
5 Samenvatten 
 

 

 

5.1 Samenvatten 
 

Het zal je maar gebeuren. Het is maandagochtend, je hebt je eerste kop koffie nog niet gehad 

en er wordt al een stapel rapporten van zeker dertig centimeter op je bureau gedumpt. Met een 

enigszins Garfield-achtige grijns draagt je chef je op daar ‘even’ een ‘leuk persberichtje’ over 

te schrijven. Vanmiddag moet het nog op de fax. 

 

Daar zit je dan. Wat te doen? Lees selectief. Er zijn twee technieken: 

 

 Globaal naar specifiek: Je begint met globaal lezen en houdt dat vol totdat je de hele 

stapel hebt doorgewerkt. Zo krijg je zicht op het geheel. Bepaal het teksttype eerst, en 

daarna het thema en de hoofdonderwerpen. Met deze kennis kun je nu duidelijk kiezen 

voor een kleiner tekstfragment. Ook het lezen van dit tekstfragment kun je beperken 

door met behulp van structuuraanduiders en informatie op voorkeursplaatsen een nog 

kleiner tekstfragment te selecteren. Deze kleine tekstfragmenten moet je vervolgens 

gedetailleerd lezen. 

 

 Alleen specifiek: Bij deze techniek stel je van tevoren vast wat je precies wilt weten. 

Dit kan alleen als je tenminste enigszins bekend bent met het onderwerp. Vervolgens 

formuleer je trefwoorden. Je gaat alle tekstonderdelen langs, en zodra je een van je 

trefwoorden tegenkomt ga je direct de omgeving daarvan gedetailleerd lezen. 

 

Tot zover niets nieuws. 

 

Bij het opstellen van een persbericht op basis van een stapel rapporten ben je meestal het 

meest gebaat bij de eerste methode.  

Hiernaast zijn er een aantal tips die je ter harte kunt nemen: 

 

1 Vraag aan je chef wat volgens hem/haar de belangrijkste boodschap is die verspreid moet 

worden. Vaak kan hij/zij hierop in een paar zinnen wel antwoord geven. Dit kan je helpen bij 

gericht lezen; 

 

2 Meestal staan in de rapporten een of meer samenvattingen: deze zijn voor jou van het 

allergrootste belang. Niet alleen geven ze je een goed beeld van de inhoud van het rapport 

(tenminste, als het goede samenvattingen zijn, maar daarvan gaan we uit), ook geven ze een 

beeld van de opbouw van het rapport. Meestal gaat het voor het persbericht om de uitkomst, 

niet om het proces: in de samenvatting kun je vaak precies vinden in hoeverre het rapport over 

het proces bericht. Die onderdelen kun je dan laten zitten. En verder zijn de samenvattingen 

een soort voorbereiding op het persbericht: niet jij, maar de samenstellers hebben de materie 

al samengevat; 

 

3 De inhoudsopgave en de inleiding(en) geven vaak ook informatie over waar de voor jou 

belangrijke informatie staat; 

 



4 Tenslotte zijn er wellicht in het verleden persberichten geschreven over hetzelfde 

onderwerp. Zoek in het archief of dit zo is en bepaal mede aan de hand van deze berichten wat 

er nieuw is in de rapporten; 

 

5 Bepaal vooraf voor wie het persbericht geschreven wordt. Dit bepaalt namelijk hoe je moet 

samenvatten: of je jargon kunt overnemen of niet. 

 

 

 

Opdracht 5.2 
 

Maak op basis van onderstaande gegevens een persbericht van maximaal één A-4 (30 

regels, 60 tekens per regel), dat op 12 september 1989 naar de landelijke pers verstuurd 

wordt. 

 

10 september 1989 

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onder andere tot taak sociale trends in onze huidige 

maatschappij te onderzoeken. Van deze onderzoeken wordt regelmatig verslag gedaan, vaak 

in de vorm van een boekwerkje. Deze boekjes worden uitgegeven in de reeks Sociale en 

Culturele Studies. De boekjes worden uitgegeven door Samsom Uitgeverij bv, Postbus 4, 

2400 MA Alphen aan den Rijn.  

Overmogen zal nummer 13 (ISBN 90 14 04005 9) uit de reeks verschijnen. De titel is 

‘Reacties op werkloosheid’. Het is vanaf die dag voor  37,50 te koop in de boekhandel. 

 

Nummer 13 is geschreven door dr. J.W. Becker. Hij heeft de gegevens over werklozen, 

afkomstig uit een landelijk onderzoek van 1982, nogmaals geanalyseerd om zicht te krijgen 

op de psychologische reacties die onder werklozen optreden. Hoewel het om materiaal gaat 

dat niet meer echt recent is, kan worden aangenomen dat de reacties van werklozen in korte 

tijd niet ingrijpend van karakter zijn veranderd. 

 

De auteur is daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat de visie op de werkloosheid sterk is 

bepaald door de herinnering aan de jaren dertig. Er zijn sindsdien echter ontwikkelingen 

opgetreden die de situatie van werklozen en hun reactie daarop hebben beïnvloed. Deze 

ontwikkelingen zijn: verbetering van de uitkeringen, het groeiende aandeel van de part-time 

arbeid, de toename van het aantal tweeverdieners, en de veranderingen ten aanzien van de 

traditionele waarden, inclusief de waarden die op arbeid betrekking hebben. 

 

Een vergelijking met studies uit de jaren dertig toont aan dat de reactie van werklozen op hun 

arbeidsloze situatie heden ten dage diverser is dan destijds. De mening van de werklozen in 

ons land over hun werkloosheid varieert: 

 

* De meerderheid, ongeveer 6 van de 10, ervaart werkloosheid uitgesproken negatief en is 

duidelijk op de beroepsarbeid gericht. Deze werklozen raken veelal in een situatie van 

algemene desoriëntatie, gaan dikwijls gebukt onder sociaal-psychologische klachten en 

komen snel in een sociaal isolement. 

 

* Circa 3 op de 10 werklozen staan betrekkelijk onverschillig tegenover hun werkloosheid en 

zijn niet duidelijk op beroepsarbeid georiënteerd. Vooral werklozen met gezondheidsklachten 

en zij die de situatie van werkloosheid accepteren zijn vertegenwoordigd in deze groep. 



 

* Ongeveer 1 op de 10 werklozen waardeert zijn arbeidsloze situatie positief. Het gaat hier 

vooral om werklozen met een niet-traditionele opvatting over arbeid. 

 

Uit de reacties van de werklozen komen globaal 4 soort reacties naar voren: 

 

1 Algemene desoriëntatie 

Het gaat hierbij om gevoelens van doelloosheid, nutteloosheid en sociaal isolement. Deze 

reactie treedt vooral op bij werklozen met een traditionele opvatting over arbeid. 

 

2 Gezondheidsklacht 

De werkloze lijdt aan slapeloosheid en futloosheid en beseft lichamelijk achteruit te gaan. Het 

zijn met name de eenzamen onder de werklozen die zo reageren. Anders dan bij de 

voorgaande reacties ontbreekt een duidelijke gerichtheid op arbeid. 

 

3 Tevredenheid 

Dit is de alternatieve reactie op werkloosheid. Meer vrijheid, veel tijd voor hobbies, geld 

krijgen zonder daarvoor werk te verrichten, vormen de kern. Het zijn vooral de werklozen met 

niet-traditionele opvattingen over arbeid, zonder gezin en vermoedelijk met een wat lager 

beroepsniveau die op deze manier reageren. Het valt op dat zij als enige werkloosheid positief 

waarderen en arbeidsvervangende bezigheden hebben gevonden, waaronder vrijwilligerswerk. 

 

4 Financiële klachten 

De reacties worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met het financiële: iedere 

mogelijkheid om iets bij te verdienen wordt gewaardeerd. Deze reactie komt voor onder een 

speciaal publiek binnen de groep werklozen. Het gaat hierbij om mannen die laag geklasseerd, 

onaangenaam werk doen en van wie veel vrienden en familieleden werkloos zijn. Is er bij de 

alternatieve reactie sprake van een mentaliteit, hier lijkt de reactie geworteld te zijn in een 

milieu, vermoedelijk dat van een oude arbeidersbevolking. De houding ten opzichte van 

arbeid is lauw te noemen. 

 

 

 

5.3 Stijlverschillen 
 

Rapporten worden meestal geschreven in ambtelijke of wetenschappelijke taal. Ook dit is 

Nederlands, maar wel een speciaal soort Nederlands. Het is in de regel niet het soort 

Nederlands dat in een persbericht thuishoort. Dus je moet niet alleen een inhoudelijk goede 

samenvatting maken van de rapporten, op basis waarvan het persbericht geschreven wordt; 

ook moet je een stilistisch juiste samenvatting maken. 

Tip: Gebruik de Schrijfwijzer van Renkema. 

 

Vorm en inhoud 
Met de vorm van taalgebruik verandert de inhoud, althans voor een gedeelte. Een voorbeeld: 

in onze taal hebben wij voor het begrip ‘vader’ verschillende woorden: papa, pappie, paps, 

pa, pake, heit, ouwe, die oude heer van mij. Maar betekenen deze woorden nu hetzelfde? De 

kernbetekenis zal wel gelijk zijn: de verwekker van het kind. Toch zijn de verschillen tussen 

deze woorden groot. Taal kan iets verbergen. ‘Hoe vind je mijn hoed?’ vraagt oma aan 

kleindochter. ‘Het is niet zo mijn smaak, maar hij staat u goed’, zegt deze weifelend. Oma 

weet wat bedoeld wordt. Toch is dit aardiger dan het rechtstreekse ‘Vréselijk!’ 



Keuze 
Zoals iemand uit een grote variatie kleding iets kiest, zo kiest een schrijver uit vele 

mogelijkheden een bepaalde stijl. Voorbeeld: je zit in een ruimte en het is koud, dus je vraagt 

een mede-ruimtegebruiker het raam dicht te doen. Dit kan op de volgende manieren: 

 

Kunt U het raam dichtdoen?  

Kan je het raam dichtdoen?  

Kan het raam dicht?  

Het raam staat open.  

Raam dicht! 

Ze kunnen ons buiten horen.  

Je moest toch oppassen met je bronchitis?  

We stoken hier niet voor de buitenlucht!  

Vindt u het erg als ik het raam dichtdoe?  

 

Het is duidelijk dat niet elke formulering geschikt is voor elke situatie. Kies voor het 

persbericht dus de juiste formulering en woordkeuze. Let op: formuleer eenvoudig en wees 

hierin consistent. Vooral als je gebruik maakt van samenvattingen is de neiging groot om de 

schrijfstijl uit de verschillende rapporten over te nemen. Het is voor de opsteller van het 

persbericht (en schrijvers in het algemeen) vaak heel lastig om na te gaan of een tekst te 

moeilijk is voor de lezers. Meestal wordt dit opgelost door pre-testen van een concepttekst. 

Het kan zeker geen kwaad om het concept van je persbericht voor te leggen aan bepaalde 

personen die niet bekend zijn met de materie waar het over gaat. Je kunt zo checken of je een 

begrijpelijk bericht hebt geschreven. Maar vooraf kun je zelf al een aantal problemen 

omzeilen.  

 

Afkortingen 
Afkortingen, en zeker een veelvuldig gebruik ervan, verhogen de moeilijkheidsgraad van een 

tekst. De volgende tekst is alleen voer voor deskundigen op het gebied van de geestelijke 

gezondheidszorg: 

 

‘Bij de NVAGG zijn behalve de IMP’s en de MOB’s onder meer ook aangesloten de LGV’s en 

de SPD’. 

 

Als je deze informatie wilt geven aan niet-deskundige lezers, zal je op z’n minst de 

afkortingen moeten uitschrijven. 

 

‘Bij de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (NVAGG) zijn 

behalve de Instituten voor Multidisciplinaire Psychotherapie (IMP) en de Medisch 

Opvoedkundige Bureaus (MOB) onder meer ook aangesloten de Bureaus voor Levens- en 

Gezinsvragen (LVG) en de Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD). 

 

Het is dan echter nog zeer de vraag of de mededeling zonder nadere toelichting te lezen is. 

Het verdient in zo’n geval aanbeveling om een lijst met afkortingen en verklaringen toe te 

voegen. Afkortingen kunnen echter ook bijzonder nuttig zijn. Het is veel gemakkelijker om te 

spreken over een ‘cd’ dan over een ‘compact disc’. In het algemeen geldt dat de afkorting 

gangbaar moet zijn en het leesgemak moet vergroten, wil je hem kunnen gebruiken. 

 

 

 



Moeilijke woorden  
Wanneer is een woord moeilijk? Voor taalkundigen is het woord ‘syntactisch’ heel gewoon. 

Voor het gewone publiek kan waarschijnlijk beter een omschrijving worden gebruikt: 

‘syntactisch’ betekent ‘de zinsbouw betreffend’. In het algemeen geldt: gebruik zo min 

mogelijk vaktermen, en leg de termen die je gebruikt uit.  

Heel gevaarlijk zijn de vaktermen die in het alledaagse taalgebruik een andere betekenis 

hebben. Het ‘zout’ in het chemisch laboratorium is iets anders dan het ‘zout’ in het 

keukenkastje. Statistische ‘significantie’ is iets geheel anders dan alledaagse ‘significantie’ 

(voor zover dat al alledaags is).  

Wanneer je toch een vakterm zonder uitleg gebruikt, doe je in feite hetzelfde als een vertaler 

die het Engelse ‘scholar’ vertaalt met ‘scholier’, of de arts die spreekt over het ‘dramatisch’ 

(opvallend) effect van een geneesmiddel.  

Een moeilijk woord wordt gemakkelijker wanneer uit het zinsverband de betekenis blijkt. In 

een overdreven voorbeeld: ‘De mensen convergeren naar het Leidseplein om het nationale 

elftal toe te juichen’. Beter is natuurlijk ‘convergeren’ te vervangen door ‘samenstromen’, 

maar de meeste mensen zal de betekenis van de bovenstaande zin wel duidelijk zijn geweest.  

 

1 Een overmaat aan moeilijke woorden wekt irritatie op bij de lezers. Wat te denken van de 

volgende zin: 

 

‘De suave expressie op het gezicht van de fluitspeelster maakt meer indruk dan haar 

artisanale spel en insipide vertolking’. 

 

De meeste journalisten en andere lezers zullen het bij deze zin wel voor gezien houden, iets 

dat niet het geval hoeft te zijn als hij eenvoudiger is geformuleerd. 

 

Opdracht: formuleer deze zin eenvoudiger. 

 

2 Als je moeilijke woorden gebruikt, doe het dan goed. 

 

Opdracht: verbeter onderstaande moeilijke woorden.  

 

 confessionele bewapening  

 profilering van kernwapens  

 

3 In een krantebericht over mist- en filevorming werd eens vermeld dat ‘cariës-patiënten’ 

extra problemen hadden. De journalist legde het keurig uit: mensen met ademhalingspro-

blemen. 

 

Opdracht: wat had er moeten staan? 

 

4 Wanneer in een tekst veel lange woorden staan, wordt de tekst ook vaak als moeilijk 

ervaren. Lange woorden zijn echter vaak samenstellingen van meerdere korte woorden, die 

gemakkelijk kunnen worden gesplitst. 

 

Opdracht: splits onderstaande woorden. 

 

 Verkeersregelingsinstallaties  

 elektriciteitsopwekkingssysteem 

 



 

Tot slot: het heeft weinig zin om een eenvoudiger woord te gebruiken als het begrip niet 

bekend is. Als de lezers niet weten wat ‘inflatie’ betekent zijn ze niet of nauwelijks geholpen 

met het woord ‘geldontwaarding’. In dit geval kun je beter het moeilijke woord gebruiken en 

het vervolgens uitleggen. 

 

Moeilijke zinnen 
1 Lange zinnen zijn moeilijker dan korte zinnen. Toch is de lengte niet het belangrijkst. Kijk 

maar eens naar het volgende voorbeeld: 

 

‘De regering heeft het wetsvoorstel over abortus, waartegen de oppositie, die een uitgebreide 

studie van het probleem, dat het parlement nu al maandenlang bezighoudt, had gemaakt, al 

veel bezwaren had aangevoerd, toch ingediend’. 

 

Deze zin telt 33 woorden, wat eigenlijk te veel is. Maar daar zit niet echt het probleem; de 

opbouw van deze zin is behoorlijk beroerd, waardoor hij vrijwel onleesbaar is. 

 

Opdracht: verbeter de leesbaarheid. 

 

2 Een zin is meestal gemakkelijker leesbaar wanneer bij elkaar staat wat bij elkaar hoort. 

 

‘In de Biesbosch leeft nu eindelijk weer de om zijn bijzondere geurstof, zachte pels en 

milieuvriendelijke activiteiten zeer gewilde bever’. 

 

Deze zin is ongetwijfeld een samenvatting van een lang stuk tekst, maar erg onduidelijk. De 

woorden ‘de’ en ‘bever’ horen bij elkaar, maar na ‘de’ staan nog elf woorden die de lezer 

eerst moet lezen vóór ‘bever’ opduikt. Dit verschijnsel van bij elkaar horende, maar ver uit 

elkaar staande woorden heet tangconstructie. De woorden ‘de’ en ‘bever’ vormen als het ware 

de grijpers van een tang, waarbinnen de rest van de zin gevangen zit. Vermijd deze 

tangconstructies! 

 

Opdracht:  

1 maak een gemakkelijker leesbare zin  

2 splits de zin, zodat het gedeelte binnen de grijpers van de tang wordt opgenomen in 

een volgzin. 

 

3 Nog lastiger is de tangconstructie binnen een tangconstructie. 

 

Het is de vraag of aan Nederland alle in de door de marine van de USA gebruikte vliegtuigen 

voorkomende apparatuur kan worden geleverd’. 

 

In deze zin hoort ‘alle’ bij ‘apparatuur’ en in het gedeelte daartussen hoort het eerste woordje 

‘de’ bij ‘vliegtuigen’. De zin wordt duidelijker als deze woorden bij elkaar worden gezet. 

 

Opdracht: doe dit. 

 

4 Tot slot: een tangconstructie is niet per definitie fout. Zij kan goede diensten bewijzen 

wanneer je bepaalde informatie in het voorbijgaan wilt noemen. Vergelijk de volgende 

zinnen: 

 



- Een huisarts in Apeldoorn heeft gisteren na buurtdemonstraties zijn praktijk gesloten. Hij 

werd verdacht van ongewenste intimiteiten. 

 

- Een huisarts in Apeldoorn, die verdacht werd van ongewenste intimiteiten, heeft gisteren na 

buurtdemonstraties zijn praktijk gesloten. 

 

- Een van ongewenste intimiteiten verdachte huisarts in Apeldoorn heeft gisteren na 

buurtdemonstraties zijn praktijk gesloten. 

 

In het eerste voorbeeld worden de ongewenste intimiteiten als nieuwe informatie gepresen-

teerd. In het tweede voorbeeld lijkt het erop dat de verdenking oud nieuws is. In het laatste 

voorbeeld wordt het oude nieuws bekend verondersteld: het accent ligt nu op het sluiten van 

de praktijk.  

 

5 Een zin kan ook moeilijk zijn omdat de kern van de mededeling helemaal achteraan staat. 

 

‘Dat de uitwerking van de wettelijke regeling betreffende de horizontale en verticale 

prijsbinding meer tijd vergt dan was voorzien en dat daardoor wederom verlenging van de 

werking van een in feite verouderde wet noodzakelijk is, wordt ook dezerzijds betreurd.’ 

 

Opdracht:  

1 herschrijf deze zin en haal de kern van de mededeling naar voren  

2 beter is nog de aanloop onder te brengen in een aparte zin. De kern van de mededeling 

komt dan in de tweede zin. Doe dit. 

 

Er zijn ook andere manieren om een zin met een lange aanloop te veranderen. Een minder 

belangrijke mededeling kan bijvoorbeeld ondergebracht worden in een aparte zin. 

 

6 Zinnen met een opsomming zijn duidelijker als de opsomming met typografische middelen 

wordt aangeduid. 

 

‘In het gesprek van vorige week kwamen drie vragen aan de orde: willen de partijen nog wel 

overleg; waarover moet dat overleg gaan; en is het wenselijk dat een onafhankelijke 

buitenstaander wordt aangetrokken om het eventuele nieuwe overleg te leiden.’ 

 

Opdracht: verbeter deze opsomming.  

 

7 Je kunt ook de delen van de opsomming in de herschrijving nummeren. Van belang is dat de 

delen van de opsomming dezelfde structuur hebben. In het volgende voorbeeld is dat niet het 

geval: bepaal voor jezelf welk element dat is en hoe het wel geformuleerd zou moeten 

worden. 

 

‘In de vergadering van de buurtvereniging werd aandacht besteed aan de volgende punten: 

- nieuw straatmeubilair  

- gebreken aan de riolering  

- waarom is er nog steeds niet gereageerd op de klachten over overlast? 

- verbreding van de trottoirs.’ 

 

 

 



Tot slot 
Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over de problemen die om de hoek komen kijken bij 

het samenstellen van een persbericht op basis van een groot aantal wetenschappelijke of 

ambtelijke (of, nog erger: beide soorten) rapporten. Eén ding is echter zeker: de chef uit het 

voorbeeld moet er niet op rekenen dat het persbericht dezelfde middag nog klaar is. Je hebt 

tijd nodig om alles te lezen, samen te vatten en vervolgens in een goed persbericht weer te 

geven. Eis die tijd! 

 

NB De voorbeelden zijn ontleend aan Schrijfwijzer, Jan Renkema, ’s-Gravenhage 1989. 

 

 

 

Opdracht 5.4 
 

Herschrijf het persbericht van de politie Utrecht op de volgende pagina tot een 

persbericht dat voldoet aan de randvoorwaarden zoals je die tot nu toe hebt geleerd. 

 

 

 

Opdracht 5.5 
 

Maak op basis van het raadsstuk (zie verder) een persbericht van maximaal één kantje 

A4 (veertig regels van zestig aanslagen per regel). 

 

 

  



 



  



Opdracht 5.6 
 

Je werkt bij het Stafbureau Voorlichting van het Ministerie van Justitie, tel. 070 - 

706850. Vandaag is het rapport ‘Goed gemerkt: een nieuwe manier van inbraakpreven-

tie?’ uitgekomen. De betreffende afdeling (in de persoon van de heer H. V. Holtus) 

stuurt je onderstaande gegevens.  

Het is de bedoeling dat vandaag nog twee persberichten worden gemaakt: een voor het 

huis-aan-huisblad in Deventer, dat verspreid wordt in het gebied dat proefgebied was, 

en dat altijd de persberichten ongewijzigd in zijn blad plaatst, en een voor het ANP. 

Beide berichten mogen niet langer worden dan 25 regels. Natuurlijk probeer je nog een 

reactie van de ministers los te peuteren voor je echt aan de slag gaat. 

 

Bij het Ministerie van Justitie is verschenen het rapport ‘Goed gemerkt: een nieuwe manier 

van inbraakpreventie?’ (WODC-reeks nr. 51). Het betreft hier een verslag van een onderzoek 

dat is verricht op verzoek van de Landelijk Coördinator Voorkoming Misdrijven. Onder zijn 

auspici’n startte het Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven Overijssel-West in oktober 

1992 de actie ‘Goed Gemerkt’. De inwoners van Deventer en drie kleine buurgemeenten 

(Diepenveen, Gorssel en Bathmen) konden na invulling van een deelnemersbon gratis een 

graveerset thuis gestuurd krijgen. De set bevatte een graveerpen, waarmee waardevolle 

eigendommen voorzien konden worden van de eigen postcode/huisnummer-code. Daarbij 

werden ook stickers verstrekt om op buitendeuren en ramen te plakken. Inbrekers zijn dan 

gewaarschuwd dat de inboedel ‘gemerkt’ is. Verondersteld werd dat goederen met 

merktekens voor inbrekers nauwelijks interessant zijn en dat ‘Goed Gemerkt’ daardoor 

doeltreffend aan inbraken een halt kan toeroepen. 

 

Onderzoeksopzet 

Ten einde na te gaan of ‘Goed Gemerkt’ op landelijke schaal kan worden geïntroduceerd, 

heeft het WODC het onderzocht hoe de werving van deelnemers aan deze actie is verlopen en 

in hoeverre de verstrekte graveersets zijn gebruikt. Ook is onderzocht hoe de politiemensen in 

die regio over deze actie denken. Tenslotte is nagegaan of deelname aan de actie leidt tot een 

verlaging van het inbraakrisico. 

De onderzoekers, de heren A. Roëll en P.J. Linckens, hebben twee bevolkingsenquêtes 

gehouden en een enquête onder politiemensen. Het onderzoek werd aangevuld met een 

literatuurstudie en met gegevens uit de politie-administratie. De eerste bevolkingsenquête 

werd gehouden in januari 1993, drie maanden na de start van de actie ‘Goed Gemerkt’; de 

tweede enquête vond begin 1994 plaats. 

 

Resultaten 

De publiciteitscampagne en de wervingsactiviteiten waren tamelijk succesvol. Drie maanden 

na de start van de actie had ruim een kwart van de inwoners in het proefgebied een graveerset 

aangevraagd. 

Een jaar later bezat in Deventer 32%, in Gorssel 47% en in Diepenveen en Bathmen 60% van 

de huishoudens een graveerset. Het totaal kwam daarmee op bijna 40%. Een kwart van de 

aanvragers gebruikt de graveerpen niet en een derde plakt de stickers niet op. Als reden voor 

het niet opplakken wordt in bijna de helft van de gevallen aangevoerd dat de stickers juist wel 

eens inbrekers zouden kunnen aantrekken. Zij die wel van de pen gebruik maken, merken 

vooral audio-visuele apparatuur. 

 

 

 



De meerderheid van de politiefunctionarissen in het proefgebied is voor landelijke invoering 

van de actie. Dit ondanks het feit dat slechts 17% van hen de kans groot acht dat inbraken 

onder deelnemers zullen afnemen. 

Men verwacht meer van het vergroten van de kans om gestolen eigendommen terug te 

bezorgen en van de verhoging van de aangiftebereidheid. 

Het vertrouwen in ‘Goed Gemerkt’ is het grootst in de drie kleine gemeenten, bij jongere 

politiemensen en bij surveillanten. De leden van het politiekorps in Deventer, de 

politiemensen met wat meer ervaring en de rechercheurs zijn sceptischer. Wel zien zij de 

psychologische effecten, zoals een verbetering van de relatie tussen politie en het publiek. 

 

Uit de uitkomsten van de bevolkingsenquêtes kan niet geconcludeerd worden dat deelnemers 

aan deze actie een kleinere kans lopen slachtoffer te worden van een inbraak (-poging) dan 

niet-deelnemers. Bovendien is ondanks ‘Goed Gemerkt’ het totale aantal inbraken in 

Deventer en omgeving gestegen. 

Het merken van goederen heeft ook geen aanwijsbare invloed op de kans dat gestolen 

goederen worden terug bezorgd. 

Wel zijn er duidelijk aanwijzingen dat met name publiciteit en wervingscampagne tot gevolg 

hadden dat de burgers vaker gingen denken aan het eigen risico slachtoffer te worden van een 

inbraak. Dit effect is een jaar later weer weggeëbd. Het duidelijker vaker toepassen van 

preventiemaatregelen, zoals schakelklok, dievenklauwen, dievenpinnen en speciale sloten, in 

Deventer en omgeving in vergelijking met de rest van het land heeft waarschijnlijk ook te 

maken met de publiciteit rond de actie. 

Hoewel geen remmend effect op de omvang van de criminaliteit kan worden aangetoond, mag 

‘Goed Gemerkt’ niet uitsluitend negatief worden beoordeeld. Het past in de ontwikkeling van 

meer contact tussen politie en burgerij, van het meer inschakelen van de burger bij de 

bestrijding van de criminaliteit en van meer zelfhulp. Het kost de deelnemer weinig of niets, 

het hoeft de overheid ook weinig te kosten en al heeft het misschien geen invloed op het 

aantal inbraken, het geeft in ieder geval wel de mogelijkheid om teruggevonden goederen 

vaker dan voorheen terug te bezorgen bij de eigenaar. Bovendien zijn velen van mening dat 

voor een aantal specifieke eigendommen, zoals fietsen en surfplanken, het aanbrengen van 

duidelijke registratienummers wel degelijk bescherming kan geven tegen diefstal en nuttig 

kan zijn in geval van verlies. 

Vooral het graveren van postcode en huisnummer in de fiets is in Nederland erg aangeslagen. 
 


