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ZB| Planbureau heeft in 2016 voor de vierde
keer onderzoek gedaan naar Zeeuwse
jongvolwassenen in de leeftijd van 21 tot en
met 23 jaar. Bijna 2100 jongvolwassenen
hebben meegedaan aan het onderzoek. Deze
factsheet gaat in op het aantal
jongvolwassenen dat in 2016 slachtoffer was
van criminaliteit. Naast cijfers van de
Jeugdmonitor Zeeland worden ook cijfers van
de politie Zeeland gepresenteerd.
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Opvallend: High Impact criminaliteit hoger dan High Volume Criminaliteit
Aantal jeugdige verdachten in Zeeland (18-24 jaar)

Doorgaans ligt de High
Volume (‘veelvoorkomende’)
criminaliteit hoger dan de
High Impact criminaliteit.
Onder de Zeeuwse
jongvolwassenen is dit
precies andersom.
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In Zeeland daalt de
criminaliteit (politiecijfers).
Dit sluit aan bij de landelijke
trend van dalende
criminaliteit. Voor de
Zeeuwse jongvolwassenen
geldt dit ook.
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Winkeldiefstal, autodiefstal en andere vormen
van diefstal/inbraak zijn High Volume
misdrijven. High Impact misdrijven hebben
doorgaans een grote impact op het slachtoffer,
diens directe omgeving en het
veiligheidsgevoel van de Zeeuwen.
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De aanpak van High Impact en High Volume
criminaliteit heeft landelijk de hoogste prioriteit
bij politie, Openbaar Ministerie en bestuur.

Conclusies
Zeeuwse jongvolwassenen krijgen vaker te maken met
mishandeling en openbare geweldpleging. Zij zijn, in
vergelijking met Zeeuwse volwassenen, relatief vaak
slachtoffer alsook verdachte van deze misdrijven. Een
voor de hand liggende verklaring is dat
jongvolwassenen frequenter naar openbare
uitgaansgelegenheden gaan en meer rondhangen op
straat. In deze settings komt doorgaans meer geweld
en mishandeling voor.
Om het aantal geweldsincidenten verder in te perken
kunnen verschillende maatregelen worden genomen.
Naast het stimuleren dat jongeren vaker aangifte doen
tegen geweld en het inzetten van meer politie, valt te
denken aan het inzetten van innovatieve maatregelen
zoals het gebruik van sensoren, social media en
smartphones om het gedrag van uitgaanspubliek
anoniem te volgen (een mooi voorbeeld is het project
‘Stratumseind 2.0’ in Eindhoven).
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Deze factsheet is samengesteld door
ZB| Planbureau – Jeugdmonitor Zeeland in
(mede) opdracht van de Provincie Zeeland
en de dertien Zeeuwse gemeenten.
Meer weten over de analyses en gebruikte
bronnen? Bekijk de verantwoording

*aantallen zijn kleiner dan 10
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