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straf is 

 

 

 

 

Hulpverlening opstarten ipv 

strafrechtelijk traject   
 

Achtergrond  

In de wijken Bospolder en Tussendijk 

wonen ongeveer 14.000 bewoners , de 

wijken kennen een hoge 

bevolkingsdichtheid en er is veel 

diversiteit van bewoners. Veel  

huishoudens in de wijken Bospolder en 

Tussendijken kampen met ernstige 

schulden en de gemiddelde 

werkeloosheid is hoog. Bijna driekwart 

van de van de huishoudens valt in de 

categorie ‘laag inkomen’. Op de lijst van 

20 armste postcode gebieden van 

Nederland staan Tussendijken en 

Bospolder op 2e en 5e plaats. 

 

 

 

Maatschappelijk ondernemen 

Vanuit een filiaalmanager van een 

supermarkt gevestigd op de 

Schiedamseweg is een duidelijk signaal 

binnen gekomen over winkeldiefstallen. 

In zijn dagelijkse werkomgeving  ziet 

deze filiaalmanager dat klanten en  

medewerkers niet rond kunnen komen. 

Een groeiende groep mensen heeft 

moeite om de financiële huishouding 

sluitend te krijgen. Boodschappen doen 

is kostbaar en het besteedbaar budget 

gaat op aan eten en drinken. Deze 

filiaalmanager vraagt om 

maatschappelijke bewustwording van 

de groeiende problematiek van 

armoede in de wijk en de noodzaak om 

hulp aan te bieden.   

 

Kan hulpverleningstraject opgestart  

worden in plaats van strafrechtelijk 

traject? 

 

Deze aanpak heeft als doel om tot een 

interventie te komen welke oplossing 

biedt voor veelal financiële problemen 

van de pleger van de winkeldiefstal. 

Hierbij wordt het strafrecht als ultimum 

remedium gezien. Een strafrecht boete 

opleggen voor het plegen van een 

winkeldiefstal is contraproductief en 

gaat meer problemen opleveren.  

Wanneer de ‘aangever’ in dit geval de 

supermarkt zelf afziet van aangifte , 

verzoekt men dus  om geen 

strafvervolging instellen door het 

Openbaar Ministerie.  

 

Stappenplan: 

Wanneer er een winkeldiefstal wordt  

gepleegd wordt deze winkeldief  door 

een medewerker van de supermarkt 

meegenomen naar een aparte ruimte . 

Door medewerker(s) van de supermarkt  

vindt er een 1e afweging plaats. Deze 

afweging bestaat uit onder andere de 

volgende punten: 

- Het gestolen goed is voor 

eigen gebruik en bedraagt niet 

meer dan 25 euro. 

- Winkeldief werkt mee. 

- Diefstal moet worden  

              toegegeven door winkeldief en 

er wordt afstand gedaan van 

het gestolen goed.  

- Er mogen geen verzwarende 

omstandigheden zijn zoals : 

agressie naar medewerker(s) 

van supermarkt, 

geprepareerde tas, vals geld, 

winkeldiefstal gepleegd in 

vereniging. 

- Is er sprake van een 

hulpverleningsvraag (inzicht 

krijgen waarom diefstal is 

gepleegd)  

 

 

Na de 1e weging en de hieruit 

voorkomende informatie wordt er 

bepaald  welke route er bewandeld gaat 

worden door medewerker(s) 

supermarkt. 

 

 

 

Route 1: Het reguliere proces, politie 

wordt gebeld dat er winkeldiefstal met 

aanhouding heeft plaatsgevonden en de 

verdachte wordt overgedragen aan 

politie en afgehandeld door de ZSM 

afdeling van politie. (Bv dit proces bij 

geen medewerking van winkeldief, 

verzwarende omstandigheden)  

 

Route 2: Er wordt ingeschat dat het 

mogelijk gaat om een first offender  en  

er een hulpverleningsvraagstuk achter 

ligt.  De winkeldief werkt mee en geeft  

op vrijwillige basis zijn persoonlijke 

gegevens (naam, geboortedatum, 

geboorteplaats en adres)  door  aan 

medewerker supermarkt.  Deze 

informatie wordt vastgelegd in een 

formulier door medewerker supermarkt.   



 

 

 

Wanneer de winkeldief niet eerder  is 

aangehouden voor winkeldiefstal of dit 

langer dan 5 jaar geleden is geweest 

dan is er sprake van een first offender. 

In alle andere gevallen wordt er alsnog 

overgestapt naar route 1. 

 

In het geval dat de winkeldiefstal als first 

offender is beoordeeld en er sprake is 

van een hulpverlening  vraag dan wordt 

formulier door gemaild naar de 

gemeente Rotterdam en de politie 

De gemeente legt binnen 48 uur contact 

met persoon, welke de winkeldiefstal 

heeft gepleegd.   

 

De politie legt in het 

bedrijfsprocessensysteem vast , 

middels een mutatie dat de persoon 

welke winkeldiefstal heeft gepleegd is 

door verwezen naar de hulpverlening en 

benoemd de tijd en plaats van de winkel 

waar diefstal heeft plaatsgevonden. 

Deze mutatie is bedoeld als een borging 

van de vastlegging voor het geval dat 

winkeldief nogmaals in de fout gaat.  

Deze werkwijze is afgestemd 

 

De supermarkt maakt geen gebruik om 

via het civiele recht de winkeldiefstal 

aansprakelijk te stellen. (geen SODA-

aanpak) 

 

 

Dit is een samenwerking tussen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 


