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Inhoudsopgave





Veiligheid is een essentiële factor voor het bestuur van een voetbalclub: sfeer en veiligheid 
zijn basisvoorwaarden. Sfeer en veiligheid helpen bij het aantrekken van supporters en spon-
soren. Zodra de veiligheid op een acceptabel niveau is gebracht, kunnen redelijke wensen 
van (fanatieke) supporters worden ingewilligd. De veiligheid bij voetbalwedstrijden wordt in 
onderlinge samenhang bepaald door supporters (aard en aantal), de veiligheidsorganisatie, 
de fysieke infrastructuur en gemeenschappelijke veiligheidsmaatregelen. Voetbalveiligheid 
vergt dan ook samenspel in de vierhoek van gemeente, regiopolitie, Openbaar Ministerie 
(OM) en Betaald Voetbalorganisatie (BVO). In Deventer staat deze aanpak - sinds 2007 - be-
kend als ‘Hooligans Buitenspel’.1

In ‘Hooligans Buitenspel’ zijn afspraken vastgelegd tussen gemeente, regiopolitie, het Open-
baar Ministerie en Go Ahead Eagles om te komen tot een gezamenlijke aanpak van voetbal-
overlast en voetbalgeweld. De organisatiestructuur - bestaande uit het VeiligheidsOverleg 
Go Ahead Eagles (VOGA) en het Casusoverleg Voetbal - is in een convenant vastgelegd. Om 
als volwaardige partner deel te kunnen nemen aan dit overleg heeft Go Ahead Eagles een 
fulltime veiligheidsmanager aangesteld. 

Het VOGA vergadert zeswekelijks. Het doel van het VOGA is het handhaven van de open-
bare orde en de veiligheid rondom uit- en thuiswedstrijden. Daartoe worden gezamenlijk 
proactieve, preventieve of repressieve maatregelen genomen. In het Casusoverleg Voetbal 
worden de personen die zijn aangehouden rondom of tijdens uit- en thuiswedstrijden be-
sproken en wordt gezamenlijk bepaald welke reactie (sanctie) volgt op ongewenst gedrag. 
Tevens komen proactieve, preventieve, curatieve en repressieve maatregelen aan de orde. 
Samenwerking en verbeterde afstemming moeten op termijn leiden tot minder incidenten 
vooraf, tijdens en na de voetbalwedstrijden. In onderhavige evaluatie wordt de balans op-
gemaakt van de gemeenschappelijke aanpak van voetbalvandalisme en voetbalgeweld in 
Deventer en wordt ingegaan op de beoordeling van de aanpak door betrokken partijen en 
wordt gekeken naar de cijfermatige ontwikkelingen over de afgelopen twee seizoenen. 
Voor deze evaluatie zijn aan de hand van een itemlijst tien interviews afgenomen (zie bijlage 
voor respondenten) en zijn daarnaast gegevens van het Centraal Informatiepunt Voetbalvan-
dalisme (CIV) geraadpleegd.

Noten
Bureau Beke (2007). Hooligans Buitenspel. Advies om te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak van hoo-1. 

ligans en overenthousiaste supporters bij de Go Ahead Eagles.

1. Achtergrond
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2.1  Het VeiligheidsOverleg Go Ahead Eagles, kortweg VOGA, is een overleg waarbij ge-
meente, Go Ahead Eagles, regiopolitie en het OM gezamenlijk rond de tafel zitten. 
Het VOGA wordt door alle partners als bijzonder zinvol ervaren. Men leert elkaars 
belangen kennen en het veiligheidsoverleg werkt versterkend voor de veiligheidssitu-
atie. De partijen respecteren onderling elkaars verantwoordelijkheid, maar hebben 
ook de ruimte om kritiek op elkaar te leveren. Door het VOGA is er een gezamenlijk 
gevoel van verantwoordelijkheid ontstaan.

2.2  De samenstelling van het VOGA is goed, er moeten geen andere partijen aan dit 
overleg worden toegevoegd. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van de ver-
schillende partijen voldoende gewicht en beslissingsbevoegdheid hebben. Dit is mo-
menteel het geval en een belangrijk element in het succes van het VOGA.

2.3  Regelmaat rondom het VOGA is belangrijk. Het VOGA vindt momenteel om de zes 
weken plaats. Ook kan men, indien gewenst, op korte termijn bij elkaar komen. Zo 
is er bijvoorbeeld rondom risicowedstrijden een aantal maal extra overleg geweest, 
hoewel niet altijd in offi cieel VOGA-verband. Alle partijen geven aan dat de frequen-
tie van het overleg voldoende is; een aantal partners zou een overleg eens in de acht 
weken niet bezwaarlijk vinden. Positief is dat de vergaderingen praktisch altijd door 
alle leden worden bezocht; er is met andere woorden sprake van een stabiel overleg.

2.4  Het VOGA wordt voorgezeten door een externe voorzitter. Alle partners zijn enthou-
siast over de rol van een externe voorzitter, daar deze objectief en onpartijdig is.
De rol van de externe voorzitter is buitengewoon stabiliserend en constructief gebleken.

Een aantal partijen geeft aan de huidige structuur van het VOGA, inclusief externe 
voorzitter, te willen handhaven. Anderen geven aan dat in de toekomst een vertegen-
woordiger van één van de partijen als voorzitter moet gaan fungeren. Tot op heden 
heeft niemand zich voor deze functie aangeboden.

2.5  Het opstellen van protocollen is volgens respondenten niet de kerntaak van het VOGA. 
De gang van zaken rondom risicowedstrijden is het kernthema van het VOGA en men 
heeft voornamelijk daar de aandacht op gericht. 

 2.6 Het bespreken van de veiligheidssituatie met betrekking tot risicovolle wedstrijden is 
goed uit de verf gekomen. Iedere vergadering was dit een onderwerp van gesprek, 
waarbij teruggekeken werd naar gespeelde wedstrijden en gekeken naar wedstrijden 
in de (nabije) toekomst. Het feit dat in iedere vergadering is ingegaan op de grote 
risicowedstrijden en andere ‘grote’ issues, heeft wel tot gevolg dat andere agenda-
punten er soms bij inschieten en minder aandacht krijgen dan zij wellicht verdienen. 

2. Het VOGA



2.7  De evaluatie van risicowedstrijden gebeurt de laatste tijd steeds structureler (denk aan 
de wedstrijden tegen Ajax en FC Zwolle). Uit dergelijke evaluaties worden leerpunten 
voor de toekomst gedestilleerd. 

2.8  De adviesfunctie van het VOGA richting de lokale driehoek is goed uit de verf ge-
komen. Het VOGA is een overleg dat serieus wordt genomen door de driehoek en 
adviezen worden vaak 1-op-1 overgenomen.

2.9  Respondenten zijn zeer tevreden over het functioneren van het VOGA en geven aan 
dat het belangrijk is om door te gaan met de huidige werkwijze. Daarnaast is er een 
aantal aanbevelingen:

De externe voorzitter moet – in de optiek van de leden van het VOGA - gehand-• 
haafd blijven vanwege diens onpartijdigheid en mogelijkheid boven de partijen te 
staan. Ervaring met deze problematiek en het goed kunnen begeleiden van het 
proces zijn voor een externe voorzitter belangrijke vaardigheden. 
Het is belangrijk de agenda goed te bewaken, zodat wordt voorkomen dat men • 
gedurende langere tijd in agendapunten blijft hangen. Het opstellen van een vaste 
agenda door de externe voorzitter - gebaseerd op input vanuit de verschillende 
partijen - biedt mogelijk uitkomst.

8 Hooligans buitenspel



3. De functie van veiligheidsmanager

3.1  Alle partijen zijn bijzonder te spreken over de functie van veiligheidsmanager bij de 
BVO. Over de uitvoering van de functie is men zeer tevreden. De veiligheidsmanager 
heeft enerzijds een operationele rol, anderzijds is de veiligheidsmanager iemand die 
de samenwerkende partijen van voldoende informatie kan voorzien en beleid kan ont-
wikkelen. Een veiligheidsmanager moet dus zowel operationeel als beleidsmatig naar 
zaken kunnen kijken.

3.2  De veiligheidsmanager is de enige professional op het gebied van veiligheid bij de 
BVO en een belangrijk aanspreekpunt voor andere partijen. Daarnaast is de veilig-
heidsmanager het scharnierpunt tussen het VOGA en het casusoverleg. Zonder de 
veiligheidsmanager had het VOGA niet goed kunnen functioneren. 

  Door het aanstellen van een veiligheidsmanager heeft Go Ahead Eagles laten zien 
veiligheid een belangrijk onderwerp te vinden, zijn afspraken vastgelegd en is de re-
latie met supporters helderder geworden. Tot slot verloopt de voorbereiding rond 
risicovolle wedstrijden sinds het aanstellen van een veiligheidsmanager veel beter. 

3.3  De veiligheidsmanager draagt bij aan vergroting van de veiligheid binnen en buiten 
het stadion. De veiligheid in het stadion is aantoonbaar verbeterd, onder meer van-
wege de goede aansturing van de stewards. Een verbetering van de veiligheid buiten 
het stadion is lastig te concretiseren. Door de bijdrage die de veiligheidsmanager aan 
lopende projecten heeft geleverd, zoals bijvoorbeeld de Buurtleague, kan worden 
gesteld dat de functie van veiligheidsmanager indirect en op lange termijn bijdraagt 
aan de veiligheid buiten het stadion.

3.4  De functie van veiligheidsmanager is een onmisbare functie en moet in stand worden 
gehouden. De veiligheidsmanager moet zowel beleidsmatig als operationeel kunnen 
werken en op hoog niveau functioneren, zodat voorkomen wordt dat partijen op on-
gelijke basis met elkaar aan tafel zitten. 

3.5  De veiligheidsmanager heeft inmiddels een functie bij de KNVB aanvaard. Sinds kort 
is door de BVO een nieuwe veiligheidsmanager aangesteld. 
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4. Het casusoverleg

4.1  Elke maandag is er een casusoverleg. In het casusoverleg kijkt men naar operationele 
zaken (toekomstige en gespeelde wedstrijden, incidenten en hoe met deze incidenten 
om te gaan). Daarbij is de informatie-uitwisseling uitstekend. Alle partijen zijn zeer te 
spreken over het casusoverleg. 

De samenstelling van het overleg is goed en sluit voor een groot deel aan bij het • 
casusoverleg rondom veelplegers, waarin grotendeels dezelfde personen zitting 
hebben. 
De frequentie van het overleg is prima, er wordt na elke speelronde vergaderd. • 
Men heeft korte tijd geëxperimenteerd met een overleg eens in de twee weken. 
Inmiddels overlegt men weer wekelijks, waardoor ook de nieuwe veiligheidsmana-
ger van Go Ahead Eagles goed ingewerkt raakt. 

4.2  Het casusoverleg draagt zaken aan bij de stadionverbodencommissie. Gedurende 
de periode waarin zaken onder behandeling zijn van de stadionverbodencommissie, 
ontvangen verdachten een tijdelijk stadionverbod. Verdachten worden uitgenodigd 
hun verhaal te vertellen, waarna de stadionverbodencommissie een defi nitief oordeel 
velt.

4.3  De wijze waarop het casusoverleg de rol m.b.t. het opleggen en uitvoeren van straffen 
en maatwerktrajecten uitvoert, is goed. Binnen het casusoverleg komen alle inciden-
ten aan de orde; wanneer er voldoende bewijs is om een dader aan te wijzen (1ste 
toets), wordt deze persoon middels een brief op de hoogte gesteld dat hij een tijdelijk 
stadionverbod heeft n.a.v. een incident. Er wordt hoor en wederhoor toegepast. In het 
overleg kan besloten worden tot een voorwaardelijk stadionverbod, een deels voor-
waardelijk en deels onvoorwaardelijk stadionverbod of een alternatieve straf. 

4.4  Er worden binnen de riscovolle supporters drie doelgroepen onderscheiden, te weten 
een donkerrode groep, een rode groep en de groen/oranje groep. 

  De donkerrode groep bestaat uit toonaangevende hooligans die de regisseurs zijn van 
openbare ordeverstoringen rondom het voetbal. Zij blijven bijna altijd buiten schot (ze 
laten zich niet pakken) en laten het werk opknappen door aspirant-hooligans en mee-
lopers (de rode groep). De oranje groep bestaat uit nieuwe aanwas c.q. overenthousi-
aste supporters die bij gelegenheid mee willen doen met de gekende hooligans.1 

4.5  De mate waarin de onderscheiden doelgroepen worden bereikt, verschilt per doel-
groep:

De donkerrode groep is de moeilijkst te bereiken groep. De donkerrode groep • 
is geheel uitgesloten van het voetbal teneinde een scheiding teweeg te brengen 
tussen deze ‘regisseurs’ en de rode en oranje groep. De donkerrode groep wordt 
alleen politieel (via een persoonsgerichte aanpak) en justitieel bereikt. De politie 
heeft een goede informatiepositie.



Men heeft op dit moment weinig mogelijkheden om de rode groep te bereiken. De • 
opdracht daartoe is wel verstrekt, maar de organisaties die in Deventer benaderd 
zijn, hebben geen geschikt personeel kunnen vinden. Met betrekking tot de rode 
groep zijn er wel contacten met onder andere de Reclassering en de verslavings-
zorg. Deze contacten zijn echter niet structureel.
Voor de groene en oranje groep supporters is een buurtleague georganiseerd. • 
Deze is zeer succesvol verlopen. Daarnaast zijn de contacten met de supporters-
verenigingen verbeterd.

4.6  Respondenten zijn zeer tevreden over het functioneren van het casusoverleg en de 
belangrijkste aanbeveling is om door te gaan met hetgeen er nu gedaan wordt. Niet-
temin zijn er ook een aantal aanbevelingen:

Het is belangrijk om resultaten niet alleen mondeling, maar ook kernachtig op pa-• 
pier vast te leggen voor het VOGA.
De rode groep wordt - zoals aangegeven (4.5) - nog onvoldoende bereikt. Op • 
basis van het aanwezig plan (voor trajectbegeleiding) zal er de komende tijd een 
geschikte uitvoeringsorganisatie gevonden moeten worden om de trajecten te be-
geleiden. 
Het zou goed zijn als het casusoverleg zelf over een fi nancieel potje kan beschikken • 
om kortdurende trajecten aan te kopen voor personen die in het casusoverleg aan 
bod komen. Voor het casusoverleg is het momenteel lastig zelfstandig contracten 
voor kortdurende trajecten af te sluiten.
Het casusoverleg moet in de toekomst systematischer in beeld brengen wat de • 
revenuen van het overleg zijn. .

Noten
Zie ook het rapport ‘Hooligans Buitenspel’. 1. 
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5.1  Supporters die behoren tot de donkerrode groep worden volledig uitgesloten van 
het voetbal en uit de anonimiteit gehaald middels een persoonsgerichte aanpak. Ten 
aanzien van het slagen van de aanpak van deze groep zijn meerdere punten te benoe-
men:

Het uitsluiten van de donkerrode groep is de beste aanpak voor deze groep en • 
de politie heeft een goede informatiepositie. De aanpak werkt: zowel op straat als 
in de cijfers (zie 7.1) vertoont het aantal incidenten een afname en de groep heeft 
minder macht dan voorheen.
Mensen hebben door uitsluiting daadwerkelijk het gevoel dat zij worden buiten-• 
gesloten, kortom: de aanpak ‘landt’. Het feit dat men nergens meer aan deel mag 
nemen, wordt in toenemende mate als pijnlijk ervaren en is daarom buitengewoon 
effectief.
Aandachtspunt is dat niet bij alle partijen bekend is welke acties concreet op deze • 
groep worden ondernomen en wat de effecten zijn. 

5.2  Met betrekking tot de rode groep geldt de strategie van aanpakken en binden. Wat 
betreft de wijze waarop aan deze strategie vorm en inhoud zijn gegeven, zijn meer-
dere punten te benoemen:

De aanpak van de rode groep moet voor een deel nog beginnen. Er zijn veel voor-• 
stellen gedaan wat betreft trajectbegeleiding en andere activiteiten voor deze 
groep; deze zijn tot nu toe echter niet van de grond gekomen (zie ook 4.4). 
Met name de jongere personen en de niet langdurig gestraften binnen de rode • 
groep zijn op een aanbod ingegaan om het stadionverbod te vervangen door een 
alternatieve straf. Hierdoor is men erin geslaagd personen binnen de rode groep 
goed in beeld te krijgen (achtergronden, problematiek etc.). 
In welke mate personen in de rode groep doorstromen naar de donkerrode groep • 
is onbekend, onder andere omdat deze groepen opnieuw gedefi nieerd zijn. Door-
stromen van de rode naar de donkerrode groep lijkt echter niet tot weinig voor te 
komen.

5.3  De oranje groep wordt groeps- en situatiegericht aangepakt. Deze aanpak verloopt 
beter dan de aanpak van de rode groep, maar is nog niet bij alle partijen voldoende 
bekend. Het concrete voorbeeld van deze aanpak is de zogenaamde ‘Buurtleague’. 
Bij een aantal betrokken is de indruk dat er gedurende deze periode minder overlast 
door hangjongeren werd veroorzaakt. Ook hield de ‘nieuwe aanwas’ zich rustiger, zo 
leek het. Het project werd ook door de jongeren zelf gewaardeerd. Het behouden van 
deze binding is belangrijk en het project moet geborgd en gecontinueerd worden. 

5. Aanpak van doelgroepen
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6.1  Een aantal partijen is op de hoogte van de aanpak in Deventer:
De supporters en de supportersraad zijn positief over de aanpak. De sfeer in het • 
stadion is verbeterd en ook de reactie op incidenten en het aantal incidenten is ten 
positieve gekeerd. 
Een aantal maatschappelijke organisaties is van de aanpak in Deventer op de • 
hoogte, omdat de gemeente bij deze organisaties de vraag voor een aanpak voor 
de rode en donderrode groep heeft neergelegd. De maatschappelijke organisaties 
zien dat het VOGA een vindplaats van multiprobleemjongeren is; in die zin is er 
sprake van indirecte waardering.
De gemeente Zwolle, de regiopolitie en FC Zwolle zijn op de hoogte van de aan-• 
pak in Deventer en beoordelen deze positief. In Zwolle wil men een soortgelijk 
overleg opstarten, maar wel met een lagere frequentie; het hooliganprobleem is 
daar minder groot. 
De Tweede Kamerfractie van de Christen Unie heeft een werkbezoek afgelegd bij • 
een wedstrijd in Deventer.
Een aantal veiligheidscoördinatoren van andere BVO’s is onder de indruk. Onder • 
andere FC Zwolle, Heracles en Omniworld (Almere) hebben een werkbezoek afge-
legd om te kijken hoe de aanpak in de praktijk uitpakt. De politietop van Cambuur 
is op werkbezoek geweest en FC Utrecht heeft geïnformeerd hoe er in Deventer 
met stadionverboden wordt omgegaan. Daarnaast staat de KNVB achter een aan-
pak zoals deze in Deventer wordt vormgegeven. 
Politiemensen vinden het tegenwoordig veiliger om een voetbaldienst te draaien. • 
Daarnaast zijn andere veiligheidscoördinatoren binnen de politie geïnteresseerd en 
staat de aanpak op de website van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
(CIV), wat de bekendheid van de aanpak vergroot.

6.2  Over de aanpak wordt ook geregeld bericht door de media. De media is constructief 
en geïnteresseerd. Recentelijk heeft een journalist een dag meegelopen met de poli-
tie om te zien hoe de voorbereidingen bij een wedstrijd eruit zien. Daaruit blijkt niet 
alleen het vertrouwen in de eigen werkwijze, maar ook het vertrouwen dat de partners 
in de media hebben.

6. Waardering door derden
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In tabel 1 is een aantal kengetallen met betrekking tot veiligheid over de afgelopen drie 
seizoenen weergegeven 1. De cijfers hebben betrekking op de thuiswedstrijden van de Go 
Ahead Eagles exclusief de bekerwedstrijden. De cijfers omtrent de aanhoudingen hebben 
betrekking op de eigen en bezoekende supporters tijdens competitiewedstrijden die in De-
venter gespeeld zijn.

Tabel 1. Politie-inzet, incidenten, aanhoudingen en opgelegde stadionverboden. 

Seizoen 2007-2008 2008-2009 1e seizoenshelft

2009-2010

Prognose 

2009-2010

Politie-inzet (uren) 5418 4501 2369 4200

Incidenten 27 11 6 6

Aanhoudingen 60 33 9 13

Opgelegde stadionverboden 39 47 7 7

Stadionomgevingsverboden - - 3 3

7.1  Met betrekking tot de cijfermatige ontwikkelingen is het volgende op te merken:
In de afgelopen drie seizoenen is er op alle fronten (uren politie-inzet, aantal inci-• 
denten, aantal aanhoudingen en aantal opgelegde stadionverboden) sprake van 
een afname en dit is zeer positief.
Het aantal ingezette politie-uren rondom competitiewedstrijden over het seizoen • 
2009-2010 (prognose) in zijn geheel bedraagt vermoedelijk 4200. Dit is een afname 
van de politie-inzet rond competitiewedstrijden van circa 22 procent ten opzichte 
van het seizoen 2007-2008.
Het aantal incidenten rondom competitiewedstrijden over het seizoen 2009-2010 • 
(prognose) in zijn geheel bedraagt vermoedelijk 6. In vergelijking met het seizoen 
2007-2008 is er sprake van een afname van het aantal incidenten van circa 78%.
Het aantal aanhoudingen rondom competitiewedstrijden over het seizoen 2009-• 
2010 (prognose) in zijn geheel bedraagt vermoedelijk 13. In vergelijking met het 
seizoen 2007-2008 is er sprake van een afname van het aantal aanhoudingen van 
circa 78%.
Het aantal opgelegde stadionverboden rondom competitiewedstrijden over het • 
seizoen 2009-2010 (prognose) in zijn geheel bedraagt vermoedelijk 7. In vergelij-
king met het seizoen 2007-2008 is er sprake van een afname van het aantal opge-
legde stadionverboden van circa 82%.

7.2  De politie-inzet rondom bekerwedstrijden is buiten deze vergelijking gehouden. In het 
seizoen 2009-2010 heeft de politie rondom bekerwedstrijden meer uren ingezet dan 
in het seizoen daarvoor. Het bereiken van de halve fi nale in de beker en het feit dat 
deze halve fi nale tegen Ajax werd gespeeld, zijn redenen voor de extra inzet rondom 
bekerwedstrijden. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Ajax hebben zich twee incidenten 
voorgedaan, te weten spreekkoren en het afsteken van vuurwerk. Daarnaast zijn er 
tien stadionverboden bijgekomen.

7. Cijfermatige ontwikkelingen
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Noten
Cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot de politie-inzet, incidenten, aanhoudingen en opgelegde stadi-1. 

onverboden in het huidige seizoen (2009-2010), zijn tot en met 1 januari 2010 verwerkt in tabel 1. Bij de prog-

nose over het hele seizoen 2009-2010 is rekening gehouden met de ontwikkelingen tot en met 7 april 2010. Go 

Ahead Eagles moet na 7 april nog twee uitwedstrijden en één A-wedstrijd (laag risico) spelen.
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8.1  De belangrijkste eindconclusies met betrekking tot de aanpak ‘Hooligans Buitenspel’ 
zijn:

Het VOGA is een mooie aanpak met de juiste partijen. Men is tevreden met en • 
trots op hetgeen is bereikt. Kijkend naar waar men vandaan kwam, is het nog een 
lopend proces, maar zijn al veel stappen gemaakt.
De veiligheidsmanager speelt in het geheel een onmisbare c.q. zeer belangrijke • 
rol. 
De samenwerking is erg belangrijk en daarmee kunnen al veel problemen getac-• 
keld worden voordat deze problemen de partners boven het hoofd groeien. 
Men is al anderhalf jaar lang redelijk goed in staat het voetbalgeweld te stabilise-• 
ren en in de hand te houden. Er is meer zicht op de groepen waar het om gaat en 
personen weten dat er op ze gelet wordt. Daarvan gaat een enorme preventieve 
werking uit. Hetzelfde geldt voor het casusoverleg, waar opgelegde maatregelen 
objectief tot stand komen.

8.2  De volgende resultaten, activiteiten en producten van de aanpak zijn noemenswaar-
dig:

Door de goede voorbereidingen van de ‘zwaardere’ wedstrijden in het VOGA is • 
men het in het driehoeksoverleg snel eens.
De aanpak heeft effect en dat heeft iedereen kunnen zien. Echte hooligans worden • 
letterlijk buitenspel gezet. De veiligheidsmanager en het casusoverleg zijn posi-
tieve producten c.q. uitkomsten van het VOGA.
Ook buiten Deventer is er tot op landelijk niveau waardering en navolging door • 
andere gemeenten en BVO’s voor de gemeenschappelijke Deventer aanpak.

8.3  Ten aanzien van de aanpak ‘Hooligans Buitenspel’ heeft men voor de komende peri-
ode de volgende aanbevelingen:

Belangrijk is om de ingeslagen weg voort te zetten, door te ontwikkelen en meer • 
vast te leggen omtrent de werkwijze om deze inzichtelijker en duidelijker te ma-
ken.
Het is belangrijk om het niveau van het huidige VOGA te behouden en verder re-• 
sultaten proberen te boeken met betrekking tot de rode groep. Deze groep heeft 
tot op heden te weinig aandacht gekregen.
Het VOGA moet qua structuur geborgd blijven en niet inzakken nu alles goed op • 
orde is. Alle partijen moeten zich aan de aanpak verbinden, ook in fi nanciële zin. 
Daarnaast kunnen de spelers van Go Ahead Eagles meer bij het project worden 
betrokken.
Het is van belang het casusoverleg meer ruimte te geven om naar eigen inzicht • 
vorm en inhoud te geven aan het preventieve en zorgaspect. 
Het belangrijkste is dat mensen zich veiliger voelen in het stadion en dat de crimi-• 
naliteit buiten het stadion is afgenomen. Aan het oordeel van de mensen op dit 
gebied (de ‘subjectieve veiligheid’) is nog geen aandacht besteed.

8. Conclusies en aanbevelingen
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8.4  Over de cijfermatige ontwikkelingen valt het volgende te zeggen:
In vergelijking met de voorgaande seizoenen is sprake van een afname van de • 
politie-inzet (-22%), het aantal incidenten (-78%), het aantal aanhoudingen (-78%) 
en het aantal door de KNVB en lokaal opgelegde stadionverboden (-82%)
De kerndoelstelling van ‘Hooligans Buitenspel’ is een stabilisatie van voetbalgere-• 
lateerde (gewelds)incidenten. Aan deze hoofddoelstelling is meer dan voldaan.
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Geïnterviewde personen

Peter Brandwacht (BVO)      Voormalig veiligheidsmanager Go Ahead Eagles
Sipke Dekker (Politie)      Algemeen Commandant
Hester van Dijk-Scholten (Gemeente) Programmaonderdeel Manager Veiligheid
Bert Doornebos (BVO)     Portefeuillehouder Stadionzaken
Barbara van Haren (OM)     Offi cier van Justitie
Edwin Katerberg (Politie)     Voetbalcoördinator 
Piet Pieters (OM)       Parketsecretaris
Ton Schutte (Politie)      Operationeel Commandant
Freek Stein (Gemeente)     Clustermanager veiligheid, toezicht en vergunningen
Willem van der Velde (Gemeente)  Gemeentelijk coördinator casusoverleg

Bijlage – verantwoording evaluatie
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