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Buurtregie met mate. Over de spanning tussen nabijheid en distantie in de 

relatie tussen politie en burgers.  
Samenvatting concept academisch proefschrift Barbara van Caem d.d. 10-02-2012 

 

Samenvatting 

 

Inleiding 

In een periode van ruwweg vijftig jaar zijn de omstandigheden van Westerse 

politieorganisaties drastisch veranderd. Een sterke toename van criminaliteit vanaf de 

jaren zestig tot het einde van de vorige eeuw, het complexer worden van die 

criminaliteit en nieuwe gevaren zoals de terroristische dreiging, hebben van 

veiligheid een maatschappelijk urgent en politiek beladen onderwerp gemaakt. Vanuit 

de traditionele positie waarin de politie zich voornamelijk bezig hield met het 

bestrijden van criminaliteit, raakte de politie betrokken in het veel bredere veld van 

het bevorderen van veiligheid. Dit strekt zich uit van het bestrijden van criminaliteit 

en het bewaren van de vrede tot het bestrijden van overlast en 

onveiligheidsgevoelens. Bovendien is de politie door het hoge criminaliteitsniveau en 

de toegenomen roep om veiligheid één van vele spelers in het veiligheidsveld 

geworden. 

Westerse politieorganisaties hebben in de afgelopen veertig jaar bovendien 

zelf een aanzienlijke transformatie ondergaan. Een relatief eenvoudige uitvoerende 

organisatie op afstand van de maatschappij is veranderd in een complex professioneel 

apparaat dat tracht in verbinding met diezelfde maatschappij een positieve draai te 

geven aan een eveneens volstrekt veranderde maatschappelijke context. Onveranderd 

blijft echter dat de aard van politiewerk een inherente spanning herbergt. Enerzijds 

vergt goed politiewerk nabijheid tot burgers en anderzijds distantie van burgers. 

Nabijheid is noodzakelijk om te weten wat er leeft en speelt in de samenleving en 

daarop in te spelen, distantie is nodig om te kunnen waken over het algemeen belang 

en op te kunnen treden waar nodig (Cachet & Versteegh, 2007).  

Steeds opnieuw werd en wordt de politie geconfronteerd met ontevredenheid 

over haar functioneren en een daaruit voortkomende noodzaak haar functioneren te 

verbeteren. Die kritiek richt zich ook in Nederland enerzijds op de telkens 

terugkerende discrepantie tussen hetgeen de politie doet en hetgeen de samenleving 

wil en anderzijds keert zij zich tegen het gebrek aan effectiviteit van de politie in de 

zin van successen in criminaliteits- en overlastbestrijding. Dan weer was sprake van 

vermeend te hard optreden en dan weer van vermeend te zacht optreden en toen de 

criminaliteits- en overlastcijfers eindelijk stabiliseerden en begonnen te dalen, voelde 

de bevolking zich desalniettemin steeds onveiliger (Bastiaenen et. al, 1981, Van der 

Vijver et. al, 2004,Terpstra et. al, 2004, Punch, et. al, 2007, Cachet, 2007, Fijnaut, 

2007b, Terpstra 2008).  



2 

 

In reactie op deze kritiek hebben Westerse landen door invoering en 

doorontwikkelen van community policing getracht een adequater invulling te 

realiseren van politiewerk. Deze strategie moest de kloof tussen politie en 

maatschappij overbruggen en zorgen voor een effectiever functioneren in de zin van 

het verbeteren van de veiligheidssituatie (Hartnett & Skogan, 1999, Skogan, 2006, 

Fung, 2004).  

 

Probleemstelling 

Hoewel vanaf de jaren zeventig sterke nadruk gelegen heeft op nabijheid tot burgers, 

vooral door de implementatie van community policing, zijn recentelijk tendensen 

waar te nemen die wijzen op een verschuiving naar een positie van meer distantie tot 

burgers en staat community policing onder druk (Das & Huberts & Van Steden, 

2007). Dit onderzoek spitst zich toe op empirisch onderzoek van een specifieke vorm 

van community policing binnen de Amsterdamse politie, buurtregie. Buurtregie 

voldoet aan de algemene kenmerken van gebiedsgebonden politiezorg en voegt daar 

iets aan toe. Naast nabijheid, focus op een breed scala van problemen, het combineren 

van repressief met preventief en proactief optreden, het samenwerken met andere 

partijen en activeren van burgers (Terpstra, 2008) wordt de buurtregisseur in 

Amsterdam ook verantwoordelijk gehouden voor de veiligheid en leefbaarheid in zijn 

buurt en geacht de samenwerking met andere partijen en burgers te ‘regisseren’. 

De buurtregisseur is dan ook de verbindende schakel tussen buurt en de rest 

van de politieorganisatie. Hij lijkt een spil in het vinden van balans tussen nabijheid 

en distantie binnen zijn eigen functie en ten opzichte van het optreden van de rest van 

het korps. Het doel van dit onderzoek is door onderzoek van buurtregie er achter te 

komen hoe de politie gestalte probeert te geven aan een grotere nabijheid tot burgers 

en hoe burgers daarover oordelen. Het gaat tevens om een diagnose van buurtregie 

ten behoeve van de praktijk. Hoe functioneert buurtregie en wat is voor verbetering 

vatbaar? Dat leidt tot de volgende probleemstelling: Bereikt de politie door middel 

van buurtregie een grotere nabijheid tot burgers? 

 

Community policing en buurtregie  

Community policing heeft volgens Skogan (2006) drie kernelementen, namelijk 

betrokkenheid van burgers, probleemoplossing en decentralisatie. Betrokkenheid van 

burgers doelt op het ontdekken van en reageren op de problemen van burgers en het 

betrekken van burgers in het oplossen van die problemen. Een probleemgerichte 

oriëntatie doelt op het gebruikmaken van lokale kennis, uitbreiding van het 

politiemandaat en samenwerking met andere lokale professionele partijen gericht op 

het oplossen van problemen. Decentralisatie tenslotte doelt op het lager in de 
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hiërarchie neerleggen van autoriteit en verantwoordelijkheid, zodat het vinden en snel 

realiseren van lokale oplossingen voor lokale problemen bevorderd wordt. 

Die drie kernelementen blijken moeilijk te implementeren. Een veel gehoorde 

kritiek op community policing is dan ook dat dit concept vooral retoriek is en slechts 

een gebrekkige implementatie kent. Daadwerkelijk doorvoeren van de vereiste 

veranderingen vergt het voortdurend bepalen en verbeteren van fouten en 

aanhoudende commitment zowel binnen als buiten de organisatie. Diepteonderzoek 

(Fung, 2004) naar de ver doorgevoerde invoering van community policing in het 

Amerikaanse Chicago toont aan, dat een dergelijke samenwerking tussen politie en 

burgers daadwerkelijk tot het dichten van de ontstane kloof tussen politie en burgers 

kan leiden. Betrokkenheid van burgers is daarin een essentieel element en dat geldt 

ook voor professionele ondersteuning. 

In Nederland werd aan community policing gestalte gegeven door invoering 

van achtereenvolgens wijkagenten, wijkteams en gebiedsgebonden 

politiemedewerkers. Een mijlpaal was het baanbrekende rapport Politie in 

Verandering (Projectgroep organisatiestructuren, 1977) waarin een verdergaande 

integratie van de politie in de samenleving werd bepleit. Tegelijkertijd ontwikkelde 

zich in Nederland het integrale veiligheidsbeleid. Vanaf medio jaren tachtig van de 

vorige eeuw was de criminaliteit namelijk dusdanig gestegen, dat het noodzakelijk 

werd prioriteiten te stellen en dus beleid te voeren. Het besef drong door dat politie en 

justitie de aanpak van criminaliteit en overlast niet meer alleen aankonden en 

samenwerking met andere partijen, waaronder burgers, noodzakelijk was. Hierdoor 

ontstonden veiligheidsnetwerken, waarin gebiedsgebonden politiefunctionarissen 

doorgaans de politie vertegenwoordigden.  

Tegenwoordig staat het Nederlandse community policing, zoals zich dat 

ontwikkeld heeft binnen een sterke welvaartsstaat met een milde aanpak van 

criminaliteit en milde straffen, al enige tijd  onder druk. De tolerante, vriendelijke en 

sociale politiestijl stond vanaf de vroege jaren negentig bloot aan kritiek van burgers 

en politici, die vonden dat de Nederlandse tolerantie te ver was doorgevoerd en een 

averechts effect had gehad. Na de eeuwwisseling zorgden vervolgens terroristische 

aanslagen in het Westen en een tweetal publieke moorden in eigen land voor een 

verdere verschuiving van de aandacht naar opsporing, counterterrorisme en 

wetshandhaving. In het Nederland van de 21
e
 eeuw is sprake van een verhard 

veiligheidsbeleid en een beweging naar meer punitiviteit en centralisatie.   

Toch heeft de Nederlandse politie expliciet gekozen voor continuering van de 

gebiedsgebonden politiezorg. Gewezen wordt op het belang van maatschappelijke 

integratie vanwege de toegenomen maatschappelijke spanningen langs lijnen van ras, 

herkomst en religie. Door het gebiedsgebonden werken zou de politie dicht bij de 
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burger staan en in staat zijn hiermee om te gaan. Ook in Nederland valt de realisatie 

van de idealen van community policing in de praktijk echter enigszins tegen. 

Noodhulp is vaak dominant in planning en beleving van de basiseenheden, waardoor 

ruimte voor en betrokkenheid op gebiedsgebonden politiezorg beperkt wordt (Straver 

e.a., 2008).  

De functie van buurtregisseur werd binnen de politie Amsterdam-Amstelland 

formeel ingevoerd in het jaar 2000. Kenmerkend voor de functie waren een hogere 

rang, een gedegen extra opleiding en een grote eigen verantwoordelijkheid, namelijk 

het regisseren van de veiligheid en leefbaarheid in de toegewezen buurt. Na tien jaar 

ervaring blijkt dat de functie van buurtregisseur enerzijds hoog gewaardeerd en 

onmisbaar geacht wordt, maar anderzijds wordt ervaren als te vrijblijvend qua 

invulling. In de loop van 2010 besluit het korps daarom de functie aan te scherpen 

door meer focus, te bereiken door uitbreiding van de pilotprojecten 

buurtveiligheidsteams, schoolveiligheidsteams en korpsbrede uitrol van het 

pilotproject prominentenaanpak. Zowel in de bestaande als de toekomstige situatie 

valt daarbij de beperkte aandacht voor het aspect burgerbetrokkenheid op. 

De buurtregisseur is de gebiedsgebonden functionaris van de politie 

Amsterdam-Amstelland en heeft de verantwoordelijkheid voor het regisseren van de 

veiligheid en leefbaarheid in een van de 236 buurten. Elke buurtregisseur behoort tot 

een wijkteam, waar hij valt onder directe verantwoordelijkheid van de wijkteamchef. 

Alle buurtregisseurs hebben de rang van inspecteur. Aan de wijkteams wordt gewerkt 

met flexibele roosters om inzet van politiepersoneel zo veel mogelijk af te stemmen 

op de behoefte aan politiezorg.  

Bovendien wordt informatiegestuurd gewerkt en hebben ook buurtregisseurs 

de mogelijkheid een aanvraag te doen voor inzet van wijkteam en flexibel personeel 

in hun buurt. Niet onbelangrijk is in dit verband, dat de wijkteams van de politie 

Amsterdam-Amstelland al jaren kampen met personeelstekorten, wat ze in hoge mate 

afhankelijk maakt van de inzet van flexibel personeel, vaak politie in opleiding.  

In de afgelopen tien jaar is in toenemende mate een beroep gedaan op 

buurtregisseurs in het kader van korpsbrede programma’s  en werden zij regelmatig 

succesvol ingezet voor de-escalatie bij calamiteiten of dreigende calamiteiten. 

Recente onderzoeken in het land bevestigen die de-escalerende werking van 

gebiedsgebonden politiezorg, maar tonen ook aan dat gebiedsgebonden 

functionarissen gemiddeld niet meer dan 65 procent van hun netto tijd kunnen 

besteden aan wijkgerelateerd werken.  
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Methode  

Dit onderzoek is uitgevoerd door een combinatie van literatuuronderzoek, onderzoek 

van relevante beleidsstukken, kwalitatieve interviews van buurtregisseurs, hun chefs, 

burgers en sleutelpersonen, aangevuld met enkele observaties. Het 

literatuuronderzoek besteedt speciale aandacht aan de opkomst van community 

policing en de context waarbinnen community policing zich ontwikkelde, namelijk 

een veranderend veiligheidsveld. Het onderzoek van de beleidsstukken richt zich op 

de organisatorische context van buurtregie. Door vervolgens de acht dimensies die 

Johnston, Shearing en Stenning (2003: 22-37) ontwikkelden om het veranderende 

veiligheidsveld te duiden te combineren met de organisatorische context van 

buurtregie, is een model van nabijheid en distantie ontwikkeld met acht dimensies 

van buurtregie. Het model geeft voor elke dimensie van buurtregie aspecten die in 

potentie naar respectievelijk nabijheid tot of afstand van burgers leiden en vormt de 

basis voor interviews en observaties.  

Totaal werden vijftig diepte-interviews afgenomen en zeven observaties 

uitgevoerd vanaf augustus 2009 tot en met november 2010. Het gaat daarbij om 

respectievelijk vier verkennende en eenentwintig diepte-interviews bij zowel politie 

als niet politie respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd in zeven 

wijkteamgebieden, namelijk een in Amsterdam Noord, drie in Amsterdam Zuidoost 

en drie in Amsterdam West. Van elk wijkteam werden twee buurten gekozen, 

allemaal met een multi-etnische bevolkingssamenstelling en zwaardere problematiek. 

Per wijkteam werden eerst de wijkteamchef en twee buurtregisseurs geïnterviewd. 

Vervolgens werd per wijkteam van een buurt een observatie uitgevoerd en drie door 

de betrokken buurtregisseurs opgegeven niet politie respondenten geïnterviewd, 

respectievelijk een ‘actieve burger’, een ‘burger die betrokken was bij een politie-

interventie’ en een ‘sleutelpersoon’.  

 

Resultaten 

Nabijheid manifesteert zich in de praktijk van buurtregie door een combinatie van 

laagdrempeligheid en een geringe mate van burgerbetrokkenheid. Alle respondenten 

onderschrijven het ideaal van nabijheid, maar in de praktijk komt dit onvoldoende tot 

zijn recht. Beide aspecten van nabijheid staan in de praktijk van buurtregie onder 

druk en vooral de burgerbetrokkenheid blijft ver achter bij het community policing 

ideaal. 

De onderzoeksresultaten tonen vijf substantiële factoren die burgernabijheid 

belemmeren. Ten eerste vereisen zowel laagdrempeligheid als burgerbetrokkenheid 

zo veel mogelijk fysieke aanwezigheid van de buurtregisseur in de buurt, maar die 

staat onder druk. Ten tweede is de bedoeling dat de politieorganisatie via de 

buurtregisseur wordt ingezet op buurtproblemen, maar ondervinden buurtregisseurs 
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tal van problemen bij het inzetten van de eigen organisatie. Ten derde is sprake van 

een enigszins eenzijdige informatiestroom van burgers naar de politie, burgers willen 

echter ook informatie terug. Ten vierde wordt niet gestuurd op burgerbetrokkenheid. 

Ten vijfde is sprake van een botsing van culturen, de hiërarchische cultuur van de 

politie verhoudt zich slecht tot het horizontale netwerken.  

Overigens realiseert een enkele buurtregisseur ondanks deze belemmeringen 

toch een bredere burgerbetrokkenheid in de buurt. Daarbij is vaak sprake van 

kleinschalige vormen van samenwerking met een select groepje van actieve bewoners 

of met individuele actieve bewoners en is bij ondernemers sprake van een bredere 

burgerbetrokkenheid, zij vervullen vaker daadwerkelijk een rol in het prioriteren en 

aanpakken van problemen. Een hechte samenwerking tussen buurtregisseur, 

veldwerkers en enkele actieve burgers, tastbare ondersteuning van de buurtregisseur 

aan burgers, structureel overleggen met burgers en daarbij problemen en aanpak 

bespreken, burgers een eigen rol geven en structureel resultaten terugkoppelen 

bevorderen een bredere burgerbetrokkenheid. 

Uit dit onderzoek komt verder naar voren dat in het probleemgericht werken 

de voorkeur van de politie eerder uitgaat naar samenwerken met professionals en daar 

ook feitelijk de nadruk op ligt. Voor het realiseren van structurele oplossingen zijn 

buurtregisseurs doorgaans afhankelijk van professionele partners, terwijl deze hun 

aandeel in de aanpak niet altijd naar tevredenheid oppakken. Juist daar komt het 

volgens buurtregisseurs aan op regie voeren.  

Net als burgerbetrokkenheid lijkt het probleemgerichte werken, de wijze 

waarop een netwerk zou moeten worden samengesteld, hoe je daarin zonder enige 

machtspositie anderen kunt beïnvloeden en welke ondersteuning vanuit een wijkteam 

daaraan geleverd moet worden echter geen belangrijk bestanddeel van de aansturing 

van buurtregisseurs door wijkteamchefs. Ook zijn door buurtregisseurs gemaakte 

afspraken met partners niet het bepalende criterium voor bijvoorbeeld ondersteuning 

door buurtgerichte inzet van wijkteampersoneel.  

Twee belangrijke elementen van community policing, namelijk 

burgerbetrokkenheid en probleemgericht werken, komen dus vooralsnog beide 

onvoldoende tot recht in de praktijk van buurtregie. Een bloemlezing van 

verbetervoorstellen van zowel politiezijde als burgerzijde toont aan dat het vereiste 

innovatieve vermogen om dit te veranderen en de wil om over oplossingen na te 

denken en daarin te participeren wel aanwezig is. 

 

Conclusies  

Volgens de idealen van community policing kan nabijheid tot burgers bereikt worden 

door burgerbetrokkenheid, probleemgerichtheid en decentralisatie. Een ruime mate 
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van burgerbetrokkenheid zoals community policing verondersteld is binnen buurtregie 

echter niet aangetroffen en moet als niet reëel worden beschouwd. De politie staat 

overwegend afwijzend tegenover collectieve vormen van burgerbetrokkenheid en 

zelfs de weinige actieve burgers beperken zich liever tot het prioriteren van 

problemen en zien in de aanpak vooral een taak voor politie en professionele partners.  

Toch is kleinschalige burgerbetrokkenheid juist voor burgers in 

achterstandsbuurten belangrijk en zou wel degelijk bevorderd kunnen worden als de 

politie daar meer werk van zou maken. Voor wat betreft nabijheid tot burgers blijkt 

binnen buurtregie dan ook juist laagdrempeligheid een succesfactor waarin een 

correcte bejegening van burgers een belangrijke rol speelt. Uiteindelijk is het niet de 

uitkomst van de interventie die hun oordeel bepaalt, maar de mate waarin zij van 

mening zijn dat de buurtregisseur hen respecteert, daadwerkelijk naar hen luistert, al 

het mogelijke heeft gedaan om te helpen bij een oplossing van hun probleem en hen 

daarover eerlijk informeert.  

Naast burgerbetrokkenheid vereist community policing decentralisatie en 

probleemgericht werken. Dat betekent dat autoriteit en verantwoordelijkheid lager in 

de hiërarchie worden neergelegd, zodat een snelle ontwikkeling van aanpakken voor 

lokale problemen en besluitvorming daarover bevorderd wordt (Skogan, 2006: 37). 

Burgers constateren echter dat de mogelijkheden van buurtregisseurs om de eigen 

organisatie en of partners in te zetten op buurtproblemen of hen daartoe aan te zetten 

enigszins beperkt zijn. Community policing als richtinggevend concept voor de hele 

organisatie is binnen buurtregie niet gerealiseerd.  

Buurtregisseurs worden verder net als wijkagenten geconfronteerd met een 

grote verscheidenheid aan soms conflicterende eisen vanuit burgers, leidinggevenden, 

collega’s en professionele partijen. Veelal gaat het daarbij om optreden in situaties 

die nu of in de nabije toekomst vragen om directe actie. Vooral de voortdurende 

verstoring door allerlei ad hoc werkzaamheden en de niet op buurtproblemen gerichte 

prioritering vanuit de eigen organisatie maakt een meer met de buurt verbonden en 

diepgaande analyse van de problematiek en daarop afgestemde prioritering lastig.  

De prominentenaanpak biedt weliswaar een eerste aanzet tot het beter 

verankeren van een probleemgerichte buurtgebonden inzet, maar is vooralsnog geen 

garantie voor burgerbetrokkenheid. Juist in de realisatie van een echte buurtgebonden 

aanpak die aansluit op wat burgers willen zouden buurtregisseurs ondersteuning 

behoeven en daar ontbreekt het vaak aan. De meeste burgerrespondenten uit dit 

onderzoek zijn bovendien van mening, dat weinig geluisterd wordt naar hun inbreng.  

Dit onderzoek toont aan dat zowel politie als burgers gebrek aan 

burgerbetrokkenheid constateren terwijl beide partijen duidelijk kiezen voor een 

politie dichtbij burgers. De meeste burgerrespondenten uit dit onderzoek koesteren 
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geen irreële verwachtingen van de politie, maar eisen wel een zekere transparantie en 

erkenning. Ze willen weten wat ze wel en wat ze niet van de politie kunnen 

verwachten en ze willen horen of resultaat geboekt is, maar ook of de resultaten tegen 

vallen en of de politie fouten heeft gemaakt. Het merendeel van de 

burgerrespondenten uit dit onderzoek is bovendien daadwerkelijk betrokken bij het 

verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt, maar zou wensen dat 

politie en bestuur daar meer ruimte voor bieden.  

Community policing in die meest ideale vorm blijkt niet te realiseren, maar 

een lichtere variant is dat wel. Probleemgericht werken in kleinschalige 

samenwerkingsverbanden met een beperkt aantal actieve burgers en professionals in 

combinatie met laagdrempelige aanwezigheid waarin bejegening conform de ideeën 

van Tyler een belangrijke rol speelt werkt wel. Community policing ‘light’, of 

buurtregie ‘light’, is beter dan helemaal geen community policing. Community 

policing lukt wel, maar met een beperkt aantal mensen die een hoge betrokkenheid bij 

de buurt hebben. Buurtregie met mate is wel reëel en belangrijk als tegenwicht voor 

de toenemende tendens van meer afstand tot burgers.  

 

Aanbevelingen 

(1) Veranker minicoalities  

De eerste aanbeveling betreft het verankeren van betrokkenheid van een relatief 

kleine groep actieve burgers in een minicoalitie. Dit is te realiseren door introductie 

van structurele samenwerkingsverbanden van de buurtregisseur met een selecte groep 

buurtveldwerkers en actieve burgers. Aangezien de prominentenmethodiek 

korpsbreed geïmplementeerd is, zouden minimaal drie van de in dat kader door de 

buurtregisseur bepaalde prominenten samen met deze burgers bepaald kunnen 

worden. 

 

(2) Organiseer betere ondersteuning  

De tweede aanbeveling betreft het organiseren van een betere ondersteuning van 

buurtregie door de politieorganisatie, zowel vanuit het eigen wijkteam als vanaf 

centraal niveau. Introductie van sturing door de wijkteamchef op het proces van 

community policing, verwezenlijken van een intern netwerk voor de buurtregisseur, 

een zekere taakverdeling bij het netwerken tussen wijkteam projectleiders en 

buurtregisseurs en een simpele maatregel als het structureel wekelijks verschaffen 

van registratieanalyses aan de buurtregisseur zouden de buurtregisseur meer tijd voor 

de buurt en meer steun vanuit het eigen wijkteam opleveren. Daarnaast zou een vorm 

van centrale ondersteuning zich moeten richten op het faciliteren en verbeteren van 

kleinschalig structureel overleg van burgers met de politie op buurtniveau en het 



9 

 

gezamenlijk formuleren van prioriteiten en aanpak in de vorm van maandelijkse 

buurtpanels. 

 

(3) Optimaliseer de informatievoorziening 

Een derde aanbeveling betreft het optimaliseren van de informatievoorziening door 

het structureel terugkoppelen van ondernomen actie en geboekte resultaten aan 

burgers op buurtniveau. Dit onderzoek toont aan dat burgers niet alleen informatie 

aan de politie willen verstrekken, maar ook veel beter en vaker dan nu het geval is 

informatie terug verwachten. Het vertrouwen van burgers in de politie staat of valt 

daarmee en dat geldt in het verlengde daarvan ook voor hun bereidheid om met de 

politie samen te werken. Het meer structureel terugkoppelen van aanpak en geboekte 

resultaten aan bewoners op buurtniveau is dus essentieel. Dit zou een structureel 

onderdeel moeten uitmaken van buurtregie. 
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