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Het SOCPREVbis onderzoek was een vervolgproject op een eerdere studie naar de sociale preventie 

van druggerelateerde criminaliteit en/of overlast (SOCPREV, 2015- 2018). Het SOCPREV onderzoek 

voorzag onder andere in een aantal richtlijnen rond het monitoren en evalueren van projecten die 

focussen op druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. Deze richtlijnen werden gebundeld in een 

registratiehandboek. Dit registratiedraaiboek moet steden en gemeenten in staat stellen om 

relevante proces-, output- en impactindicatoren te registreren, zodat een latere evaluatie van hun 

projecten mogelijk wordt. 

  

Het doel van SOCPREVbis bestond erin om het registratiehandboek, zoals ontwikkeld tijdens 

SOCPREV, te vertalen naar de praktijk. Steden en gemeenten - en in het bijzonder kleinere steden en 

gemeenten - vragen een gerichte, concrete ondersteuning bij het registreren van lokale en 

intergemeentelijke projecten in het kader van druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. Dit 

vraagt een praktijkgericht en ondersteunend vervolgonderzoek waaraan SOCPREVbis tegemoet 

kwam door een praktische (en pragmatische) implementatie van dit draaiboek te ondersteunen.  

 

Binnen SOCPREVbis maakten we niet enkel een pragmatische vertaling van het SOCPREV 

registratiehandboek naar de praktijk, maar ondersteunden we vooral preventiewerkers en vormden 

hen in het registreren en evalueren van hun projecten, aan de hand van (een pragmatische vertaling 

van) het SOCPREV registratiehandboek. Via het opstarten van een lerend netwerk namen deze 

preventiewerkers de rol van registratie-ambassadeur op zich, waarbij zij ook hun nieuw verworven 

kennis deelden in hun respectievelijke stad of gemeente. Dit alles gebeurde in nauwe samenwerking 

met medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie. Na 

afloop van het SOCPREVbis onderzoek stelden we ook deze medewerkers in staat om lokale 

projecten verder te ondersteunen op vlak van registratie en evaluatie.  

 
 

 


