maatschappijwetenschappen pilot havo 2017-II
Opgave 3 Veiligheid tijdens het uitgaan
Bij deze opgave horen tekst 4 en afbeelding 1.
Inleiding
Deze opgave gaat over veiligheid tijdens het uitgaan. In 2014 sloten de
gemeente Amsterdam, de politie en horecaondernemers op het
Leidseplein en het Rembrandtplein het Samenwerkingsakkoord Gastvrije
en Veilige Uitgaanspleinen. In 2015 startte een proef voor drie jaar. In
tekst 4 wordt uitgelegd wat het akkoord inhoudt.

2p

1p

3p

16

17

18

Gebruik tekst 4.
Er zijn verschillende typen bindingen tussen mensen, bijvoorbeeld
politieke bindingen. Uit tekst 4 blijkt dat er politieke bindingen zijn tussen
de actoren van het Samenwerkingsakkoord.
Leg op grond van tekst 4 uit dat er politieke bindingen zijn tussen de
actoren van het Samenwerkingsakkoord. Gebruik in je uitleg:
 het hoofdconcept binding;
 een kenmerk van politieke bindingen.
Lees regel 24 tot en met 37 van tekst 4.
In tekst 4 staat dat de aanpak van uitgaansgeweld gebaseerd is op
onderzoek van de Vrije Universiteit. Bij deze aanpak worden onder andere
hosts ingezet. In dit onderzoek staat dat de samenwerking tussen deze
hosts en de politie belangrijk is omdat de hosts, net als portiers, bij
ongeregeldheden wettelijk weinig mogelijkheden hebben om op te treden.
Een kenmerk van een staat is dat er sprake is van een interne soevereine
macht die regeert over een groep mensen.
Door welk ander kenmerk van een staat hebben hosts bij
ongeregeldheden wettelijk weinig mogelijkheden om op te treden?
Gebruik tekst 4.
De aanpak van de gemeente Amsterdam van het uitgaansgeweld is te
typeren als een rationele aanpak. Een kenmerk van rationalisering dat
past bij deze aanpak is het zo efficiënt mogelijk behalen van resultaten.
Deze efficiëntie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat horecaondernemers
meewerken om uitgaansgeweld terug te dringen.
Leg uit dat de aanpak van het uitgaansgeweld als een rationele aanpak te
typeren is. Gebruik in je uitleg:
 drie andere kenmerken van het proces van rationalisering;
 bij elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 4.
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Gebruik tekst 4.
Het Samenwerkingsakkoord kan een middel zijn om criminaliteit te
verminderen.
Beredeneer op welke wijze het Samenwerkingsakkoord kan bijdragen aan
het verminderen van criminaliteit. Gebruik in je uitleg:
 de gelegenheidstheorie;
 een voorbeeld uit tekst 4.

20

Gebruik afbeelding 1.
Afbeelding 1 is een poster van een campagne voor bezoekers van
uitgaanspleinen in Amsterdam.
Leg uit dat in de campagne het hoofdconcept binding te herkennen is.
Gebruik in je uitleg:
 het hoofdconcept binding;
 een voorbeeld uit afbeelding 1.
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Opgave 3 Veiligheid tijdens het uitgaan
tekst 4
Kwaliteitsverbetering uitgaanspleinen Amsterdam door meer gastvrijheid
en veiligheid
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Amsterdam werkt de komende jaren
aan meer gastvrijheid en veiligheid
op de grote uitgaanspleinen. Door
horecazaken per 1 juli 2015 te
belonen met ruimere openingstijden
zullen bezoekers meer en langer
kunnen profiteren van het horecaaanbod in de stad. (…)
Als tegenprestatie gaan horecaondernemers zich samen met de
gemeente extra inspannen om
uitgaansgeweld en overlast voor
omwonenden terug te dringen. De
ondernemers zijn bereid niet alleen
verantwoordelijkheid te nemen voor
wat er binnen gebeurt, maar tevens
om zich actief te bemoeien met wat
zich afspeelt voor hun deur, op
straat.
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(…) De bestrijding van overlast,
onveiligheid en uitgaansgeweld is
gestoeld op de benadering die wordt
gekozen op grote festivals. (…)
Die plannen zijn gebaseerd op
onderzoek van de Vrije Universiteit,
waar dertig maatregelen tegen
uitgaansgeweld uit voortvloeiden. Op
de grote uitgaanspleinen zal dat de
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komende jaren worden vertaald in
een betere inrichting en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte
en in de inzet van zogenaamde
hosts. Zij moeten een ontspannen
sfeer creëren door bezoekers
welkom te heten en te informeren,
maar kunnen ook de-escalerend1)
optreden als dat nodig is. De inzet
van de hosts zal de komende
maanden nader worden uitgewerkt,
maar de gemeente en de
horecaondernemers zijn overeengekomen dat de kosten (…) zullen
worden gedeeld. (…)
De verruiming van de openingstijden
is verbonden aan strikte voorwaarden. Zo moeten ondernemers
hun personeel opleiden en instrueren
om overlast te voorkomen, niet alleen
binnen, maar ook als gasten de zaak
verlaten. (…)
Ondernemers die zich niet aan die
voorwaarden houden, (…) of die te
weinig doen om overlast te
bestrijden, raken de bonus van de
verruiming kwijt. (…)

bron: Koninklijke Horeca Nederland (2014)
noot 1 De-escalerend optreden betekent dat je zorgt dat een conflictsituatie minder ernstig
wordt / niet verder uit de hand loopt.
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afbeelding 1

bron: Gemeente Amsterdam (2015)
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