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Van oktober 2021 tot en met mei 2022 heeft DSP-groep in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) en op verzoek 

van JenV een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van 

toekomstige periodieke, kwantitatieve monitoring op het terrein van 

drugscriminaliteit en daarop gerichte interventies.1 Het rapport van dit onderzoek 

is 13 juli jl. aan uw Kamer aangeboden, onder toezegging van een inhoudelijke 

reactie in de jaarlijkse brief over de voortgang van de aanpak van 

georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.2  Hiermee doe ik deze toezegging 

gestand.  

 

Monitoring van kerngegevens kan bijdragen aan een versterkte onderbouwing van 

beleid en debat. Het doel van het onderzoek was om te komen tot kwantitatieve 

indicatoren die onderdeel kunnen worden van een monitor. Hierbij is enerzijds 

gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van drugsmarkten (zowel de vraag- 

als aanbodzijde) en druggerelateerd geweld in Nederland en anderzijds naar 

gerealiseerde output (resultaten) en –voor zover mogelijk- outcome (effectiviteit) 

van overheidsinterventies gericht op drugscriminaliteit. Eerst zal ingegaan worden 

op enkele bevindingen van de onderzoekers. Vervolgens wordt beschreven op 

welke manier JenV hier gevolg aan zal geven. 

 

Bevindingen 

De onderzoekers hebben een lijst indicatoren opgesteld die gebruikt zouden 

kunnen worden voor monitoring. Na beoordeling door experts van iedere indicator 

op wenselijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit, resteerden 20 indicatoren die 

voldoende potentie hebben om te gebruiken voor de monitorfunctie. Deze 

indicatoren bevatten data die vaak periodiek beschikbaar zijn, maar waarvan de 

kwaliteit vaak nog verbeterd kan worden. De onderzoekers doen drie 

aanbevelingen: 

1. Zoek aansluiting bij een bestaande monitor en richt niet zelf een nieuwe in; 

2. Bestaande indicatoren dienen een kwaliteitsslag door te maken; 

                                                 
1 Manja Abraham, Oberon Nauta, Daniel Hofstra & Maud Pluijm (juli 2022). Indicatoren 

drugscriminaliteit: Verkenningsstudie naar een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte 

overheidsinterventies. Amsterdam: DSP Groep, 76 

pp. https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3190/3276-indicatoren-

drugscriminaliteit-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 24 077, nr. 499. 
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3. De monitormethodiek dient periodiek geëvalueerd te worden om te bezien of 

deze volstaat en hier beleidsrelevante vragen mee beantwoord kunnen worden. 

 

Vervolgstappen 

Ik neem bovenstaande aanbevelingen over en werk deze de komende periode uit. 

Het onderzoek laat zien dat relevante drugscriminaliteit-indicatoren beschikbaar 

zijn. Een deel van die indicatoren wordt reeds verzameld ten behoeve van de 

Nationale Drug Monitor (NDM). Samen met de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport ben ik voornemens om aansluiting te zoeken bij de NDM, omdat 

deze monitor al veel gegevens over drugsgebruik en de aanpak van 

drugscriminaliteit bevat. Door dit instrument uit te breiden, wordt een goede 

samenhang tussen de huidige periodieke drugsrapportage en de nieuwe 

drugscriminaliteit-indicatoren bereikt. Daarnaast kan de monitoring van 

drugscriminaliteit worden verbeterd door de kwaliteit van brondata van de 

indicatoren voor verschillende drugsmarkten te vergroten. Zo kunnen 

ontwikkelingen in de tijd nauwkeuriger gemonitord worden. De komende periode 

zullen gesprekken worden gevoerd met partners die beschikken over deze data, 

zodat bekeken kan worden op welke manier de kwaliteitsslag kan worden bereikt. 

Tevens is het van belang om periodiek te evalueren of de gemeten indicatoren 

geschikt zijn om beleidsrelevante vragen mee te beantwoorden en waar nodig 

ontbrekende gegevens toe te voegen aan de monitormethodiek. Tot slot is het 

noodzakelijk om de kwantitatieve gegevens in een monitor te combineren met 

kwalitatief, verdiepend onderzoek en duidingssessies met materiedeskundigen. 

Alleen dan kan mogelijk iets worden gezegd over de relatie tussen verschillende 

indicatoren en –alleen tot op zekere hoogte– over de relatie tussen beleid/aanpak 

en geconstateerde ontwikkelingen. 

 

 


