
Misdaadcarrières
voorkomen
en doorbreken
Van analyse van het netwerk naar aanpak

Samenvatting



De context

▪ Onderzoek binnen het programma ‘Weerbare Mensen, Weerbare 

Wijken’

▪ Hardnekkige en ernstige jeugdproblematiek in de Wildemanbuurt 

in Nieuw-West (kwetsbare buurt en voedingsbodem) 

▪ Ondanks jarenlange inspanningen is de buurt één van de 

kraamkamers van de georganiseerde drugscriminaliteit in ons 

land



Het onderzoek

▪ Hoe is de jeugdcriminaliteit in de wijk verbonden met en wordt ze 

beïnvloed door bovenlokale criminele (drugs)netwerken?

▪ Een onderzoek op basis van straat- en systeeminformatie



Het netwerk



Het netwerk

▪ Netwerk van 156 personen (van jong tot ouder) die met elkaar 

verbonden zijn

▪ 11 clusters (criminele families, liquidaties, drillrap, next 

generation, doorgroeiers, Wildemangroep)

▪ De LinkedIn van de misdaad

▪ Netwerk betrokken bij 2.955 incidenten in de afgelopen 3 jaar 

(gemiddeld 19)

▪ 90% heeft antecedenten (vermogen, bedreiging, ontvoering, 

liquidaties, voertuigcriminaliteit, opiumwetgeving)



Het netwerk

▪ Zwaar netwerk

▪ Gesloten en efficiënt netwerk met poortwachters (middelen, 

personen en kennis aanwezig)

▪ Veel familierelaties

▪ Verbinders tussen clusters

▪ Vrouwen (9) als slachtoffer maar ook als katvanger en facilitator

▪ Bedrijven (automotive) vooral verhuur van voertuigen en ZZP-

ers in de taxibranche



Criminele classificatie



Aanpak

▪ Systeemanalyse vraagt om een systeemaanpak 

▪ Veel kansen op basis van de analyse van het systeem

• Rising stars in de doorgroeiers aanpak

• Aanpak facilitators

• Bedrijven onder de loep

• Inzet op de jonge aanwas

• Onttrekken wapens

• Integrale aanpak criminele families

• Aanpak (kwetsbare) vrouwen

• Aanpak verbinder en brokers

• In het stadsdeel vroegsignalering op basis van risicofactoren van 
jongeren die nog niet in dit netwerk zitten

▪ Zorg: iedereen gaat vanuit zijn/haar koker aan het werk zoals altijd. Van 
die aanpak weten we dat het voor veel jongeren niet gelukt is om 
misdaadcarrières te voorkomen 
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