komst van de Oost-

Europese vrachtwagenchauffeur op de Nederlandse 

arbeidsmarkt als onwenselijk beschouwen. De 

onwenselijkheid bestaat in de criminaliteit en overlast die de 

Oost Europese vrachtwagenchauffeurs volgens hen plegen.  

Op de vraag, wie volgens de respondenten aangewezen kan 

worden als schuldige van de criminele activiteiten en vormen 

van overlast, is uiteenlopend geantwoord. De 

transportondernemers en de respondenten werkzaam op het 

politieke niveau zijn van mening dat de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs niets te verwijten valt. Zij maken zich 

niet schuldig aan criminele activiteiten. Zij maken zich slechts 

schuldig aan diverse vormen van overlast, maar ook dit valt 

niet te wijten aan de Oost Europese chauffeurs zelf. De 

ontoegankelijkheid van voorzieningen dan wel het gebrek aan 

voorzieningen kan als oorzaak worden aangewezen van de 

gepleegde overlast door Oost Europese chauffeurs. De 

respondenten die zich bevinden op het administratieve niveau 

en de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs daarentegen 

wijzen wel de Oost Europese vrachtwagenchauffeur als 



 107

schuldige aan. Ze beschuldigen de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs van het impliciet schenden van de 

bestaande normen en waarden, doordat zij afwijkend gedrag 

vertonen.  

De verklaring hiervoor kan worden gezocht in de bedreiging 

die de Oost Europese chauffeurs vormen. Hierbij wordt niet 

zozeer gedoeld op de fysieke bedreiging van de Nederlandse 

chauffeurs, maar een bedreiging op de Nederlandse 

arbeidsmarkt en voor de positie van de Nederlandse chauffeur 

op de Nederlandse arbeidsmarkt. De diverse belangen spelen 

een relevante rol in de probleemdefiniëring binnen de 

transportsector.  
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Hoofdstuk 7  Slotbeschouwing 

 
In dit laatste hoofdstuk zullen de bevindingen, voor wat betreft 

de objectieve condities en de subjectieve definities aangaande 

de aard en omvang van de criminaliteit en overlast in de 

transportsector, met betrekking tot de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur, naast elkaar worden gelegd. 

Conclusies worden getrokken en mogelijke aanbevelingen 

worden gedaan.  

 

Er heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden naar de 

objectieve en subjectieve aard en omvang van de criminaliteit 

en overlast in de transportsector voor regio Twente. De 

probleemstelling luidde: 

 

“ Wat is de objectieve en de subjectieve aard en omvang van 

de criminaliteit en overlast in de transportsector voor regio 

Twente, welke rol speelt de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur hierin, en welke maatregelen moeten 

worden getroffen om de overlast en criminaliteit te reduceren 

dan wel te voorkomen?”  

 

Op basis van de bevindingen afkomstig van de analyse van 

registratie (hoofdstuk 5) is er weinig aan de hand met 

betrekking tot de daadwerkelijke criminaliteit in de 

transportsector in regio Twente. De aangiftecijfers zijn matig te 
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noemen en de diverse vormen van criminaliteit en overlast zijn 

gering. Uit de analyse van registratie blijkt dat de meest 

voorkomende criminele activiteit diefstal is (deze categorie 

bevat diverse vormen van diefstal zoals genoemd in hoofdstuk 

5) gevolgd door vernieling en geweldpleging. Tevens komt uit 

de registratie naar voren dat in 2005, ten opzichte van 2000 

aangifte is gedaan van andere vormen van criminaliteit, zoals 

bedreiging. Er is geen trend waarneembaar met betrekking tot 

de uitbreiding van de Europese Unie (en daarmee de komst 

van de Oost Europese vrachtwagenchauffeurs) in 2004. Er 

zijn echter geen vormen van criminaliteit en vormen van 

overlast geobserveerd. Tijdens de observaties is overlast 

waargenomen, te weten geparkeerde vrachtwagens – met een 

kenteken afkomstig uit Oost Europa – en geringe mate van 

(zwerf) afval. In geen van bovenstaande waarnemingen, met 

betrekking tot de feitelijkheden, kan de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur op redelijke wijze als veroorzaker 

worden aangewezen.  

 

Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 6 is er echter wel 

een aantal subjectieve ontwikkelingen gaande in de 

transportsector aangaande Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs.  

De actoren op het operationele/uitvoerende niveau 

beschouwen de bestaande situatie in de transportsector als 

onwenselijk. Dit gegeven maakt, samen met de gevolgen 
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waartoe de situatie leidt en de bedreiging die het vormt voor 

de bestaande normen en waarden, dat het verschijnsel in de 

transportsector kan worden omschreven als een sociaal 

probleem. Zoals besproken in hoofdstuk twee komt een 

sociaal probleem mede tot stand door middel van een sociaal 

proces: de subjectieve probleemdefiniëring. Door betrokkenen 

en belanghebbenden in de transportsector, wordt de 

probleemdefiniëring gericht op het negatieve residu.  

De kern van het sociale probleem, het negatieve residu, wordt 

gevormd door de Oost Europese vrachtwagenchauffeurs. Het 

negatieve residu vormt een bedreiging voor de bestaande 

sociale structuur en stabiliteit van de samenleving.  

De actoren redeneren echter op diverse wijzen, afhankelijk 

van het niveau waarop zij zich bevinden/werkzaam zijn. De 

actoren op het operationele niveau (de individuele 

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs) redeneren dat de Oost 

Europese chauffeurs een bedreiging vormen. Zowel voor de 

concurrentiepositie op de Nederlandse arbeidsmarkt als voor 

de stabiliteit van de bestaande sociale structuur. Met als 

gevolg dat zij het probleem aanhangig trachten te maken op 

het politieke niveau. De Nederlandse transportbedrijven 

daarentegen hebben voordeel bij de Oost Europese chauffeur 

vanwege de lagere loonkosten. Op deze wijze kunnen zij 

overleven op de Nederlandse arbeidsmarkt.  

De actoren op het administratieve niveau vinden dat er strikte 

wet- en regelgeving moet komen opdat oneerlijke concurrentie 
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tegen wordt gegaan. Ze zien Oost Europeanen als een 

bedreiging op de Nederlandse arbeidsmarkt en komen voor de 

Nederlandse chauffeurs (hun leden) op. De actoren op het 

politieke niveau tot slot erkennen het probleem op het 

operationele niveau, maar trachten het probleem te 

depolitiseren naar het operationele niveau, zodat ze niet de 

verantwoordelijkheid van het probleem hoeven te dragen en 

waardoor de bestaande structuur in stand kan worden 

gehouden.  

 

7.1 Probleemdefinities 

Op de verschillende niveaus worden uiteenlopende 

probleemdefinities gehanteerd. In deze paragraaf wordt nader 

ingegaan op de diverse definities. Waarbij een onderscheid is 

gemaakt tussen objectieve versus subjectieve 

probleemdefinities en collectieve versus individuele 

probleemdefinities. Hiermee wordt tevens de kloof tussen de 

objectieve en subjectieve aard en omvang van de criminele 

activiteiten en vormen van overlast in deze sector verklaard. 

Ondanks dat de probleemdefinities uiteenlopen, zijn ze voor 

de afzonderlijke actoren werkelijkheid. In de transportsector 

aangaande de Oost Europese vrachtwagenchauffeurs zijn er 

vier probleemdefinities te onderscheiden: 
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SOCIAAL 

PROBLEEM 

Collectief Individueel 

Objectief  Toename Oost 

Europese 

vrachtwagenchauffeurs 

in 

Nederland/economische 

positie 

Er ligt overal afval op 

de (parkeer)terreinen 

Subjectief Bedreiging 

concurrentiepositie 

Onveiligheidsgevoelens 

m.b.t de concentratie 

van geparkeerde 

vrachtwagens 

afkomstig uit het 

Oostblok 

Tabel 3: probleemdefiniëringen 

 
7.1.1 Het collectieve sociale probleem 

Een collectief sociaal probleem wordt gekenmerkt door de 

verstrekkende gevolgen die het met zich meebrengt voor de 

gehele samenleving of delen daarvan. Het probleem is van 

politieke aard en wordt neergelegd bij de actoren op het 

politieke niveau. Dit in tegenstelling tot een individueel sociaal 

probleem, dat rechtstreeks gericht wordt tot het negatieve 

residu (zie paragraaf 7.1.2). Wanneer er sprake is van een 

collectief probleem wordt niet het negatieve residu onder druk 

gezet, maar worden de desbetreffende actoren op het 
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politieke niveau hiervoor verantwoordelijk gehouden en 

verwacht wordt dat er vanuit het politieke niveau een 

oplossing wordt geboden. Het collectieve sociale probleem 

wordt uitgelegd in termen van rechten, die een collectieve 

respons vereist. Het probleem wordt getransformeerd in een 

‘nieuwe’ sociale conditie. Herdefiniëring van het probleem 

zorgt ervoor dat de bestaande sociale structuur kan worden 

behouden.  

 

 Objectief 

In de transportsector is er sprake van een objectief 

collectief sociaal probleem, aangezien de toetreding  van 

de Oost Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt 

waargenomen wordt door alle actoren op de drietal 

niveaus en gevolgen heeft voor (delen van) de 

samenleving. De toetreding van de Oost Europeanen op 

de Nederlandse arbeidsmarkt is het gevolg van de 

uitbreiding van de Europese Unie met de Oostbloklanden 

in 2004. Door de openstelling van de grenzen is er vrij 

verkeer van goederen en personen2 ontstaan tussen de 

bestaande en nieuwe lidstaten van de Europese Unie. De 

komst van de Oost Europeanen in Nederland en op de 

Nederlandse arbeidsmarkt is hiermee een feit.  

                                                 
2 Vrij verkeer van goederen en personen binnen de EU is vastgelegd in het 
verdrag van Schengen. Schengen is de plaats waar het verdrag is getekend 
door de EU-lidstaten.  
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De gevolgen zijn waarneembaar op diverse gebieden, 

zoals de taalbarrière die de eigenaren van het restaurant 

en parkeerterrein gelegen in Deurningen ondervinden, het 

stijgende aantal geparkeerde vrachtwagens afkomstig uit 

Oostbloklanden op het bedrijventerrein in Oldenzaal en op 

parkeerterreinen en een toenemend aantal Oost Europese 

chauffeurs op de loonlijsten van Nederlandse 

transportbedrijven. 

 

 Subjectief  

Een subjectief collectief sociaal probleem is het gevolg 

van de feitelijke toetreding van Oost Europeanen op de 

Nederlandse arbeidsmarkt in zake de transportsector. De 

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs voelen zich bedreigd 

door de Oost Europese chauffeurs vanwege de 

concurrentiepositie. Zij vinden dat de Oost Europese 

chauffeurs hun banen inpikken. De Nederlandse 

transportbedrijven – en voornamelijk de kleinere bedrijven 

– geven echter te kennen dat zij om de concurrentie aan 

te gaan en te kunnen overleven gebonden zijn aan Oost 

Europese chauffeurs, vanwege de lagere loonkosten.       

De gevolgen zijn merkbaar op het operationele niveau – 

voor alle Nederlandse vrachtwagenchauffeurs – en 

werken tegelijkertijd door op zowel het administratieve 

niveau als op het politieke niveau. 
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De belangenverenigingen en vakbonden op het 

administratieve niveau strijden voor gelijke concurrentie 

voor de Nederlandse chauffeurs, hun leden. De gevolgen 

werken bovendien door op het politieke niveau, waar de 

actoren verantwoordelijk worden gehouden voor de 

oneerlijke concurrentie en voor het toezien op gelijke 

regels en wetten (Cao’s en toelatingseisen voor 

chauffeurs). Claims met betrekking tot de Oost Europese 

chauffeurs op de Nederlandse arbeidsmarkt, zijn 

afkomstig van het operationele niveau – de Nederlandse 

vrachtwagenchauffeurs en worden gewend tot de actoren 

op het politieke niveau.  

 
7.1.2 Het individuele sociale probleem 

Een individueel sociaal probleem is het gevolg van heersende 

normen en waarden (machtsstructuur). 

Bij een individueel sociaal probleem wordt de focus gelegd op 

de probleempopulatie. Het sociale verschijnsel wordt eerst 

getransformeerd in een technisch probleem. Het technische 

probleem wordt vervolgens getransformeerd in een individueel 

sociaal probleem. Het probleem wordt geplaatst in het falende 

individu of een falende groep – het negatieve residu, waardoor 

het individu of de groep onder zware druk komt te staan.  
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 Objectief 

Een objectief individueel sociaal probleem is geheel 

gericht op het negatieve residu – de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur. De Nederlandse vrachtwagen-

chauffeurs verwijten de Oost Europese chauffeurs dat ze 

zich schuldig maken aan diverse vormen van overlast, 

waarvan het achterlaten van zwerfafval op 

bedrijventerreinen en parkeerterreinen een voorbeeld is. 

Tevens worden ze ervan beschuldigd te urineren op 

parkeerterreinen en meegebrachte consumptie klaar te 

maken op de genoemde terreinen. Alleen de eerst 

genoemde vorm van overlast is echter waargenomen 

tijdens de observaties. De gevolgen van deze vormen van 

overlast zijn merkbaar op het operationele niveau. 

Duidelijk is dat bij een individueel sociaal probleem het 

negatieve residu onder druk wordt gezet, terwijl dit niet het 

geval is bij collectieve probleemdefiniëringen.  

 

 Subjectief 

Een subjectief individueel sociaal probleem komt 

eveneens tot uitdrukking op het operationele niveau en 

ook hier wordt het negatieve residu onder druk gezet. De 

chauffeurs voelen zich onveilig in de nabijheid van Oost 

Europese collega’s. Deze onveiligheidsgevoelens worden 

veroorzaakt door een drietal factoren, te weten de fysieke 
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omstandigheden, cultuurverschillen en de machtspositie. 

De Oost Europese collega’s worden om deze redenen 

negatief bejegend.  

 
De diverse probleemdefiniëringen leiden tot het maken van 

aanspraken door de desbetreffende actoren. De gemaakte 

aanspraken zijn een onderdeel van het sociale proces. Uit 

bovenstaande kan worden opgemaakt dat aanspraken 

aangaande een collectief sociaal probleem gericht zijn op de 

actoren op het politieke niveau en niet primair op het 

negatieve residu. Dit is echter wel het geval van de 

aanspraken aangaande individuele sociale problemen. De 

Oost Europese chauffeurs worden onder druk gezet, doordat 

zij negatief worden bejegend. Opmerkelijk is dat de 

aanspraken niet primair gericht zijn op het reduceren van 

criminele activiteiten en vormen van overlast, maar op het 

negatief labelen van de Oost Europese chauffeurs.  

Zowel de handtekeningenactie onder de Nederlandse 

vrachtwagenchauffeurs als de klachten meldlijn van de VERN 

zijn hiervan voorbeelden. Aan de hand van het maken van 

aanspraken wordt door de actoren getracht het sociale 

probleem te transformeren naar het des gewenste niveau. De 

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs en de actoren op het 

administratieve niveau trachten het sociale probleem op de 

politieke agenda te krijgen, middels het zwaarder maken van 

de probleemsituatie dan de bestaande situatie rechtvaardigt. 
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De komst van de Oost Europese collega’s heeft verstrekkende 

gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid. De 

Nederlandse transportbedrijven evenals de actoren op het 

politieke niveau proberen echter het sociale probleem te 

depolitiseren, waardoor de bestaande structuur intact kan 

worden gehouden en het sociale probleem op het individuele 

niveau wordt opgelost. Zij zijn immers gebaad bij de komst 

van Oost Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt; voor 

hen biedt de Oost Europese chauffeur wel voordelen. 
 

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een sociaal 

probleem collectief dan wel individueel is, afhankelijk van de 

volgende indicatoren: 

 De mate waarin de gevolgen van het sociale probleem 

doorwerken in de drietal onderscheiden niveaus; 

 Aan wie de aanspraken worden gericht, ofwel degene 

die onderdruk wordt gezet; 

 Het transformatieproces, afhankelijk van machtige 

actoren. 

 

Het sociale probleem in de transportsector, aangaande de 

Oost Europese vrachtwagenchauffeurs heeft zich als eerst 

gemanifesteerd op het operationele/ uitvoerende niveau. Dit in 

tegenstelling tot de theorie van Jamrozik en Nocella, waarin zij 

stellen dat een sociaal probleem zich als eerste manifesteert 

op het hoogste/politieke niveau. De Nederlandse chauffeurs 



 119

hebben getracht het sociale probleem aanhangig te maken bij 

een breder publiek door het op de politieke agenda te krijgen, 

middels het maken van aanspraken. De actoren op het 

politieke niveau erkennen het probleem, maar trachten het 

probleem op hun beurt te transformeren naar het individuele 

niveau, zodat zij de verantwoordelijkheid hiervan niet hoeven 

te dragen en de bestaande structuur kan worden behouden. 

Gezien de macht van de actoren op het politieke niveau wordt 

het sociale probleem getransformeerd in een individueel 

sociaal probleem. De oorzaak wordt gezocht in de falende 

groep/ het negatieve residu – de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeurs. Het probleem wordt geheel aan hen 

toegeschreven.  

Het probleem wordt getransformeerd in een technisch 

probleem en vervolgens in een individueel sociaal probleem. 

Het negatieve residu – de Oost Europese chauffeur – wordt 

hierdoor onder druk gezet en dient te worden aangepakt. De 

helping professions bevestigen dit en zullen hiervoor worden 

ingeschakeld.  
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7.2 Aanbevelingen 

Gezien de bevindingen uit de vorige hoofdstukken is het 

opstellen van een centrale verzorgingsplaats het meest voor 

de hand liggend. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 

zowel objectieve als subjectieve aspecten. Het probleem van 

de geparkeerde vrachtwagens op bedrijventerreinen wordt 

hiermee ondervangen. Evenals het probleem van geen, dan 

wel ontoegankelijke, voorzieningen voor de Oost Europese 

collega’s. Op een centrale verzorgingsplaats kan tegemoet 

worden gekomen aan de wensen en behoeften van de Oost 

Europese chauffeur (Russisch/Pools sprekend personeel, 

betaalbare maaltijden, douche/toilet gelegenheden, etc.). Ook 

de onveiligheidsgevoelens van de Nederlandse chauffeurs ten 

aanzien van Oost Europese collega’s op parkeerterreinen 

wordt hiermee verholpen. De kern van het probleem ligt echter 

op een veel hoger niveau en wordt hiermee niet ondervangen. 

De toetreding van Oost Europeanen tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt is het gevolg van de openstelling van grenzen 

door de lidstaten van de Europese Unie. Een 

beleidsmedewerker op regionaal of nationaal niveau kan hier 

geen enkele invloed op uitoefenen. Interventiemethoden op 

het uitvoerende niveau veranderen niets aan het feit dat de 

toetreding van Oost Europeanen tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt toeneemt.  
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Het is dan ook geenszins mogelijk om op regionaal of zelfs 

nationaal niveau effectieve interventiemethoden in te zetten 

die de problematiek in de transportsector geheel 

ondervangen.   

 
 
7.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 1 

kunnen nu als volgt worden beantwoord: 

 

 

A. Wat is de objectieve aard en omvang van de overlast 

en criminaliteit in de transportsector? 

 

In hoofdstuk 5 is getracht de objectieve aard en omvang 

van de criminaliteit en overlast in beeld te brengen. Voor 

wat betreft de aard is een kwalitatief beeld geschetst van 

de diverse vormen van criminele activiteiten en overlast. 

Tevens zijn de diverse risico’s besproken die criminaliteit 

en overlast tot gevolg hebben. Diefstal is het meest 

voorkomende delict waarvan aangifte is gedaan in de 

jaren 2000 tot en met augustus 2005, gevolgd door 

vernieling en geweldpleging. Tevens komt uit de 

registratie naar voren dat in 2005, ten opzichte van 2000 

aangifte is gedaan van andere vormen van criminaliteit, 

zoals bedreiging. Uit de analyse van de registratie kunnen 
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echter geen conclusies worden getrokken met betrekking 

tot de uitbreiding van de Europese Unie (en daarmee 

gepaard de toetreding van Oost Europeanen tot de 

Nederlandse arbeidsmarkt) in 2004. Het aantal aangiften 

is niet fors gestegen, in een enkel geval zelfs afgenomen.  

Naast de aard van de problematiek is ook de omvang van 

het criminaliteitsprobleem in kaart gebracht. Het gaat om 

geringe cijfers waaruit geconcludeerd kan worden dat er 

vrijwel geen sprake is van criminaliteit in de 

transportsector voor regio Twente of de geringe 

criminaliteit is niet noemenswaardig. Bovendien kan de 

gepleegde criminaliteit en overlast niet worden gerelateerd 

aan Oost Europese chauffeurs.  

 

 

B. Wat is de subjectieve aard en omvang van de  

criminaliteit en overlast in de transportsector? 

 

In hoofdstuk 6 is de gepercipieerde aard en omvang van 

de criminaliteit en overlast geïnventariseerd. Alle 

respondenten geven aan dat diefstal de meest 

voorkomende criminele activiteit is. De overlast blijkt met 

name vervuiling te behelzen, gevolgd door vernieling en 

rondhangen. Op de vraag, wie volgens de geïnterviewden 

aangewezen kan worden als veroorzaker van de 

genoemde criminele activiteiten en vormen van overlast, 
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wordt uiteenlopend geantwoord. De afzonderlijke 

belangen van de actoren spelen hierin een relevante rol. 

De respondenten afkomstig van het politieke niveau en de 

transportondernemers (gelegen op het operationele 

niveau) vinden dat de Oost Europese 

vrachtwagenchauffeur niet schuldig is aan de overlast die 

zij veroorzaken, aangezien er geen voorzieningen worden 

getroffen voor de Oost Europese collega’s. Zij pleiten voor 

voorzieningen voor deze chauffeurs, die toegankelijk en 

betaalbaar zijn. Gezien de belangen van deze 

respondenten is het niet verwonderlijk dat ze opkomen 

voor de Oost Europese chauffeur. De respondenten die 

zich bevinden op het administratieve niveau en de 

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs – werkzaam op het 

operationele niveau – zijn daarentegen van mening dat de 

Oost Europese chauffeur zich wel schuldig maakt aan 

criminele activiteiten en vormen van overlast. Ze vertonen, 

volgens hen, afwijkend gedrag waardoor de bestaande 

normen en waarden worden aangetast. Angst en 

onveiligheidsgevoelens spelen een relevante rol bij het 

negatief labelen van de Oost Europese collega’s. 

Onveiligheidsgevoelens worden veroorzaakt door een 

drietal factoren, te weten cultuurverschillen, de taalbarrière 

en de concurrentiepositie.  

Door de ontstane onveiligheidsgevoelens wordt de 

problematiek in de transportsector groter gemaakt, door 
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middel van aanspraken, dan de eigenlijke situatie 

rechtvaardigt. Diverse probleemdefiniëringen lopen door 

elkaar, waardoor de actoren op de verschillende niveaus 

ieder hun eigen werkelijkheid hebben gecreëerd. 

 

 

C. Hoe kan de kloof tussen de objectieve en subjectieve 

aard en omvang van de criminaliteit en overlast 

worden verklaard? 

 

De beperkte objectieve omvang van de criminaliteit en 

overlast impliceert dat de verklaring voor de kloof tussen 

de objectieve en subjectieve aard en omvang, gezocht 

moet worden in de probleemdefiniëringen. Uit de 

bevindingen van hoofdstuk 6 – de subjectieve definities – 

kunnen een viertal probleemdefinities worden 

onderscheiden: 

 

1. Een collectief objectief probleem 

2. Een collectief subjectief probleem 

3. Een individueel objectief probleem 

4. Een individueel subjectief probleem 
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Wanneer de bevindingen van hoofdstuk 5 – de objectieve 

condities – en van hoofdstuk 6 – de subjectieve definities – 

naast elkaar worden gelegd blijkt dat de gesignaleerde 

beperkte omvang van het criminaliteitsprobleem samenhangt 

met de probleemdefiniëringen van de betrokkenen en 

belanghebbenden in de transportsector.  

Voor de collectieve probleemdefiniëringen bestaat een kloof 

tussen een collectief objectief sociaal probleem versus een 

collectief subjectief sociaal probleem. Het collectief objectieve 

probleem omvat de feitelijke toetreding van de Oost Europese 

chauffeur op de Nederlandse arbeidsmarkt, terwijl het 

collectief subjectieve probleem de bedreiging van de 

concurrentiepositie van de Nederlandse chauffeurs behelst. 

De Nederlandse chauffeurs voelen zich bedreigd door de Oost 

Europeanen, aangezien zij bang zijn hun baan te verliezen 

aan de Oost Europese collega’s. Op alle mogelijke manieren 

wordt getracht de Oost Europese chauffeur in een verkeerd 

daglicht te zetten, middels aanspraken, zodat de Nederlandse 

chauffeur zijn baan kan behouden. Hierin bestaat de kloof 

tussen de objectieve aard en omvang en de subjectieve aard 

en omvang van de criminaliteit en overlast in de 

transportsector. 

 

Een andere kloof is waargenomen op het individuele niveau, 

eveneens tussen de objectieve en subjectieve aard en 

omvang. Het individueel objectieve probleem bestaat in het 
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afval op (parkeer)terreinen dat de Nederlandse chauffeur 

tegenkomt, terwijl de subjectieve probleemdefiniëring gelegen 

is in de ontstane onveiligheidsgevoelens ten opzichte van de 

Oost Europese chauffeur. Deze onveiligheidsgevoelens 

kunnen worden verklaard door de cultuurverschillen, de 

taalbarrière en eveneens de concurrentie/machtspositie. Op 

basis van de ontstane onveiligheidsgevoelens worden 

aanspraken gemaakt door de Nederlandse chauffeurs die 

omvangrijker zijn dan de bestaande situatie rechtvaardigt. De 

aanspraken zijn namelijk niet gericht op het reduceren van 

criminele activiteiten en overlast, maar zijn direct gericht tot de 

Oost Europese chauffeur en zijn afwijkende gedrag (vanwege 

de cultuurverschillen en de taalbarrière).  

 

D. Welke interventiemethode biedt een oplossing voor de 

problematiek in de transportsector? 

 

Gezien de individualisering van het sociale probleem is 

het vinden van een effectieve interventiemethode op het 

operationele niveau een vereiste.  

De kloof op het individuele niveau kan worden opgelost 

door de Oost Europese chauffeur tegemoet te komen in 

de vorm van het faciliteren van enkele voorzieningen. 

Gaandeweg het onderzoek is hier ook aan gewerkt door 

betrokkenen en belanghebbenden. In het 

truckerrestaurant gelegen in Deurningen zouden 
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menukaarten in meerdere talen worden afgedrukt. 

Overigens is dit inmiddels gebeurd. Tegelijkertijd krijgen 

Oost Europese chauffeurs steeds vaker een vergoeding 

van de werkgever voor het parkeergeld dat zij moeten 

betalen om alleen gebruik te kunnen maken van het 

parkeerterrein gelegen bij het restaurant in Deurningen. 

Op deze wijze wordt de probleemdefiniëring op het 

individuele niveau langzamerhand ingehaald door de tijd.   

De kern van het probleem in de transportsector behelst 

echter een veel grotere omvang, namelijk de toetreding 

van de Oost Europeanen op de Nederlandse 

arbeidsmarkt, als gevolg van de uitbreiding van de 

Europese Unie met de Oost bloklanden in 2004. De 

oorzaak van de problematiek is dus gelegen op Europees 

niveau. Gezien de omvang van het probleem kan geen 

enkele beleidsmedewerker, op regionaal of nationaal 

niveau, hierop invloed uitoefenen. Op Europees niveau zal 

wet- en regelgeving plaats moeten vinden opdat de 

effectiviteit van een interventiemethode wordt 

gewaarborgd. Duidelijke wet- en regelgeving is van 

belang, zodat werkgelegenheid tussen de EU-lidstaten 

zonder problemen zal verlopen, oneerlijke concurrentie 

kan worden voorkomen en onveiligheidsgevoelens 

uitblijven.  

 
 



 128

 



 129

Bijlage 1  Literatuur 

 
 Algemene Criminaliteitsbeeld analyse Oost-Europa 

2000-2001, Kernteam Noord- en Oost-Nederland, 

Zwolle, 2001 

 

 Babbie, E. (2001), The practice of social research, 

Wadsworth Publishing Company, Belmont. 

 

 Bruijn, J.A. de, Kickert, W.J.M., Koppenjan, J.F.M., 

(1992), Beleid en sturing in complexe netwerken: 

management van complexe beleidsnetwerken, paper 

t.b.v. de workshop ‘Netwerkconstituering en 

netwerkmanagement’, Soesterberg 

 

 Bruijn, J.A. de, W.J.M. Kickert en J.F.M. Koppenjan 

(1993), ‘Inleiding: beleidsnetwerken en 

overheidssturing’, in: J.F.M. Koppenjan J.A. de Bruijn 

en W.J.M. Kickert (red.), Netwerkmanagement in het 

openbaar bestuur, Den Haag: Vuga, pp. 11-29. 

  

 Convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector 

 

 Criminaliteit op de route naar Moskou, een onderzoek 

naar de gevaren voor het wegvervoer, SDU Den 

Haag, 2000 



 130

 

 Dijkstra, W. en J. Smit (1999). Onderzoek met 

vragenlijsten: Een praktische handleiding, VU 

Uitgeverij, Amsterdam. 

 

 Tergen, K. (1985), The social constuctionist 

movement in modern psychology, American 

Psychologist, 40, 266-275 

 

 Geurts, P. (1999), Van probleem naar onderzoek, 

uitgeverij Coutinho, Bussum 

 

 Hasid, J., J. Law, (1999), Actor Network Theory and 

after, Blackwell Publishers/The Sociological Review 

 

 Jamrozik, A. en L. Nocella (1998), the sociology of 

social problems, theoretical perspectives and methods 

of intervention, University press, Cambridge.  

 

 

 Klijn, E.H., Teisman, G.R., (1992), Beleid en sturing in 

complexe netwerken, Beleidsnetwerken: analyse en 

management, paper t.b.v. de workshop 

‘Netwerkconstituering en netwerkmanagement’, 

Rotterdam 

 



 131

 Klijn, E.H., Regels en sturing in netwerken - de invloed 

van netwerkregels op de herstructurering van 

naoorlogsewijken, Eburon BV Delft, 1996. 

 

 Klijn, E.H., J.F.M. Koppenjan (1997), 

Beleidsnetwerken als theoretische benadering: een 

tussenbalans, in: Beleidswetenschap 1997/2 (143-

167). 

 

 Klijn, E.H., J.F.M. Koppenjan (2001), Besluitvorming 

en management in netwerken: een multi-actor 

perspectief op sturing, in: Abma, T.A., R.J. in ’t Veld, 

Handboek Beleidswetenschap: perspectieven, 

thema’s, praktijkvoorbeelden, Amsterdam: Boom 

 

 Lammers, C.J. (2000), Organisaties 

vergelijkenderwijs-ontwikkeling en relevantie van het 

sociologisch denken over organisaties, Het Spectrum, 

Utrecht 

  

 Nieuwsblad Transport, reed business, Rotterdam 

 

 O’Toole, L.J. en K. Hanf (1990), ‘Na de top-down 

versus bottom-up controverse’, in: J.A.M. Hufen, A.B. 

Ringeling (red.), Beleidsnetwerken, Den Haag: Vuga, 

pp. 21-37 



 132

 

 Peper, B. (1999), Sociale problemen en de moderne 

samenleving, proefschrift, Erasmus Universiteit, 

Rotterdam 

 

 Pfeffer, J. (1978), the external control of organizations- 

a Resource Dependence Perspective, Harper en Row, 

New York. 

 

 Scharpf, F.W.., (1978), Interorganizational policy 

studies: issues, concepts and perspectives, in: 

Hanf/Scharpf (eds.), pp. 345-370 

 

 Simons, P.R.J. prof. dr., Competentiegerichte 

leeromgevingen in organisaties en hoger 

beroepsonderwijs, K.U. Nijmegen 

 

 Spector, M., Kitsuse, J.I. (1997), Constructing social 

problems, Menlo Park: Cummings 

 

 

 Swanborn, P.G. (2000), casestudie: Wat, wanneer en 

hoe?, Meppel: Boom 

 

 Swanborn, P.G. (1994), Methoden van sociaal 

wetenschappelijk onderzoek, Meppel: Boom 



 133

 

 Terpstra, J. (2001), Netwerken en samenwerking bij 

de uitvoering van beleid, in: 

Beleidswetenschap 2001/2 (141-168). 

 

 Vijver, C.D. van der (2002), Inleiding tot de 

Politiestudies, Enschede: Universiteit Twente 

 

 Vranken, J. en E. Henderickx (1996), Het speelveld en 

de spelregels- een inleiding tot de sociologie, Acco, 

Leuven/Amersfoort. 

  

 Yin, R.K., (c. 2003), Case study research design and 

methods, Sage Publications, Inc., Londen. 

 
 
Documenten 

 Misdaad zonder grenzen, Criminaliteitsbeeld Centraal 

en Oost-Europa 2002-2003 

KLPD 

 Convenant, criminaliteit in de transportsector, 10/2004 

 Actieplan Veilig Ondernemen, NPC, 2004 

 Rapport, Criminaliteitsbeheersing Twente: een korte 

inventarisatie van de veiligheid op het bedrijventerrein 

Hanzepoort, middels politiecijfers en de resultaten van 

een omgevingsschouw en verlichtingschouw. Waarbij 



 134

tevens de veiligheidsgevoelens van de ‘ bewoners’ 

zijn gemeten. 

 Monitor Criminaliteit bedrijfsleven/ Sector vervoer, R. 

Frederikse, B7877/ 15 febr. 2005  

 Artikel: “strijd tegen ‘caterende’ truckers”, 

wegrestaurant in actie, De Twentsche courant 

Tubantia, augustus 2006. 

 Commissie Van Traa, betreffende opsporing: 

parlementaire enquêtecommissie 

- de autobranche en vrachtwagencriminaliteit. 

 

 

 



 135

Bijlage 2 Lijst van betrokkenen en belanghebbenden 

 
 Gemeente Oldenzaal 

 Bedrijventerrein Hanzepoort in Oldenzaal 

 ETT, European Transport Twente 

 Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Twente 

 Politie Twente 

 KLPD 

 Rijkswaterstaat 

 Grensovergang de Poppe 

 Gemeenten gelegen langs de A1 

 Nederlandse vrachtwagenchauffeurs 

 

 



 136

Bijlage 3  Vragenlijst 

 
I. Criminaliteit  

 

1) Kunt u een schets geven van de (probleem)situatie? 

2) Welke vormen van criminaliteit ervaart u? 

3) In welke mate ondervindt u hier hinder van? 

4) Kunt u aangeven om welke vrachtwagenchauffeurs 

het voornamelijk gaat? 

5) Waarom is volgens u juist deze plaats problematisch?  

 

Om meer inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de 

criminaliteit gepleegd in de omliggende gemeenten van de A1. 

Wie hiervoor verantwoordelijk zijn en welke redenen hiervoor 

te geven zijn. 

 

 

II. Locatie 

 

1) Wat is volgens u de reden waarom juist hier veel 

overlast wordt veroorzaakt? 

2) Wat vindt u ervan dat deze chauffeurs worden 

geweerd op o.a. de parkeerplaatsen langs de A1? 

3) Wat kan volgens u een oplossing bieden voor dit 

probleem?  
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Dat de ligging niet ideaal is, zal meerdere malen aan de order 

komen en daar kan niets aan worden gedaan. Maar wel aan 

de veiligheid van bijvoorbeeld het terrein of de parkeerplaats. 

Door middel van verlichtingen, camera’s, de attractiviteit, en 

daardoor dus de toegankelijkheid van bepaalde terreinen en 

parkeerplaatsen.  

 

 

III. Transportbedrijven 

 

1) Kunt u in het kort weergeven wat de 

doelstellingen/belangen zijn van uw bedrijf? 

2) Hoe kunnen de gestelde doelen worden bereikt? 

3) Werkt u met Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs? 

4) Hoe bent u in contact gekomen met Oost-

Europeanen? 

5) Wat is hiervan de reden? 

6) Welke voordelen biedt dit voor u? 

7) Ervaart u ook nadelen hieraan? 

8) Welke voordelen biedt dit voor de Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeur zelf? 

9) Hebt u een voorkeur voor een bepaald Oostblok land 

m.b.t. werknemers? 

10) Welke goederen worden zoal vervoerd? 

11) Doet u aan screening? 
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12) Kunt u een verklaring geven waarom er weinig 

aangifte wordt gedaan van diverse vormen van 

criminaliteit in deze sector? 

 

Hieruit zal duidelijk worden welke wederzijdse afhankelijke 

relatie bestaat tussen transportbedrijven en Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeurs. Welke belangen de afzonderlijke 

partijen hebben en op welke wijze tot een oplossingsrichting 

moet worden gekomen.  

 

     


