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Hoewel door het invoeren van community policing al bijna een halve eeuw

sterk de nadruk gelegen heeft op meer nabijheid van de politie tot burgers,

zijn recentelijk tendensen waar te nemen die wijzen op een verschuiving

naar meer distantie. Dit onderzoek spitst zich toe op een specifieke vorm

van community policing binnen de politie Amsterdam-Amstelland, namelijk

buurtregie. Door onderzoek naar de percepties van de onderlinge relatie

door politie en burgers in Amsterdamse multi-etnische buurtregiebuurten

met een zwaardere problematiek wordt een nauwkeurige en beeldende

diagnose geleverd van de praktijk van buurtregie. Tevens wordt de vraag

beantwoord of de politie door middel van buurtregie een grotere nabijheid

tot burgers bereikt. Op basis van de ervaringen van buurtregisseurs, hun lei-

dinggevenden, buurtbewoners en -ondernemers en buurtveldwerkers krijgt

de lezer een goed beeld van het buurtregiewerk en de relatie tussen politie

en burgers in de multi-etnische buurten van de grote stad. De conclusie

luidt dat community policing in de meest ideale vorm niet te realiseren blijkt,

maar een lichtere variant wel. Buurtregie met mate is reëel en belangrijk als

tegenwicht voor de toenemende tendens van meer afstand tot burgers.

Barbara van Caem werkt als beleidsadviseur bij de politie Amsterdam-

Amstelland en heeft een ruime executieve politie-ervaring. Haar dissertatie

en eerdere onderzoek naar veiligheidsgerelateerde burgerparticipatie zijn

voortgekomen uit een deeltijddetachering bij de leerstoel Veiligheid en

Burgerschap van de Vrije Universiteit. 
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Voorwoord

Soms neemt het leven plotseling een onverwachte wending. Onvoorbereid en een 
beetje overrompeld betreden we onbekende paden, die het bloed weer door de aderen 
doen stromen en vergeten hartstocht doen ontwaken. Zo was het toen ik bij de politie 
ging werken en zo was het later ook toen ik besloot de uitdaging van promoveren aan 
te gaan. Als iemand aan je vraagt ‘Wil je promoveren?’ dan is dat eenvoudig een vraag 
waar je geen nee op wilt zeggen. Het voorstel is te uitdagend en te aantrekkelijk om te 
laten liggen. Ik ben dan ook intens dankbaar aan degenen, die mij die kans geboden 
hebben en bereid waren om dit avontuur met mij aan te gaan. Vrije Universiteit en 
Politie Amsterdam-Amstelland bedankt!
Toch is wetenschappelijk onderzoek een ongebruikelijke keuze voor iemand werk-
zaam in de politiepraktijk. Dat die optie zich aandiende heeft alles te maken met 
de leerstoel Veiligheid en Burgerschap, waarmee de Vrije Universiteit Amsterdam, de 
politie Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam een bijzonder samenwer-
kingsverband tot stand gebracht hebben. Waar praktijk, wetenschap en beleid elkaar 
ontmoeten, ontstaat een unieke dynamiek met bijzondere uitkomsten. Voor mij was 
de onderbreking van de actiegerichte politiepraktijk met de diepgang en reflectie van 
wetenschappelijk onderzoek verkwikkend. Zoiets genereert nieuwe perspectieven, 
energie en ideeën.
Ik wil daarom in de eerste plaats de leerstoelhouder Hans Boutellier, tevens mijn pro-
motor, heel hartelijk danken. Vanwege de leerstoel, omdat jij in mij geloofde en een 
grote inspiratie en gids bent geweest in het verrichten van wetenschappelijk onder-
zoek. Bijzondere dank ben ik ook verschuldigd aan Ronald van Steden, mijn steun en 
toeverlaat bij de leerstoel. Jij hebt mijn passie voor de wetenschap gewekt, ontdekt en 
aanbevolen. Dan mijn copromotor Bas van Stokkom, die het boeken schrijven volgens 
mij heeft uitgevonden. Is er een boek dat jij niet gelezen hebt? Dank voor al je advie-
zen, je geduld en je minutieuze commentaar.
Buurtregie was een dankbaar vertrekpunt voor mijn onderzoek naar de relatie tus-
sen politie en burgers. Waar het hedendaagse veiligheidsbeleid zich kenmerkt door 
toenemende verharding, werken binnen buurtregie nog dagelijks ruim tweehonderd 
buurtregisseurs aan opbouw, behoud en verbeteren van de relatie met burgers. Dit 
 onderzoek bood mij de unieke gelegenheid om dieper in te zoomen op buurtregie en 
de relatie met burgers. Zonder de medewerking van alle zesenvijftig respondenten, 
zowel politie als niet-politie, was dit boek er niet gekomen. Ik vond jullie verhalen, 
opinies en wensen fascinerend en heb ervan genoten. Dank jullie wel voor jullie open-
heid en vertrouwen.
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Dan wil ik alle collegae van de leerstoel danken, ik heb er heel wat zien passeren in 
mijn vier jaar aan de universiteit. Van jullie unieke combinatie heb ik buiten gewoon 
genoten, zowel op het persoonlijke als het zakelijke vlak. De veelheid aan diverse 
 achtergronden en perspectieven en bijbehorende persoonlijke invalshoeken bij de ver-
scheidene onderzoeken waren een enorme inspiratie en een dankbaar platform voor 
alle beslommeringen die ons onderzoekers zoal bezig kunnen houden.
Mijn dank geldt verder in het bijzonder alle collegae van Bureau Burgerinteractie en 
chef André Massee. Tweeënhalf jaar heb ik mijn onderzoek gecombineerd met bege-
leiden en coachen van buurtveiligheidsteams in een omgeving, waar iedereen iets deed 
met burgers. Jullie waren een tweede uitzonderlijke discussie- en inspiratiebron. Veel 
dank ook aan Marcel en Frank, de beide buurtregisseurs, die bereid waren het eerste 
eindproduct te lezen en van commentaar te voorzien. Bijzondere dank ook aan de 
collegae van de buurtveiligheidsteams Kolenkitbuurt en Gulden Winckelbuurt en alle 
betrokkenen: bij jullie kon ik aan den lijve ondervinden hoe betrokkenheid van bur-
gers bij politiewerk gestalte kan krijgen in de praktijk.
Ook wil ik alle collegae van de faculteit Bestuurskunde bedanken. Zij hebben mij het 
gevoel gegeven erbij te horen en velen hebben mij met raad en daad terzijde gestaan 
of mij deelgenoot gemaakt van de universitaire wereld. Veel steun en plezier heb ik 
beleefd aan de bijeenkomsten en contacten met de andere promovendi, georganiseerd 
door Judith van de Veer. Genoten heb ik van de seminars van Monica den Boer, in het 
bijzonder het ‘phd midwinter seminar’ en het treffen daar met vele buitenpromovendi 
en andere wetenschappers. Veel dank ook aan alle studenten, die ik begeleid heb of 
met wie ik heb samengewerkt: het was mij een genoegen.
Mijn dank gaat verder uit naar de onderzoekschool maatschappelijke veiligheid 
(OMV) en de bereidheid van docenten en promovendi daar mij in hun midden op te 
nemen en te laten participeren. Ik heb genoten van de lessen en van ons gezamenlijk 
congres, wat geleid heeft tot het laatste boek van de OMV-reeks. In het bijzonder wil 
ik mijn dank uitspreken aan Mireille Hildebrandt, decaan van de OMV. Dank je wel 
voor de extra aandacht die je mij als relatieve buitenstaander gunde.
Bijzondere dank wil ik ook uitspreken aan de leden van de leescommissie voor het 
lezen en beoordelen van mijn werk. Ieder van jullie heeft op zijn manier een spe-
ciale betekenis voor mijn wetenschapsavontuur. Mijn dank aan jullie en de promotie-
commissie. Ik hoop dat jullie plezier beleefd hebben aan het lezen van mijn boek.
Aan dit avontuur, dat ik in november 2008 ben aangegaan, komt drieënhalf jaar later 
dan toch een einde. Eindelijk kan ik de vraag, die mij al vanaf medio 2009 door vele 
politiecollegae regelmatig gesteld werd ‘ben je al klaar?’ met ja beantwoorden. Vele, 
vele uren werktijd en heel veel vrije tijd heb ik besteed aan dit onderzoek. Lieve ouders, 
broers en zoons, dank voor jullie begrip, steun en vertrouwen. En lieve Frans, dank 
voor jouw steun, vertrouwen en geduld. Ik ben er weer.
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1. Introductie

1.1 Tussen nabijheid en distantie

In de eerste weken van de maand mei 2010 wordt Amsterdam getroffen door een sta-
king van de reinigingsdienst; de vuilniszakken stapelen zich op en de stad ligt bezaaid 
met zwerfvuil. Maar niet op de ooit beruchte Zeedijk, want daar halen de winkeliers 
het vuil zelf op met een gezamenlijk gehuurde vrachtwagen. Na een zeer roerige perio-
de met extreme drugsoverlast in de jaren tachtig, werd de Zeedijk in de jaren negentig 
door politie, justitie en gemeente stevig aangepakt en is inmiddels omgetoverd tot een 
keurige winkelstraat met een actieve ondernemersvereniging.
Kennelijk hebben ondernemers van dit verleden geleerd dat verloedering de aanzet kan 
zijn tot grotere problemen, dus laten ze het vuil niet liggen. Groot is de verbolgenheid 
als vervolgens een van de winkeliers tijdens het ophalen van de vuilnis een bekeuring 
van negentig euro van de politie krijgt, omdat de ‘vuilnisvrachtwagen’ het verkeer 
zou hinderen op de Zeedijk. ‘Het is de wereld op zijn kop. De Zeedijk is dezer dagen 
de schoonste straat van Amsterdam,’ verklaart de betrokken winkelier die dag aan de 
plaatselijke televisiezender (www.at5.nl).
Hoewel de precieze achtergronden van dit incident mij onbekend zijn en ik mij dus 
zeker niet wil begeven in de discussie wie hier gelijk heeft, illustreert dit voorbeeld hoe 
fragiel de relatie tussen politie en burgers is. Voor de politie is moeizaam opgebouwd 
vertrouwen snel verloren (Terpstra, 2008). Enerzijds zelfredzaamheid stimuleren en 
samenwerken met burgers en anderzijds repressief optreden tegen diezelfde burgers, 
levert een zekere spanning op. Toch zijn politie en burgers tot elkaar veroordeeld, ze 
zijn wederzijds afhankelijk. Autoriteit en legitimiteit van de politie zijn afgeleid van 
burgers en daarenboven is de effectiviteit van de politie voor een groot deel afhankelijk 
van het functioneren van burgers. Omgekeerd verwachten burgers in noodsituaties 
hulp en bescherming van de politie en zijn burgers bovendien de meest belangrijke 
informatiebron voor de politie (Cachet & Versteegh, 2007; Tyler, 2006; Waddington, 
1992; Bayley, 1994).
De relatie tussen politie en burgers is intrinsiek tegenstrijdig en wordt over en weer 
gekenmerkt door een behoefte aan zowel nabijheid als afstand tot elkaar. De poli-
tie heeft nabijheid tot burgers nodig om zich te verzekeren van publieke steun en 
afstand om haar objectiviteit in optreden te bewaren en het algemeen belang te kun-
nen behartigen. Burgers hebben behoefte aan verbondenheid met de politie als ze hulp 
en bescherming nodig hebben, maar houden graag afstand als zij het onderwerp van 
orde- of wetshandhaving door de politie zijn (Cachet & Versteegh, 2007). Bovendien 

Buurtregie met mate.indd   11 12-7-2012   15:18:49



12

Buurtregie met mate

gaat de behoefte aan bescherming door de politie altijd samen met de behoefte aan 
bescherming tegen de politie. Politieagenten verlenen niet alleen diensten, maar treden 
ook op tegen ontoelaatbaar gedrag, wat een vertrouwensband tussen politie en bur-
gers kan belemmeren. Daar komt bij dat een vertrouwensband met burgers de politie 
zou kunnen weerhouden van optreden tegen laakbaar gedrag van diezelfde burgers. 
Omgekeerd zou de politie ook in vertrouwen verkregen informatie van burgers ver-
volgens tegen hen kunnen gebruiken (Waddington, 1992: 21; Van der Torre, 1999: 
192-198).
De relatie tussen politie en burgers kenmerkt zich dus door een wederzijdse afhan-
kelijkheid en het balanceren tussen nabijheid en distantie. Die relatie heeft echter 
ingrijpende veranderingen ondergaan in de afgelopen veertig jaar onder invloed van 
veranderende maatschappelijke omstandigheden. Waar de traditionele politieorgani-
saties van de jaren vijftig zich vooral kenmerkten door een afstandelijke verhouding tot 
burgers, werden in reactie op de turbulente jaren zestig overal in de Westerse wereld 
vormen van community policing geïntroduceerd, met als voornaamste doel een betere 
maatschappelijke integratie van de politie. Implementatie van community policing ver-
liep echter veelal traag, moeizaam en vaak gebrekkig (Punch, Hoogenboom & Van 
der Vijver, 2008).

1.2 Onderzoeksvraag

Dit onderzoek zal beschrijven op welke wijze de politie omgaat met de intrinsieke 
spanning tussen nabijheid tot en distantie van burgers, welke positie zij inneemt en 
hoe burgers daarover oordelen. Hoewel vanaf de jaren zeventig onder invloed van de 
implementatie van community policing sterke nadruk gelegen heeft op nabijheid tot 
burgers, zijn recentelijk tendensen waar te nemen die wijzen op een verschuiving naar 
een positie van meer distantie tot burgers, waardoor community policing onder druk 
staat (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 community policing 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 par-
tijen en activeren van burgers (Terpstra, 2008), wordt de buurtregisseur in Amsterdam 
ook verantwoordelijk gehouden voor de veiligheid in zijn buurt en geacht de samen-
werking 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 erachter te 
komen hoe de politie gestalte probeert te geven aan een grotere nabijheid tot burgers 
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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.

Probleemstelling

Bereikt de politie door middel van buurtregie een grotere nabijheid tot burgers?

Deelvragen

1. Om welke reden is community policing geïntroduceerd en in welke opzichten is de 
relatie politie – burgers in de laatste vijftig jaar daardoor veranderd?

2. Hoe is gebiedsgebonden politiewerk in Amsterdam vormgegeven en welke positie 
neemt de buurtregisseur daarbij in?

3. Hoe beoordelen politiemensen Amsterdamse buurtregie in termen van nabijheid 
en distantie tot burgers?

4. Hoe beoordelen burgers hun relatie tot de politie in termen van nabijheid en dis-
tantie?

1.3 Onderzoeksaanpak

In het kader van dit onderzoek is ervoor gekozen de ontwikkeling van de relatie tus-
sen politie en burgers te onderzoeken vanuit twee centrale uitgangspunten. Enerzijds 
is gekozen voor empirisch onderzoek naar de praktijk van een politiefunctionaris, die 
speciaal gecreëerd is met het oog op verbetering van de contacten met de burgerij, 
namelijk de buurtregisseur. Anderzijds is ervoor gekozen die praktijk te onderzoeken 
vanuit de context van een veranderend veiligheidsveld.

Deel een: literatuurstudie

Deel een bestaat uit literatuuronderzoek naar relevante historische en actuele ontwik-
kelingen met betrekking tot de relatie tussen politie en burgers. Er is daarbij spe-
ciale aandacht voor de rol van community policing en het veranderend veiligheidsveld 
waarbinnen community policing zich ontwikkelde. In samenhang met een op beleids-
stukken gebaseerde beschrijving van de functie van buurtregie en de plaats daarvan 
binnen de politieorganisatie is vervolgens een model ontwikkeld om de praktijk van 
buurtregie in kaart te brengen, een model van nabijheid en distantie, zoals uiteengezet 
in paragraaf 5.3. Dat model is gebaseerd op acht door Johnston, Shearing en Stenning 
(2003: 22-37) geformuleerde dimensies van de governance van veiligheid, waarmee 
zij de veranderingen in die governance over de afgelopen decennia beschrijven. Het 
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model geeft voor elke dimensie aspecten aan die in potentie naar nabijheid of afstand 
tot burgers verwijzen.

Deel twee: veldonderzoek

Het tweede deel betreft kwalitatief onderzoek naar de praktijk van buurtregie, uitge-
voerd door middel van semigestructureerde diepte-interviews met zowel politiefunc-
tionarissen als burgers en beroepsmatig betrokken sleutelpersonen en complementair 
een aantal observaties. In totaal werden vijftig diepte-interviews afgenomen en zeven 
observaties uitgevoerd vanaf augustus 2009 tot en met november 20101. De structuur 
van de interviews werd gebaseerd op het model van nabijheid en distantie.
Voor het onderzoek werden zeven wijkteamgebieden geselecteerd, respectievelijk een 
in Amsterdam Noord, drie in Amsterdam Zuidoost en drie in Amsterdam West. In 
totaal werden vanuit de politie vier beleidsfunctionarissen, zeven wijkteamchefs en 
veertien buurtregisseurs geïnterviewd, werd met vijf diensten meegelopen en werd 
een tweetal buurtbijeenkomsten geobserveerd. Vervolgens werden vier verkennende 
burger interviews gehouden met burgers woonachtig in twee van de onderzoeksbuur-
ten. Daarna volgden eenentwintig diepte-interviews met telkens drie door een van 
beide buurtregisseurs per wijkteam opgegeven niet-politierespondenten. Zeven buurt-
regisseurs hebben daarvoor ieder drie niet-politierespondenten geselecteerd, respectie-
velijk een ‘actieve burger’, een ‘burger die betrokken was bij een politie-interventie’ en 
een ‘sleutelpersoon’.
Het merendeel van de interviews is persoonlijk afgenomen, tien telefonisch. De meeste 
van de interviews zijn opgenomen en later uitgewerkt; een aantal interviews, waar-
onder in ieder geval de telefonische, zijn vanaf aantekeningen uitgewerkt. Alle inter-
viewverslagen zijn ter goedkeuring aan respondenten voorgelegd en goedgekeurd.

1.4 Opzet boek

Het boek bestaat uit drie delen. Deel een beschrijft de theorie en methodologie. Deel 
twee beschrijft de resultaten van het empirisch onderzoek naar de relatie tussen poli-
tie en burgers in de praktijk van buurtregie. Deel drie omvat reflectie, conclusies en 
aanbevelingen.

1 Een enkel burgerinterview werd in januari 2011 afgenomen, doordat een eerder opgegeven respondent uitviel 
en vervangen moest worden door een nieuwe. 
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Deel een

Deel een bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk twee beschrijft relevante verande-
ringen met betrekking tot de relatie tussen politie en burgers gedurende de laatste vijf-
tig jaar, voornamelijk op basis van Amerikaanse literatuur. Ik beschrijf hoe de politie 
vanuit een afstandelijke relatie tot burgers door de introductie van community policing 
is gekomen tot meer burgernabijheid en wat de mogelijke meerwaarde daarvan is. 
Ik ga ook in op de grote invloed van deze van oorsprong Amerikaanse ideeën en prak-
tijken op die van Nederland.
Hoofdstuk drie beschrijft vervolgens de ontwikkelingen in Nederland. Uitgaande van 
de situatie in de jaren vijftig, toen sprake was van een afstandelijke relatie van de 
 politie tot burgers, wordt de introductie van community policing in Nederland beschre-
ven, van wijkagenten naar wijkteams naar gebiedsgebonden politiezorg. Vervolgens 
besteed ik aandacht aan vier ontwikkelingen in het veiligheidsveld die het politiewerk 
‘anders’ maken dan ongeveer vijftig jaar geleden. Het gaat dan over de opkomst van 
sociale zelfredzaamheid, integraal veiligheidsbeleid, veiligheidsnetwerken en de multi-
etnische samenleving. Afsluitend wordt ingegaan op de vraag of community policing 
onder druk staat en wordt de ambivalente praktijk van wijkagenten onder de aandacht 
gebracht.
Hoofdstuk vier gaat vervolgens in op recent politiebeleid ten aanzien van de gebieds-
gebonden politie. Ik bespreek de keuze van de politie Amsterdam-Amstelland om het 
gebiedsgebonden werken verder uit te bouwen in de vorm van buurtregie. Waar komt 
die keuze vandaan en wat houdt zij in? Vervolgens besteed ik aandacht aan de plaats 
van de buurtregisseur binnen de politie Amsterdam-Amstelland, omdat de organi-
satorische context van de functie van buurtregie mogelijk een rol speelt in de relatie 
politie - burgers.
Hoofdstuk vijf is gewijd aan theoretische duiding van het hedendaagse veiligheids-
beleid. Achtereenvolgens beschrijf ik eerst de overgang van government naar gover nance 
van veiligheid en de opkomst van veiligheidsnetwerken in Nederland. Vervolgens 
komt de theorie van nodal governance aan de orde en daarbij behorende acht dimensies 
van de governance van veiligheid (Johnston & Shearing, 2003). Ten slotte wordt een 
op het voorgaande gebaseerd model van nabijheid en distantie van buurtregie gepre-
senteerd en nader geoperationaliseerd.
Hoofdstuk zes besteedt aandacht aan de onderzoeksmethode en in het bijzonder aan 
de selectie van de onderzochte buurten, politie- en niet-politierespondenten. In het 
hoofdstuk komen ook interviewmethodiek en analyse, betrouwbaarheid en geldigheid 
en ethische overwegingen aan de orde.
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Deel twee

Deel twee bestaat uit vijf hoofdstukken en behandelt de uitkomsten van het inter-
viewgedeelte van het empirisch onderzoek. Hoofdstuk zeven beschrijft de perceptie 
van wijkteamchefs waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de wijze waarop zij het 
eigen wijkteamgebied typeren en de wijkteamjaarplannen. Hoofdstuk acht behan-
delt de vanuit interviews en observaties achterhaalde percepties van buurtregisseurs 
over de relatie tussen politie en burger. Hoofdstuk negen geeft aan de hand van door 
burgers beschreven politie-interventies een indruk van het werk van buurtregisseurs. 
 Hoofdstuk tien heeft betrekking op de mening van actieve burgers en hoofdstuk elf 
op die van beroepsmatig betrokken sleutelpersonen.

Deel drie

Het boek vervolgt met een interpretatie van de onderzoeksresultaten in hoofd-
stuk twaalf en sluit af met een reflectie, kernconclusies en aanbevelingen in hoofd-
stuk dertien.
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In dit hoofdstuk probeer ik zicht te krijgen op enkele relevante veranderingen binnen 
het denken over de relatie tussen politie en burgers en de noodzaak tot hervormingen 
binnen de politie. Ik ga vooral in op Amerikaans sociaalwetenschappelijk onderzoek 
uit de tweede helft van de vorige eeuw en de baanbrekende inzichten die dit opleverde, 
namelijk het bestaan en belang van discretionaire ruimte, de mythe van het ‘ boeven 
vangen’ en de noodzaak van meer maatschappelijke integratie. Deze onderzoeken 
toonden aan, dat traditioneel georganiseerde politieorganisaties ineffectief waren en 
dat sprake was van een kloof tussen politie en bevolking. Het vestigde daardoor de 
aandacht op de noodzaak tot verandering.
Vervolgens contrasteer ik het nieuwe community policing model met het oudere lawful 
policing model. Daarna besteed ik aandacht aan de ervaringen met het feitelijk functio-
neren van het community policing model, dat de effectiviteit van de politie moest verbe-
teren en verandering moest brengen in de afstandelijke relatie van politie tot burgers. 
Ik beschrijf daartoe de drie voornaamste elementen van community policing, namelijk 
betrokkenheid van burgers, probleemgerichtheid en decentralisatie en de ervaringen 
met implementatie daarvan. Ik sluit af door uit te leggen dat deze Amerikaanse con-
cepten en praktijken grote invloed hadden op Nederland en daar de kiem vormden 
voor de introductie van een Nederlandse versie van community policing.

2.1 Tijd voor verandering

Zoals Waddington (1999: 20-21) beschrijft, is de totstandkoming van professionele 
Westerse politieorganisaties in de achttiende en negentiende eeuw onlosmakelijk ver-
bonden met de totstandkoming van de soevereine staat en ging dit gelijk op met de 
opkomst van burgerschap en bijbehorende rechten. In zijn analyse van wat politiewerk 
inhoudt, stelt hij vast dat de kern daarvan is dat de politie gezagsvol kan optreden. 
De politie is immers de beheerder van het geweldsmonopolie van de staat en deze 
bevoegdheid is aan de politie verleend door de staat. In andere woorden, in welke situa-
tie de politie ook optreedt, door de wettelijke bevoegdheid om indien nodig dwang uit 
te oefenen of daarmee te dreigen, kan zij te allen tijde de knoop doorhakken en een 
gewenste handelswijze afdwingen.
Daarnaast hebben burgers in een democratische samenleving de beschikking over 
 burgerrechten. Deze burgerrechten verkregen burgers in de Westerse wereld in ach-
tereenvolgens de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Eerst verkregen bur-
gers in de achttiende eeuw burgerrechten in de vorm van vrijheidsrechten zoals de 
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 persoonlijke vrijheid en de vrijheden van meningsuiting en geloof. Vervolgens kwa-
men daar in de negentiende eeuw politieke rechten bij, zoals passief en actief kiesrecht 
en in de twintigste eeuw allerlei sociale rechten, waaronder bijvoorbeeld het recht op 
bestaanszekerheid, onderwijs, deelname aan het maatschappelijke leven en niet in de 
laatste plaats het recht op veiligheid (Waddington, 1999: 21).
Overigens was burgerschap in de vroegere eeuwen voorbehouden aan een kleine elite 
en werd pas in de loop van de twintigste eeuw een algemeen goed voor alle burgers van 
een staat, waarbij vrouwen als laatste volledig burgerschap verkregen met alle bijbeho-
rende rechten (Dekker & Hart, 2005: 20-42). Tegenwoordig hebben alle staatsburgers 
burgerrechten. Hierdoor is een paradoxale relatie tot de staat, en in zijn verlengde, de 
politie ontstaan, doordat de staat zowel waarborg als de meest machtige bedreiging 
van de vrijheid van burgers is (Waddington, 1999: 21).
Voor de politie is in dit opzicht essentieel hoe zij zichzelf percipieert: is zij er voor de 
staat of is zij er voor de burgers? Die kwestie, de politie als ‘sterke arm van de overheid’ 
of de politie als ‘je beste vriend’, of het combineren van beide aspecten, werd uiterst 
actueel vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. De gewelddadige confrontaties tus-
sen politie en publiek destijds riepen vragen op over de legitimiteit van de politie, 
die in veel opzichten vervreemd bleek te zijn van de burger. Politiewerk werd object 
van weten schappelijk onderzoek en de uitkomsten daarvan brachten aan het licht dat 
politie hervormingen gericht op meer nabijheid tot burgers onontkoombaar waren.
Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de politie kwam in eerste instantie in Ame-
rika op gang naar aanleiding van kritiek in de jaren zestig op het optreden van de 
 politie ten aanzien van de minder bedeelden en minderheden, destijds vooral de 
 zwarte bevolking (Rumbaut & Bittner, 1979). Deze minderheden kwamen in opstand 
tegen discriminatie en achterstelling en stuitten daarbij vaak op de sterke arm van de 
staat, de politie (Waddington, 1999: 29). Dit emancipatiestreven zou zich vervolgens 
uitbreiden over de hele Westerse wereld, waar andersdenkenden in opstand kwamen 
tegen de gevestigde orde. Dit resulteerde vrijwel overal in gewelddadige confrontaties 
met de politie, kritiek op haar functioneren en druk om te veranderen.
De studies naar het functioneren van de politie in de jaren zestig en zeventig lever-
den een aantal belangrijke inzichten op. Tot dan was de heersende opinie dat politie-
werk ging om het bestrijden van de misdaad, over boeven vangen en wetshandha-
ving.  Empirisch onderzoek naar de politiepraktijk bracht echter aan het licht dat hier 
sprake was van een mythe. Deze mythe werd in de jaren zestig en de daarop volgende 
 decennia langzaam ontrafeld, wat leidde tot moeizame en deels mislukte hervormingen 
van politieorganisaties. Hoewel de eerste impulsen voor hervormingen van buiten af 
kwamen, werden de hervormingen zelf grotendeels aan de politie overgelaten en juist 
vanuit de politie zelf kwam het meeste verzet (Rumbaut & Bittner, 1979: 275-280).
Het eerste baanbrekende wetenschappelijk inzicht was dat politieagenten gebruik-
maakten van een grote mate van discretionaire ruimte in hun optreden, later gevolgd 
door de constatering, dat deze ruimte ook een essentieel onderdeel vormde van goed 
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politiewerk. Het tweede inzicht betrof het feit, dat de politie slechts voor een zeer 
gering deel van haar tijd bezig was met ‘crime fighting’. De hoofdmoot van het politie-
werk bestond in werkelijkheid uit vrede bewaren of ordehandhaving. Het derde inzicht 
kan begrepen worden als de erkenning van de afstandelijke relatie van de politie tot 
de bevolking, in het bijzonder ten opzichte van minder bedeelden en minderheden 
en het daaruit voortkomende besef, dat het zaak was aan te sturen op betere banden 
tussen politie en burgers en een verbeterde integratie van de politie in de maatschappij 
(Rumbaut & Bittner, 1979: 240-250).
De eerste hervormingen naar aanleiding van de ‘ontdekking’ van het bestaan van 
discretionaire ruimte gingen nog volledig uit van de politie als uitvoerder van de 
(straf)wet, als pure wetshandhaver. Daarom vestigde de aandacht zich op het onder 
controle brengen van deze niet-gereguleerde beslissingsvrijheid van de politie. Vooral 
het feit dat politieagenten konden besluiten tot het niet toepassen van de wet zonder 
dat iemand daar ooit over in kennis gesteld zou worden, wekte verontwaardiging. 
Men pleitte voor controle door het expliciteren van impliciete normen en beleid, wat 
zou leiden tot een gevoel van zekerheid en duidelijkheid over toepassing van de wet 
en daarmee zou ook de wetshandhaving een stabiel en voorspelbaar karakter krijgen 
(Rumbaut & Bittner, 1979: 241-244).
De studie van Wilson (1968) was vervolgens een van de eerste pogingen om de rela-
tie tussen de politie en wetshandhaving te demystificeren. Zijn empirisch onderzoek 
naar de rol van de politie in acht gemeenschappen in New York viel samen met de 
landelijke toename van publieke protesten en civiele wanorde. Afgezien van verkeers-
overtredingen kwamen surveillanceagenten volgens Wilson veel vaker in aanraking 
met problemen van ordehandhaving dan incidenten geschikt voor wetshandhaving. 
De politieagent zou in de eerste plaats op gebeurtenissen afgaan die de orde bedreigen, 
niet om de wet te handhaven, maar om de situatie die de orde bedreigt te doen ophou-
den (Rumbaut & Bittner, 1979: 257-258).
In 1974 stelde Bittner vervolgens vast dat wetshandhaving slechts een van de middelen 
is die de politie kan gebruiken om een probleem op te lossen en geen doel op zich is 
(Rumbaut & Bittner, 1979: 258). Bittner stelde dat de politie niets anders is dan een 
middel voor de distributie van situationeel bepaalde gerechtvaardigde toepassing van 
geweld in de maatschappij. Het ging daarbij volgens hem overigens niet noodzakelij-
kerwijs om het daadwerkelijk toepassen van geweld, maar om de mogelijkheid dat te 
doen (Rumbaut & Bittner, 1979: 259). Manning (1977: 19) constateerde nadien dat 
de Amerikaanse politie zelf haar oorspronkelijke rol van het voorkomen van misdaad 
en publieke wanorde had geherdefinieerd tot misdaadbestrijding. Daardoor hadden ze 
zelf de strafwetshandhaving van een middel in een doel veranderd. Hij wees erop dat 
de politie, door haar effectiviteit te verbinden aan misdaadcijfers, zich had verbonden 
aan een sociaal bepaald probleem, waarover zij nauwelijks controle hadden.
In een analyse van de resultaten van politieonderzoek uit de jaren zeventig en tach-
tig bevestigde Bayley (1994: 34-35) vervolgens, dat de politie geen misdaad kan 
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 voorkomen. Dit komt doordat de politiemensen heel weinig tijd besteedden aan cri-
minaliteit en als ze het wel deden, uitsluitend aan misdaden die al hadden plaats-
gevonden. Het afschrikwekkende effect daarvan was zwak. Hij gaf een opsomming 
van de feiten: zo hebben verhoging of verlaging van de politiecapaciteit en de tradi-
tionele politiestrategieën surveillance, noodhulp en opsporing geen enkel preventief 
effect. Voor wat betreft de noodhulp is de kans op een aanhouding nihil en bovenal 
afhankelijk van de melder. Ook een hoger opsporingspercentage heeft geen effect op 
de hoeveelheid criminaliteit. Uit het voorbeeld van Amerika blijkt dat het verhogen 
van de duur van de gevangenisstraffen ook niet helpt. Hoewel Amerika begin jaren 
negentig de zwaarste straffen had van alle vergelijkbare landen, waren haar misdaad-
cijfers ook de hoogste en waren er destijds geen indicaties dat ze zouden dalen (Bayley, 
1994: 3-9).
Bayley concludeerde dat preventie van criminaliteit heel wat meer vergt dan uitslui-
tend investeren in wetshandhaving. Hij vond dat overheden zich zouden moeten 
richten op de voornaamste voorspellers van verschillen in criminaliteitsniveau, die 
waren aangetoond met jarenlang gedegen criminologisch onderzoek. De belangrijkste 
daarvan zijn de factoren werk, inkomen, opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, etnische 
diversiteit en gezinssamenstelling. Bayley stelde verder dat ook het publiek inzag, dat 
de politie criminaliteit niet kan voorkomen. Dit bleek volgens hem uit de stijging in 
de hoeveelheid particuliere beveiligers en de toename van op zelfbescherming gerichte 
burgeractiviteiten (Bayley, 1994: 10-12). Volgens hem levert de politie twee belangrijke 
diensten voor de maatschappij, namelijk gezaghebbende interventie en symbolische 
wetshandhaving. Deze activiteiten zijn echter niet afdoende om de maatschappij veili-
ger te maken (Bayley, 1994: 34-35).
Ten slotte merkte Bayley op dat de politie opvallend gelijksoortig georganiseerd was 
van plaats tot plaats en van land tot land, tenminste betreffende haar taakvelden. Bij 
de meeste korpsen in Amerika, Canada, Japan, Groot-Brittannië en Australië was 
de verdeling van de politiecapaciteit over de verschillende taken in de jaren 1986 tot 
1990 ongeveer als volgt: 59% in de noodhulp, 15% in de opsporing, 8% in de ver-
keershandhaving en 8% in de administratieve ondersteuning, 11% in de operationele 
ondersteuning en als nieuwkomer 3% in de criminaliteitspreventie.2 Afgezet tegen de 
capaciteitsverdeling van de periode 1970 tot 1975 was er nauwelijks verschil, terwijl de 
sociale omstandigheden, in het bijzonder de sterk stijgende misdaadcijfers in deze lan-
den, in die periode wel aanzienlijk veranderd waren (Bayley, 1994: 32-34). Bayley sloot 
zich daarom aan bij de conclusie van eerdere onderzoekers zoals Langworthy, Murphy, 

2 De cijfers zijn afkomstig uit een door Bayley opgevoerde tabel met als titel ‘Average percentages of Police 
Officers in Different Assignments, Aggregated Across Countries’. Hierbij wordt opgemerkt dat ‘averages 
have been computed as the starting and end points because information was not always available for the 
same beginning and ending years’, wat verklaart dat de optelsom van de hoeveelheid bestede politiecapaciteit 
uitkomt boven de 100%. 
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Weick, Meyer en Brown, dat politieorganisaties slechts een beperkte verbondenheid 
met hun omgeving vertoonden (Bayley, 1994).
Die geringe verbondenheid van de politie met de omgeving zou veel te maken heb-
ben met de politiecultuur, waar in genoemde periode ook uitgebreid onderzoek naar 
gedaan werd. Wesley stelde al in 1950 vast dat de politie een beroepsgroep met een 
lage status was van wie verwacht werd dat zij het vuile werk opknapte voor de gemeen-
schap. Wat betreft symbool van gezag en interventie was haar rol meestal een vij-
andige, wat politiemensen onderling verbond in isolement en geheimhouding. Deze 
gezamenlijke beroepservaring en de onderlinge uitwisseling van ‘oorlogsverhalen’ 
zouden resulteren in een cynische en wantrouwende houding ten opzichte van het 
publiek; het publiek op zijn beurt vertoonde een vijandige en ondankbare houding ten 
opzichte van de politie (Rumbaut et al., 1979: 254).
Skolnick (1966) bouwde hierop voort en formuleerde twee basisvariabelen die de 
 politierol bepaalden, namelijk gevaar en gezag. Samen met de druk om productie 
te  leveren zou dit een cultuur opleveren waarin ten eerste sprake was van sociaal iso-
lement ten opzichte van zowel de ‘slechte’ als de ‘goede’ burgers. Ten tweede was er 
sprake van een gesloten groepscultuur en ten derde van zelfbeschermend gedrag en 
hardnekkig wantrouwen. Deze en vele andere studies maakten duidelijk dat politie-
hervormingen alleen zouden kunnen slagen als zij zich ook zouden richten op veran-
dering van de politiecultuur (Rumbaut & Bittner, 1979: 256).
De Nederlandse onderzoeker Van der Torre (1999) vatte de bevindingen ten aanzien 
van de conventionele politiecultuur treffend samen in zijn proefschrift: ‘Volgens dit 
orthodoxe beeld wordt de politiecultuur gekenmerkt door de overtuiging een waarde-
vol en bijzonder beroep uit te oefenen, door onderlinge solidariteit, door een sterk 
geloof in de eigen moraliteit, door cynisme en door het belang dat street cops hechten 
aan common sense. De onderlinge solidariteit tussen politieagenten zorgt volgens dit 
orthodoxe beeld voor een sterk wij-zijperspectief, waardoor zij een overwegend nega-
tief beeld hebben van buitenstaanders, in het bijzonder van burgers. Deze zouden het 
politiewerk niet begrijpen en daardoor vaak verkeerde oordelen vellen over politie-
werk.’ (Van der Torre, 1999: 16)

2.2 Lawful policing en community policing

De geschetste bevindingen over en kritiek op het functioneren van de politie maken 
duidelijk waarom politiehervormingen ontstonden, die beoogden de relatie tussen 
 politie en burgers te verbeteren, de politie beter te integreren in de maatschappij en 
op die manier te zorgen voor een effectiever functioneren van de politie. De meest 
 dominante en populaire politie-innovatie gericht op meer verbondenheid van de poli-
tie met burgers, bestaat uit het concept community policing. Dit concept is van oor-
sprong Amerikaans, maar werd vanaf de jaren zeventig in vrijwel alle Westerse landen 
op een of andere wijze overgenomen en doorgevoerd, tenminste op onderdelen.
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Het concept community policing wordt in de literatuur wel aangeduid als container-
begrip en er is dan ook veel discussie geweest over een mogelijke definitie en of we 
te maken hebben met een realiteit of slechts retoriek (Ponsaers, 2001; Punch, 2002; 
Van der Vijver & Zoomer, 2002; Bayley, 1994; Terpstra, 2008). Er is zelfs discussie 
over of het een concept, een filosofie of een heel nieuw paradigma betreft (Van der 
Vijver & Zoomer, 2004; Punch, Hoogenboom & Van der Vijver, 2007). Om enige 
duidelijkheid te scheppen zal ik één van de gangbare definities van community policing 
weergeven en ter illustratie van wat community policing nu eigenlijk behelst aanhaken 
bij de ver doorgevoerde vorm van community policing in het Amerikaanse Chicago.
In navolging van Ponsaers (2001: 479) valt mijn keuze op een van de meest omvat-
tende definities uit de literatuur (Friedmann, 1994), omdat daarin nadrukkelijk de 
achterliggende idealen en bedoelingen van community policing zijn verwoord:

Community policing is a policy and a strategy aimed at achieving more effective and efficient 
crime control, reduced fear of crime, improved quality of life, improved police services and 
 police legitimacy, through a pro-active reliance on community resources that seeks to change 
crime causing conditions. It assumes a need for greater accountability of police, greater public 
share in decision-making and greater concerns for civil rights and liberties.

Community policing beoogt de afstandelijke relatie tussen politie en burgers te wijzigen 
in een relatie van meer nabijheid tot burgers. Dit wordt door sommigen wel aangeduid 
als paradigmawisseling (Punch et al., 2008: 60-61; Van der Vijver & Zoomer, 2004: 
255, 258) en door anderen gezien als overgang naar een ander politiemodel.
Ponsaers analyseerde in 2001 diverse politiestrategieën en destilleerde daaruit een 
viertal politiemodellen. Deze werden onderscheiden van politiestrategieën doordat ze 
een coherente kern van onderliggende veronderstellingen bevatten. Daarbij is het van 
belang op te merken, dat volgens de auteur geen enkele politieorganisatie volledig vol-
doet aan een dergelijk model, het gaat om ideaaltypische modellen die in zuivere vorm 
niet bestaan. Ze zijn gebaseerd op ideeën over hoe de politie zou moeten functioneren 
(Ponsaers, 2001: 471-475). De door Ponsaers geformuleerde politiemodellen zijn ach-
tereenvolgens het military-bureaucratic model, het lawful policing model, community 
oriented policing en public-private divide policing.
Het military-bureaucratic model concentreerde zich rondom interne disciplinering van 
politieagenten om corruptie en politisering tegen te gaan. Territoriale decentralisa-
tie zou de politie kwetsbaar gemaakt hebben voor wijdverbreide corruptie door het 
koesteren van hechte contacten met lokale politici en bevolking, waar niemand zicht 
op had. De introductie van een hiërarchisch systeem van bevelvoering en controle 
met supervisie en disciplinering van individuele politieagenten werd gezien als oplos-
sing voor het probleem van corruptie. Dit resulteerde in de overtuiging dat de politie 
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geïsoleerd diende te worden van in het bijzonder politici3, maar ook van de bevolking. 
Het systeem leidt dan ook tot grote afstand tussen politie en bevolking en openbare-
ordehandhaving als kerntaak (Ponsaers, 2001: 473-475).
Het lawful policing model is ontstaan in reactie op het military-bureaucratic model. 
Dit model concentreerde zich op toepassing van de wet, legale en illegale activiteiten, 
gebruik en misbruik van de wet en formalisme. Ook in dit model staat de politie op 
afstand van de bevolking. De relatie met het publiek is nogal instrumenteel en formeel 
van aard, uitsluitend bedoeld voor het verkrijgen van informatie over criminaliteit en 
criminelen. Politieagenten moeten zo veel mogelijk arrestaties verrichten en bekeurin-
gen schrijven en elke denkbare situatie afhandelen via toepassing van de wet. Binnen 
dit systeem gaat het om wetstoepassing en is criminaliteitsbestrijding kerntaak (Pon-
saers, 2001: 476-478).
Community oriented policing is weer een reactie op beide eerdere modellen en voor-
namelijk ontstaan in reactie op de grote afstand van de politie tot de bevolking. Dit 
model concentreert zich op multifunctionaliteit, lokale gemeenschappen, coproductie, 
partnerschap, decentralisatie, platte hiërarchie, dienstverlening, despecialisatie, ver-
antwoordelijkheid neerleggen bij straatagenten en proactiviteit. Burgers worden gezien 
als partners in het creëren van een veilige leefomgeving met het oog op welzijnsverbe-
tering. Doordat community policing in eerste instantie ontstaan is als reactie op de ver-
vreemding van de bevolking van de politie is tegemoetkomen aan de verwachtingen 
van buurtbewoners de kern van community policing (Ponsaers, 2001: 479-482).
Public-private divide policing is volgens Ponsaers te begrijpen als reactie op te enge 
interpretaties van politiewerk. Het model concentreert zich rondom fragmentatie, 
herverdeling van politiewerk, consumentisme, actief burgerschap, privatisering, (on)
veiligheid, verantwoordelijkheid en de ‘new blue line’. Volgens Ponsaers is een politie-
model geen karakterisering van een bepaald soort politieorganisatie, maar juist van 
een bepaalde categorie specifieke politietaken. Bij public-private divide policing gaat het 
om de interactie tussen private en publieke instanties, tussen politie en private vormen 
van politiewerk, die de laatste decennia een grote vlucht genomen hebben. Daarbij 
doelt hij enerzijds op de opkomst van de private sector in policing en anderzijds op 
de opkomst van actief burgerschap. Mensen worden in dit systeem vooral benaderd 
als consumenten of potentiële risico’s en de dominante strategie is risicomanagement 
(Ponsaers, 2001: 487-489).

3 Zie in dit verband de beschrijving van Kelling en Coles (1996:73) van de Amerikaanse situatie in de late 
negentiende en vroege twintigste eeuw. ‘Police gained a reputation for brutality, inefficiency, and corruption 
during the late nineteenth and early twentieth century. This reputation grew out of the integration of police with 
local political machines governing cities from “smoke filled rooms”. As adjuncts of ward-based political machines, 
police were not only indispensable in providing ward services, the source of their jobs – ward-based patronage – 
ensured their loyalty to local politicians. Consequently, one form of police corruption involved using their power to 
keep politicians in office.’
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Deze vier modellen hebben elkaar chronologisch opgevolgd, maar komen ook naast 
elkaar voor binnen politieorganisaties, waarbij één van de modellen dominant kan 
zijn. Daarnaast is het vaak zo dat binnen verschillende politieafdelingen verschillende 
modellen of bepaalde aspecten van die modellen dominant zijn. Centrale recherche-
afdelingen hebben bijvoorbeeld vanuit de aard van hun werkzaamheden meer over-
eenkomsten met lawful policing en gebiedsgebonden politiezorg meer met community 
policing.
In het kader van de relatie van de politie tot burgers zijn in het bijzonder twee van de 
vier modellen relevant, namelijk het lawful policing model en het community policing 
model. De reden is dat het eerste model zich kenmerkt door een afstandelijke relatie 
tot burgers en het tweede zich juist door het omgekeerde. Het community policing 
model is dan ook ontstaan in reactie op en uit onvrede met het lawful policing model 
(Ponsaers, 2010: 1-9). Ponsaers heeft de verschillen tussen beide modellen als volgt 
schematisch weergegeven:

Tabel 1: Lawful policing versus community policing
Lawful policing Community policing
De wet moet worden nage-
leefd, zonder uitzonderingen

Discretionaire bevoegdheid Nood aan ‘smart policing’

Wat zou een politiemacht 
moeten beginnen zonder 
wet?

Wet als middel ‘Law enforcement’ is een mid-
del zoals een ander

Grote autonomie (risico: 
 corruptie)

Verantwoordelijkheid Sterke nadruk op externe 
verantwoordelijkheid

Een afstand, publiek als 
informant

Verhouding met het volk Partnerships, als manier om 
een hogere levensstandaard te 
bereiken

Hoge graad van specialisatie Professionalisme Inzicht in sociale mechanis-
men, tendens naar despecia-
lisatie

Te vinden bij de wet Legitimiteit Sterk verbonden met het con-
cept democratie

Repressie, ‘afschrikking 
door sancties’

Preventie Versterking van informele 
sociale controle, (situationele) 
misdaadpreventie

Gericht op reactieve 
 interventies, oplossen van 
misdaad

Pro/reactief Sterke nadruk op de nood aan 
proactief beleid

Bron: Ponsaers, 2010: 9

In het navolgende worden beide modellen nader tegen elkaar afgezet om de onder-
linge verschillen te expliciteren. Daarvoor zijn de door Ponsaers bij de analyse van 
zijn politiemodellen gebruikte criteria vertrekpunt geweest, maar deels gewijzigd in: 
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 discretionaire ruimte, functie van de wet, verantwoording afleggen, relatie met de 
bevolking, professionalisering, legitimiteit, preventie en pro- dan wel reactief werken. 
Per cluster van twee met elkaar verwante criteria worden de verschillen uiteengezet, 
waarna de kern van die verschillen steeds schematisch wordt weergegeven in een tabel.

De verschillen

Binnen het lawful policing model draait alles om wetshandhaving, staat de politie op 
afstand van het publiek en is sprake van een sterke specialisatie op het vlak van mis-
daadbestrijding. De politie heeft geen discretionaire bevoegdheid, maar dient de wet 
te allen tijde toe te passen. Politiemensen zijn in de eerste plaats wetshandhavers en 
pas in de tweede plaats ordehandhavers. Wetshandhaving wordt op die manier verhe-
ven tot een doel op zichzelf. Community policing daarentegen erkent de discretionaire 
bevoegdheid van de politie expliciet als waardevol onderdeel van ordehandhaving 
door de agent in zijn buurt. Gebruik van de wet is daarbij slechts een van middelen, 
die de politieagent tot zijn beschikking heeft.

Criterium Lawful policing Community policing
Discretionaire ruimte Ontkenning van Erkenning en waardering van
Wet Is doel Is middel

Politiemensen zijn bij lawful policing in eerste instantie verantwoordelijk voor het toe-
passen van de wet, dat wil zeggen voor het oplossen van misdaden. Het zelfstandig 
en relatief onafhankelijk oplossen van zaken door agenten voert de boventoon, bewijs 
leveren van gepleegde misdaden gebeurt desnoods onwettig, maar wordt in het kader 
van het primaat van ‘boeven vangen’ getolereerd. Met andere woorden, eventuele chefs 
controleren het werk van de afzonderlijke agenten nauwelijks, als er maar voldoende 
arrestaties worden verricht en voldoende zaken voor vervolging worden voorgedragen. 
Bij community policing wordt in contrast juist grote waarde gehecht aan het extern 
verantwoording afleggen, in het bijzonder aan het publiek.
De verhouding tot de bevolking is bij lawful policing van instrumentele aard, burgers 
worden vooral gezien als potentiële informanten en/of criminelen. In de eenzame strijd 
van de politie tegen de misdaad bestaat weinig samenwerking met andere instanties 
en wordt de cultuur gekenmerkt door een wij-zijmentaliteit van de politie ten opzichte 
van de bevolking. Community policing daarentegen gaat uit van gelijkwaardigheid tus-
sen politie en burgers; de lokale bevolking wordt gezien als belangrijke partner in het 
creëren van een veilige en leefbare buurt.

Criterium Lawful policing Community policing
Verantwoording afleggen Intern (marginaal) Extern
Relatie met bevolking Als informanten > afstand Als partners > nabijheid
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De politie is volgens lawful policing de enige bevoegde en geschikte partij om mis-
daad te bestrijden, de bevolking heeft daarin geen rol. Professionaliteit wordt opgevat 
als wetskennis en bijhouden van die kennis door middel van opleidingen en studie. 
Professionaliteit bij community policing wordt echter gezocht in een betere maatschap-
pelijke integratie van de politie. Daardoor ontstaat inzicht in sociale problemen, de 
achterliggende oorzaken van criminaliteit, die vervolgens vanuit dit inzicht kunnen 
worden aangepakt.
De legitimiteit van politieoptreden wordt bij lawful policing uiteraard gezocht in de 
wet. Agenten moeten boetes en arrestanten produceren en alle voorkomende zaken 
oplossen via toepassing van de wet, de optie om andere middelen in te zetten wordt 
in dit model min of meer ontkend. De politie vertegenwoordigt de staat via de wet. 
Deze houding veroorzaakt wantrouwen van de politie in de bevolking en angst bij de 
bevolking voor de politie, een grote afstand dus. De legitimiteit van de politie wordt 
bij community policing evenwel verbonden met het concept van democratie. De politie 
tracht haar legitimiteit te vergroten door het voortdurend consulteren van en veelvul-
dige interactie met burgers. Aan verwachtingen van burgers voldoen staat centraal: de 
politie is er voor de burger.

Criterium Lawful policing Community policing
Professionaliteit Wetskennis Maatschappijkennis
Legitimiteit De staat via de wet De burger via democratisering

Repressief optreden en het afschrikwekkende effect van straffen is bij lawful policing de 
enige vorm van preventie die dit model erkent. Het politieoptreden is dan ook volledig 
reactief, de politie treedt uitsluitend op nadat een delict is gepleegd of een incident 
heeft plaatsgevonden. Community policing is veeleer gericht op het voorkomen van 
criminaliteit, op echte preventie zoals burgers dat graag zien. Het is gericht op situatio-
nele en sociale criminaliteitspreventie en op het bevorderen en ondersteunen van de 
informele sociale controle. De consequentie daarvan is dat het werkterrein van de poli-
tie wordt uitgebreid met problemen van overlast, wanorde en onveiligheidsgevoelens. 
De nadruk ligt dan ook op proactief optreden en beleid, misdaden voorkomen is altijd 
beter dan achteraf optreden, is de centrale gedachte (Ponsaers, 2010: 2-9).

Criterium Lawful policing Community policing
Preventie Afschrikking door repressie en 

straf 
Voorkomen van criminaliteit door 
situationele en sociale criminaliteits-
preventie

Re/proactief Reactief optreden n.a.v. delicten 
(oplossen misdaden)

Proactief optreden en beleid (aanpak 
risicofactoren)
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Concluderend illustreert dit contrast tussen het traditionele lawful policing model en 
het vernieuwende community policing model welke aspecten van politiewerk vanaf de 
jaren zestig belangrijk werden. Volgens voorstanders van community policing is de dis-
cretionaire bevoegdheid van politieagenten waardevol en onmisbaar voor goed politie-
werk. Toepassing van de wet is geen doel op zich, maar een van vele middelen die de 
politie kan kiezen om de vrede te bewaren. Een goede politie legt verantwoording af 
over haar functioneren aan de maatschappij, beschouwt burgers als volwaardige part-
ner en werkt met burgers en maatschappelijke partijen samen.
Om professioneel politiewerk te leveren legt de politie zich toe op het verkrijgen van 
een gedegen maatschappijkennis en zoekt zij haar legitimiteit in democratisering, de 
burger krijgt vooraf inspraak en achteraf tekst en uitleg over wat de politie doet. De 
politie richt zich op het voorkomen van overlast en criminaliteit en concentreert zich 
samen met maatschappelijke partners en burgers op preventie. Dat doet zij onder 
andere door risicofactoren te onderkennen en samen met maatschappelijke partners 
en burgers aan te pakken door middel van proactief optreden en beleid. Kortom, een 
politie die volop in de samenleving staat en samen met die samenleving veeleer werkt 
aan het voorkomen en oplossen van problemen dan het achteraf bestraffend reageren 
daarop.

2.3 Feitelijk functioneren community policing

Na deze uitweiding over de modellen lawful policing en community policing ga ik nu in 
op de feitelijke bevindingen van wetenschappers over het functioneren van community 
policing. De ervaringen met invoering en toepassing van het systeem van community 
policing in de Amerikaanse stad Chicago levert daarvoor een schat aan informatie. Dit 
heeft enerzijds met de schaalgrootte van de zogenaamde Chicago Alternative Policing 
Strategy (CAPS) zelf te maken en anderzijds met de schaalgrootte van het lange ter-
mijn wetenschappelijk onderzoek naar CAPS door bijbehorende evaluatiecommissie.
Om de waarde van CAPS voor kennis over en begrip van community policing duidelijk 
te maken, wordt een korte toelichting over CAPS zelf, de achtergronden en een bijbe-
horende evaluatie gegeven. Het initiatief tot CAPS kwam enerzijds voort uit de explo-
sief gestegen misdaadcijfers in Chicago in het begin van de jaren negentig. Anderzijds 
was de overtuiging van bestuur en politie, dat het mogelijk was effectiever te reageren 
op criminaliteit als de politie meer zou kunnen profiteren van de kracht van Chicago’s 
buurten en gemeentelijke diensten. De stad wilde een slimmere politieaanpak realise-
ren, die bewoners, politieagenten en andere professionals zou mobiliseren rondom een 
probleemgerichte aanpak die veilige en stabiele buurten voorstaat en beter inspeelt op 
de diverse behoeften van de verschillende stadsbuurten (Hartnett & Skogan, 1999: 3).
CAPS ging officieel van start in april 1993 in vijf van de 25 politiedistricten van Chi-
cago en werd na een positieve evaluatie in april 1995 uitgerold over de gehele stad. 
De reorganisatie van het korps bestond uit decentralisatie van de surveillancedienst, 
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waarbij elk van de 279 buurten van Chicago een decentraal politieteam kreeg, die in 
de hun toegewezen buurt politieoproepen afhandelde en preventieprojecten uitvoerde. 
Om burgerbetrokkenheid te verzekeren werden in elke buurt maandelijks buurtpanels 
gehouden, waarin de bedoeling was dat politie en burgers als partners samen bepalen 
welke problemen spelen en hoe zij kunnen worden aangepakt. In dat kader kregen het 
hele korps en een aanzienlijke hoeveelheid bewoners speciale trainingen in probleem-
oplossend werken (Hartnett & Skogan, 1999: 3; Skogan & Steiner, 2004: i).
Bovendien werd reële samenwerking met de gemeentelijke diensten gerealiseerd door 
introductie van een meldingssysteem, waarin burgers via zogenaamde service requests 
via de politie hulp konden inroepen van gemeentelijke diensten. Deze waren in het 
kader van CAPS verplicht daaraan op korte termijn te voldoen. Naast de burgerpanels 
werd voor elk district een burgercommissie samengesteld van sleutelpersonen uit het 
district, die op structurele basis met de districtsleiding zou overleggen over de belang-
rijkste problemen en de beste aanpak daarvan (Hartnett & Skogan, 1999: 3; Skogan 
& Steiner, 2004: i). Kortom, CAPS gaat over decentralisatie, betrokkenheid van bur-
gers en probleemoplossend werken.
De evaluatiecommissie begon haar werk al voorafgaand aan de invoering van CAPS 
in het najaar van 1992, wat dataverzameling en vergelijking van de situatie in Chicago 
voor en na CAPS mogelijk maakte. Om een indicatie te geven van de schaalgrootte 
van deze evaluatie, is enig cijfermateriaal op zijn plaats. Allereerst verdient attentie dat 
CAPS en de evaluatie de gehele stad Chicago besloegen, een stad van bijna drie mil-
joen inwoners (www.cityofchicago.org) met een sterk multiculturele populatie4 en een 
politiekorps met een sterkte van 15.000 man personeel (Hartnett & Skogan, 1999: 4).
De hoeveelheid gebruikte data is astronomisch: de tien jaar rapportage van de 
evaluatie commissie (Skogan & Steiner, 2004) vermeldt onder andere, dat zij over de 
hele periode totaal 48.500 bewoners geënquêteerd hebben, waaronder enkele duizen-
den CAPS-activisten en burgercommissieleden en vijfduizend deelnemers die partici-
peerden in de probleemaanpaktrainingen. Daarnaast werden 13.600  politieagenten 
geënquêteerd, meer dan 1.000 diepte-interviews gehouden met politieagenten en 
bewoners en 1.079 gedetailleerde observaties uitgevoerd van burgerpanels. Ten slotte 
werden meer dan 8 miljoen aangiften en bijna 37 miljoen 911-meldingen geanalyseerd 
en werd door totaal 65 onderzoekers aan de evaluatie gewerkt (Skogan & Steiner, 
2004: ix).
Een van de leidende onderzoekers van de CAPS-evaluatiecommissie was de Ameri-
kaanse wetenschapper Wesley Skogan. Hij was vanaf het begin bij het project betrok-
ken en bracht gedurende en na de ruim tien jaar durende officiële evaluatietermijn 
een heel scala aan wetenschappelijke publicaties en onderzoeksrapporten over het 

4 In 2000: totale populatie Chicago 2.896.016 inwoners, waarvan 42% blank, 37% zwart/Afrikaans Ame-
rikaans en 26% Amerikaans van Latijns-Amerikaanse, Spaanse of Portugese oorsprong (Hispanic/Latino) 
(www.Factfinder.census.gov). 
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 functioneren van CAPS uit. Daarnaast deed hij ook in andere delen van Amerika en 
andere landen onderzoek naar community policing.
In 2006 brachten onderzoekers Braga en Weisburd vervolgens een boek uit over 
politie-innovaties in Amerika van de afgelopen twintig jaar, waarin onder andere een 
bijdrage van Wesley Skogan over community policing. In dat boek geven steeds twee 
verschillende gerenommeerde wetenschappers voor elk van de acht in het boek behan-
delde politie-innovaties hun bevindingen weer, respectievelijk vanuit het perspectief 
van voorstander en van criticus. Het boek begint met de vroegste politie-innovatie, 
community policing, waarin de beide community policing experts Skogan en Mastrof-
ski aan het woord komen als respectievelijk voorstander en criticus van community 
 policing. Skogan geeft daarbij een compilatie van de belangrijkste kenmerken van com-
munity policing op basis van zijn onderzoekskennis, onder andere voor wat betreft 
Chicago en Mastrofski plaatst enkele kritische kanttekeningen over de beperkte mate 
van het daadwerkelijk realiseren van de community policing idealen.
Volgens Skogan is community policing eerder een proces dan een product. Het gaat 
naar zijn mening om het veranderen van besluitvormingsprocessen en het creëren van 
een nieuwe cultuur bij politieorganisaties. Het is een organisatiestrategie die de keuze 
van prioriteiten en de middelen daartoe grotendeels bij bewoners en de politieagen-
ten die in hun buurten werken, neerlegt. Volgens Skogan kent community policing 
drie kernelementen, namelijk betrokkenheid van burgers, probleemgerichtheid en 
decentralisatie. Deze elementen zijn bovendien onlosmakelijk met elkaar verbonden 
( Skogan, 2006: 27-28).
Betrokkenheid van burgers doelt op het ontdekken van en reageren op de problemen 
van burgers en het betrekken van burgers bij de aanpak van die problemen. Een pro-
bleemgerichte oriëntatie doelt op het gebruikmaken van lokale kennis, uitbreiding 
van het politiemandaat en samenwerking met andere lokale professionele partijen 
( Skogan, 2008). Decentralisatie ten slotte doelt op neerleggen van verantwoordelijk-
heid bij wijkteamchefs en wijkagenten, zodat het vinden en snel realiseren van lokale 
oplossingen voor lokale problemen bevorderd wordt (Skogan, 2006: 27-28). Hierna 
zal ik achtereenvolgens de bevindingen van Skogan met betrekking tot genoemde 
drie kernelementen van community policing uiteenzetten, gevolgd door een korte 
beschouwing van de bevindingen van Mastrofski met betrekking tot realisatie van 
die idealen.5 Voor het kernelement probleemgerichte politie beschrijf ik aanvullend de 
oorspronkelijke visie daarop, zoals ontwikkeld door Herman Goldstein in 1979 en de 
mate van realisatie van deze methodiek in de politiepraktijk.

5 Beide wetenschappers dragen overigens community policing een warm hart toe en beiden zijn niet onverdeeld 
positief over de mate waarin politiekorpsen daadwerkelijk slagen in toepassing van de principes die aan 
community policing ten grondslag liggen. Er is dan ook geen sprake van enige wetenschappelijke controverse 
tussen beide auteurs. 
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2.3.1 Betrokkenheid van burgers
Betrokkenheid van burgers doelt volgens Skogan op ontdekken van en reageren op 
problemen van burgers en het betrekken van burgers bij de aanpak van die proble-
men. Terwijl de politie bij traditioneel politiewerk vrijwel uitsluitend in aanraking 
komt met burgers als slachtoffer, verdachte of getuige, is de bedoeling bij community 
policing om nieuwe manieren te vinden om achter buurtproblemen te komen en moe-
ten de betrokken politieteams adequate systemen ontwikkelen om die problemen ook 
effectief aan te pakken. Burgers worden coproducenten van veiligheid en community 
policing dient het vermogen van gemeenschappen om zelf misdaad te voorkomen te 
versterken ( Skogan, 2006: 29). Om burgerbetrokkenheid te realiseren noemt Skogan 
een viertal stappen die de politie zou moeten nemen.
Ten eerste wordt van de politie verwacht dat zij veiligheidsgerelateerde burgerpartici-
patie bevordert en ondersteunt. Het gaat daarbij om het mobiliseren van individuele 
en georganiseerde groepen burgers op het vlak van criminaliteitspreventie. Voorbeel-
den daarvan zijn buurtpreventie, buurtwachten en voorlichting over inbraakpreventie. 
Bovendien is een toegenomen transparantie onderdeel van community policing. Dat 
betekent dat politieorganisaties meer en meer openheid betrachten naar het publiek 
over hun acties en resultaten, zoals criminaliteitscijfers (Skogan, 2006: 29).
Ten tweede kan bovenstaande alleen bereikt worden door organisatorische verande-
ringen binnen de politie en extra training van politieagenten. Het is noodzakelijk 
voorwaarden te creëren waaronder meer direct contact tussen politie en bewoners 
mogelijk wordt, zodat onderling vertrouwen en samenwerking kunnen worden opge-
bouwd. Veel politiebureaus in Amerika organiseren daarom bewonersoverleggen, vor-
men buurtpanels, houden burgerenquêtes en creëren eigen websites met informatie 
voor burgers. In Chicago worden in dat kader bijvoorbeeld 250 buurtgebonden bur-
gerpanels per maand georganiseerd (Skogan, 2006: 29-30).
Ten derde is community policing gericht op het bevorderen en heroveren van het 
 vertrouwen van burgers in de politie, in het bijzonder het vertrouwen van etnische 
minderheden. Terwijl etnische minderheden in Amerika en overigens ook in Europa, 
het enig groeiende deel van de bevolking vormen (Caldwell, 2009), is hun vertrouwen 
in de politie vaak schokkend veel lager dan dat van de autochtone bevolking. Het 
(her)winnen van hun vertrouwen dient dan ook een groot politiek belang (Skogan, 
2006: 30).
Voor de politie belooft een betere vertrouwensband met de bevolking dat criminaliteit 
en overlast effectiever kunnen worden aangepakt. Meldingsbereidheid en de bereid-
heid tot samenwerken met de politie kunnen toenemen. Daarnaast kan toegenomen 
vertrouwen in de politie de sociale samenhang en daarmee het vermogen van burgers 
om zelf bij te dragen aan veiligheid in hun gemeenschappen vergroten. In Chicago 
nam het vertrouwen van bewoners, ook van etnische minderheden, na de implemen-
tatie van community policing inderdaad overtuigend toe met tien tot vijftien procent. 
Toegenomen sociale samenhang en toename van het vermogen tot zelf optreden werd 
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echter vooral gevonden in buurten met overwegend autochtone bewoners en huiseige-
naren (Skogan, 2006: 30-31).
Ten vierde betekent de introductie van community policing ook dat de politie ver-
antwoordelijkheid oppakt voor een groter probleemveld dan misdaad alleen. Uit de 
ervaringen in Chicago is gebleken dat bewoners tijdens bewonersoverleggen veel meer 
aandacht vragen voor aan verloedering gerelateerde problemen dan voor criminali-
teitsproblemen. Het gaat vooral over overlast in de vorm van vervuiling, graffiti, jeugd, 
openbare dronkenschap, drugsgebruik en onveiligheid in scholen. Volgens Skogan 
moet de politie op de aanpak van die problemen ingaan, omdat de bewoners anders 
afhaken. Daartoe moet de politie samenwerkingsverbanden aangaan met diverse rele-
vante partijen, zowel publiek als privaat, en ervoor zorgen dat werkelijk iets gedaan 
wordt aan de genoemde problemen (Skogan, 2006: 31-32).

In de praktijk blijkt het volgens Skogan echter moeilijk daadwerkelijk burgerbetrok-
kenheid te organiseren. Het is juist daar het moeilijkst te bereiken, waar men het het 
meest nodig heeft. Juist in buurten met een hoge criminaliteit bestaat veel wantrou-
wen tussen bewoners onderling en in het bijzonder tegenover de jeugd. Angst voor 
represailles en negatieve ervaringen in de omgang met de politie maken bewoners 
sceptisch. In door criminaliteit getergde buurten hebben bewoners vaak weinig rede-
nen om te verwachten dat community policing iets anders zal brengen dan nog meer 
niet nagekomen beloften (Skogan, 2006: 32-33).
Bovendien heeft invoering van community policing het risico dat er ongelijkwaardige 
uitkomsten uit voortspruiten. In de vroege Chicago- experimenten bleek bijvoor-
beeld dat vooral blanke bewoners uit de middenklasse profiteerden; zij bleken het 
beste samen te werken met de politie omdat hun beelden over wie problemen zou 
veroorzaken in buurten met elkaar overeenstemden. Etnische minderheden daaren-
tegen, ook de beter gesitueerden onder hen, hadden minder mogelijkheden om hun 
leefomstandigheden te verbeteren. Ook kan een enkel incident van disproportioneel 
politieoptreden of politiecorruptie de moeizaam opgebouwde relatie tussen politie en 
bewoners in één klap tenietdoen, vooral als zo een incident breed wordt uitgemeten in 
de media (Skogan, 2006: 33).
Ten slotte stuit het bevorderen van betrokkenheid van burgers in het bijzonder en com-
munity policing in het algemeen op verzet binnen de politie. Politieagenten prefereren 
misdaadbestrijding. Bovendien twijfelen zij vaak aan de waarde van de inbreng van 
burgers. Zij staan vooral afwijzend tegenover programma’s waarin burgers dreigen 
een rol te krijgen in het beoordelen van politieoptreden en het bepalen van politie-
prioriteiten. Wel wijst onderzoek uit, dat deze houding vaak verandert bij die politie-
agenten, die daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met community policing (Skogan, 
2006: 33-34).
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2.3.2 Probleemgerichtheid
Een probleemgerichte politie (problem oriented policing) doelt volgens Skogan (2008) 
op het gebruikmaken van lokale kennis, uitbreiding van het politiemandaat en samen-
werking met andere lokale professionele partijen. Het gaat dan om een verschuiving 
van reactieve politiesurveillance en opsporingsactiviteiten, aanbodgericht werken dus, 
naar probleemgericht werken. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van preventie-
strategieën. Het gaat om het ontdekken welke situaties politieassistentieverzoeken 
oproepen, het achterhalen en bepalen van de achterliggende oorzaken en het ontwer-
pen van tactieken om die oorzaken aan te pakken en weg te nemen. Probleemgericht-
heid gaat dus om het analyseren van patronen van incidenten, het achterhalen van de 
achterliggende oorzaken en samen met derden maken van plannen om die problemen 
proactief aan te pakken (Skogan, 2006: 34).
Een belangrijk verschil tussen een sec probleemgerichte politie en community policing 
is volgens Skogan dat de eerste zich in de politiepraktijk vaak toespitst op patronen van 
veelvoorkomende criminaliteit die bepaald worden aan de hand van politie registraties, 
terwijl de laatste betrokkenheid van burgers benadrukt bij het identificeren en priori-
teren van een breed scala aan buurtproblemen. Analyse van veelvoorkomende crimi-
naliteit met behulp van politieregistraties levert zogenaamde hotspot- en veelpleger-
lijsten op.
Door burgers genoemde problemen voegen daar een breed scala aan problemen aan 
toe die juist slecht of niet gedocumenteerd zijn in politieregistraties, zoals graffiti, ver-
loedering, openbare dronkenschap en drugsgebruik, vervuiling en andere vormen van 
overlast en wanorde. Effectieve programma’s moeten zich volgens Skogan niet beper-
ken tot de op basis van politieregistraties gedestilleerde hotspots en veelplegers. Zij 
moeten daarentegen juist over een systeem beschikken dat het mogelijk maakt op het 
brede scala aan problemen te reageren die burgers aangeven, door samenwerking met 
andere partijen (Skogan, 2006: 29).
Het meest kenmerkende verschil tussen een probleemgerichte politie en community 
policing is volgens Van Stokkom en Terpstra (2006) dat de probleemgerichte politie 
een instrumentele benadering kiest betreffende relaties met partners en burgers. Van 
Stokkom en Terpstra geven op basis van de literatuur vier criteria voor een probleem-
gerichte politie. Namelijk een specifieke problematiek, een consistente en samenhan-
gende aanpak die vooral preventief en proactief van aard is en uitsluitend samenwer-
king met relevante partners voor zover dat functioneel is voor de oplossing van het 
probleem (Van Stokkom & Terpstra, 2006: 96). Samenwerken met burgers is binnen 
de probleemgerichte politie slechts een van de mogelijk in te zetten middelen, terwijl 
dit binnen community policing een autonome doelstelling is. Die doelstelling is in prin-
cipe duurzaam en algemeen terwijl de probleemgerichte politie tijdelijk en probleem-
specifiek te werk gaat (Van Stokkom & Terpstra, 2006: 94-95).
Na een analyse van diverse praktijkvoorbeelden betreffende toepassing van een pro-
bleemgerichte aanpak binnen Nederlandse veiligheidsnetwerken stellen Van Stokkom 
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en Terpstra dat vaak door de louter instrumentele aanpak van problemen het beoogde 
draagvlak bij bewoners niet wordt gerealiseerd. Zij stellen dat community policing zich 
daarom niet zou moeten beperken tot een uitsluitend probleemgerichte werkwijze. 
Betrokkenheid van burgers en beschikbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid 
van de politie zijn daarnaast onontbeerlijk. Dat verhoogt immers het vertrouwen van 
de burgers en zal hen de vereiste steun in de rug geven om ook zelf weer in actie te 
komen door bijvoorbeeld overlastgevers aan te spreken (Van Stokkom & Terpstra, 
2006: 108-112). Deze verhoogde sociale zelfredzaamheid komt vervolgens weer de 
probleemaanpak ten goede.
Volgens Van Stokkom en Terpstra (2006: 91) gaat het bij de probleemgerichte politie 
dan ook om een politie die zich niet uitsluitend richt op misdaadbestrijding en dus 
pas in actie komt nadat een misdrijf is gepleegd, maar om een politie die samen met 
andere maatschappelijke organisaties en burgers aanhoudende problemen aanpakt die 
de lokale veiligheid bedreigen. Deze benadering is volgens hen ingegeven door het 
streven naar een meer op maatschappelijke problemen gerichte, effectievere organisa-
tie die openstaat voor wensen uit de omgeving, gebruikmaakt van kennis, informatie 
en middelen van andere partijen en met die partijen samenwerkt om zo te komen tot 
innovatieve, op specifieke problemen afgestemde interventies waarbij de nadelen van 
traditioneel politieoptreden zo veel mogelijk vermeden worden.
Goldstein (1979) is overigens de grondlegger van de theorie over problem oriented 
 policing. Volgens Eck (2006: 118) presenteerde Goldstein met de probleemgerichte 
politie een manier om de discretionaire bevoegdheid van politieagenten te sturen. Vol-
gens Goldstein richtten politieleiders zich verhoudingsgewijs te veel op wat de politie 
doet in plaats van op wat de politie geacht wordt te bereiken. Goldstein noemde dit 
het ‘means-over-ends syndrome’.
Als de politie zich daarentegen zou gaan richten op het aanpakken van problemen, 
dan zou het mogelijk worden politieagenten zinvolle richtlijnen te geven voor het 
omgaan met hun discretionaire bevoegdheid. Goldstein concludeerde dan ook, dat 
wetshandhaving slechts een middel was om een doel te bereiken en geen doel op zich. 
Volgens Goldstein zou de politie zich moeten richten op het brede scala aan sociale 
en gedragsproblemen die het publiek ter kennis brengt van de politie. Succes betekent 
dan minder, minder ernstige of minder schadelijke problemen.
Naar het gebruik en de implementatie van de probleemgerichte politie is in Amerika 
veel onderzoek verricht. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de wijze waarop 
aan de probleemgerichte politie invulling gegeven wordt, slechts een beperkte versie 
is van wat Goldstein oorspronkelijk beoogde, maar ook dat zelfs een klein beetje pro-
bleemgerichtheid tot betere resultaten leidt. ‘Problem-solving “ light” is better than no 
problem-solving at all ’ (Eck, 2006: 128). De probleemgerichte politie kent drie begin-
selen. Namelijk dat het publiek het op prijs stelt dat de politie aandacht besteedt aan 
een breed scala van problemen, dat de politie zich zou moeten richten op de reductie 
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van problemen en dat de politie voor een wetenschappelijke benadering van die pro-
blemen zou moeten kiezen (Eck, 2006: 118-119).
Voor een goede analyse en onderbouwing van mogelijke oplossingsrichtingen werd 
al gauw aansluiting gezocht bij de routine activity theory en allerlei bevindingen van-
uit de omgevingscriminologie. De routine activity theory zoals oorspronkelijk ontwik-
keld door Cohen en Felson (1979) verklaart criminaliteit uit het samenvallen van drie 
omstandigheden in tijd en plaats: namelijk (1) een gemotiveerde overtreder, (2) een 
geschikt doelwit en (3) de afwezigheid van bekwame toezichthouders, formeel dan wel 
informeel. Een bekwame toezichthouder zal door zijn simpele aanwezigheid preventief 
effect sorteren, terwijl afwezigheid van bekwame toezichthouders het optreden van 
criminaliteit waarschijnlijker maakt (Reynald, 2009: 49).
Zo werd in de buurtpanels in Chicago al gauw een ‘criminaliteitsdriehoek’ standaard-
onderdeel van de probleemanalyse. Deelnemers werd gevraagd hun aandacht te richten 
op chronische problemen van criminaliteit en overlast die zij op enigerlei wijze zou-
den kunnen aanpakken. Deze problemen werden vervolgens samen geanalyseerd en 
teruggebracht tot de drie centrale elementen van de criminaliteitsdriehoek,  namelijk 
overtreder, slachtoffer en locatie (Fung, 2004: 76-77).
Wat een probleem precies behelsde werd nader gedefinieerd door Clarke en Eck (Eck, 
2006: 120-121):

‘A reoccurring set of similar events, harmful to members of the community, that members of the 
public expect the local police to address.’
‘CHEERS:
Community, Harm, Expectations, Events, Recurring, Similarity.’

Vervolgens introduceerden Eck en Spelman in 1987 het SARA proces (Scanning, Analy-
sis, Response, Assessment) als methodiek voor probleemgerichte politie (Eck, 2006: 120-
121).
Oorspronkelijk beoogde Goldstein met probleemgericht politiewerk een soort toe-
gepaste wetenschap en werden daarbij ook meerdere gezamenlijke probleemgerichte 
projecten opgezet waarin politie en wetenschappers samen optrokken. Bovendien 
werd probleemgerichte politie eerst centraal aangestuurd vanuit een afdeling op het 
hoofdbureau in nauwe samenwerking met een analyseafdeling, werd vervolgens over-
gegaan naar decentralisering naar uitvoerende agenten om ten slotte in deze eeuw 
onder invloed van nieuwe technische mogelijkheden deels weer terug te grijpen op een 
meer centrale organisatie, althans met betrekking tot de probleemanalyse (Eck, 2006; 
Braga & Weisburd, 2006).
Volgens Eck (2006: 127) bestaat er geen alternatief voor een probleemgerichte politie 
als de politie een preventieve rol wil vervullen. Zo bestaat volgens hem nauwelijks 
bewijs voor een preventief effect van community policing als dat wordt ingezet zon-
der daarbij tevens probleemgericht te werken. Community policing is volgens Eck wel 
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waardevol voor het bevorderen van betere relaties tussen politie en burgers, verbeteren 
van de legitimiteit van de politie en het propageren van democratische beginselen. 
Community policing en problem oriented policing vullen elkaar dus aan.

De feitelijke toepassing van de probleemgerichte politie is over het algemeen slechts 
een schaduw van wat Goldstein oorspronkelijk beoogde. Volgens Braga en Weisburd 
(2006) wordt het SARA process slechts deels gevolgd en schiet de uitvoering ervan 
op elk onderdeel tekort. Zo is de probleemanalyse over het algemeen te eng. Politie-
agenten beperken zich snel tot het bepalen van plaats en tijd waar strafbare feiten 
plaatsvinden en het identificeren van potentiële daders. Meestal gaat het om een een-
voudige raadpleging van politieregistraties in samenhang met de persoonlijke werk-
ervaring van individuele politieagenten (Braga & Weisburd, 2006: 133-136).
Deze beperkte probleemanalyse werkt door in de daarvoor ontwikkelde aanpak, de 
concentratie op tijd en plaats zorgt voor een voorkeur voor inzet van traditionele 
politie tactieken en het negeren van een veel breder scala aan mogelijke oplossings-
richtingen. Een effectieve aanpak is daarentegen juist afhankelijk van andere partijen 
die door hun acties de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit of overlast kunnen 
verminderen. Ten slotte schiet de politie tekort in het uitvoeren van evaluaties en het 
(op basis van de bevindingen) leren en verbeteren van door haar toegepaste tactieken 
(Braga & Weisburd, 2006: 136-144).
Toepassing van de situationele probleemgerichte politie zoals Goldstein die voor ogen 
had, zou veel meer innovatie en creativiteit brengen. De politie zou dan een veel die-
pere analyse moeten uitvoeren van criminaliteits- en overlastproblemen op bepaalde 
plaatsen, samen moeten werken met buurtbewoners en -ondernemers en andere pro-
fessionele partijen en een veel breder onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden 
voor alternatieve en situationele soorten aanpak van het probleem. Volgens de auteurs 
is dit echter vooralsnog niet reëel en verhindert de hiërarchie en bijbehorende afreken-
cultuur6 binnen de politie het daadwerkelijk doorvoeren van substantiële veranderin-
gen op uitvoerend niveau. Toch stellen de auteurs dat de wat magere probleemaanpak 
uit de praktijk, variërend van verhoogde handhavingsinzet op hotspots tot probleem-
aanpak met een zwakke analyse, overwegend traditionele reacties en gebrekkige eva-
luaties, genoeg is om criminaliteit te voorkomen (Braga & Weisburd, 2006: 146-149).
Ook Skogan constateert dat de effectieve samenwerking met andere partijen net zo 
moeilijk te realiseren is als betrokkenheid van burgers. Andere instanties en in het bij-
zonder gemeentes gaan er vaak van uit dat community policing een politieprogramma 
is. Daardoor weigeren ze veelal de eigen vanuit hun professie en organisatie ingegeven 
budgetgebonden prioriteiten om te buigen om tegemoet te komen aan  buurtgebonden 

6 Auteurs doelen hier op het Amerikaanse COMPSTAT, een vrij strak systeem van verantwoording afleggen 
over geboekte resultaten door het middenmanagement van korpsen aan hun korpsleiding, dat een averechts 
effect heeft op de ervaren ruimte voor innovatie (Braga et al., 2006: 148).
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politiefunctionarissen die een beroep doen op hun hulp. Community policing kan ech-
ter volgens Skogan niet slagen zonder dat het tevens geaccepteerd en ondersteund 
wordt als gemeentelijk programma (Skogan, 2006: 35).
Daarenboven is het ook volgens Skogan moeilijk om politieagenten echt te betrek-
ken in probleemaanpak. Diepteonderzoek van Cordner en Biebel (2005) in een grote 
Amerikaanse stad toonde aan dat politieagenten meestal een beperkte probleemdefini-
tie en probleemanalyse gebruiken, oplossingen vooral baseren op eigen ervaring en in 
een ruime meerderheid van de gevallen niet verder komen dan een aanhouding. Voor-
standers van probleem oplossen erkennen dan ook dat dit een grote mate van training, 
intensieve coaching en aanhoudende evaluatie vereist om het te laten slagen. Juist aan 
die training en coaching ontbreekt het vaak bij de politie (Skogan, 2006: 35-36).
Community policing heeft volgens Skogan het belang van systematische criminaliteits-
preventie opnieuw op de agenda geplaatst. Het traditionele politiemodel voorzag alleen 
in preventie door het afschrikwekkende effect van optreden achteraf. Bewoners vragen 
juist om het voorkomen van criminaliteit en overlast. In dat kader is de politie meer 
gebruik gaan maken van criminaliteitspreventietheorieën en zich gaan richten op het 
beïnvloeden van gedrag van potentiële slachtoffers en belangrijke ‘locatie managers’ 
zoals huismeesters en winkeliers.
Veel buurtbewoners denken bij preventie vooral aan hun kinderen en manieren om 
vroeg te interveniëren bij jeugd die op weg lijkt naar serieuze criminaliteit. Veel werk 
op het vlak van het voorkomen van criminele carrières behoort bij instituties buiten 
de politie. De politie kan slechts een beperkte invloed uitoefenen op het functioneren 
van die instituties. Zelf is de politie betrokken bij naschoolse activiteiten, antidrugs-
voorlichting op scholen en verricht inspanningen om huiselijk geweld in gezinnen 
terug te dringen (Skogan, 2006: 35-36). Ondanks alle tekortkomingen in de praktijk 
kan gesteld worden dat probleemgericht werken een belangrijk element vormt van 
community policing, omdat het in sterke mate kan bijdragen aan het bereiken van een 
beter effect in de zin van een veiliger en leefbaarder omgeving.

2.3.3 Decentralisatie
Invoering van community policing betekent volgens Skogan verder dat autoriteit en 
verantwoordelijkheid lager in de hiërarchie worden neergelegd. Het doel daarvan is 
het bevorderen van de ontwikkeling van lokale oplossingen voor lokale problemen en 
het faciliteren van besluitvorming die snel kan reageren op lokale omstandig heden. 
De decentralisatie wordt meestal op twee vlakken doorgevoerd. Enerzijds wordt meer 
verantwoordelijkheid voor het identificeren en aanpakken van lokale criminaliteits- 
en overlastproblemen neergelegd bij de lokale politiechefs, verantwoordelijk voor het 
gebied van een lokaal politiebureau. Anderzijds krijgen individuele politieagenten 
daarbinnen een bepaalde buurt toegewezen, wat de communicatie tussen de politie-
agenten en buurtbewoners moet bevorderen en deze buurtagenten meer bewust moet 
maken van buurtproblemen. Van de lokale politieagenten wordt verwacht dat zij hun 
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eigen doelen bepalen, situaties onderzoeken, problemen aanpakken en in dat kader 
samenwerkingsverbanden met bewoners aangaan (Skogan, 2006: 37).

Ook het doorvoeren van een dergelijke decentralisatie is volgens Skogan echter moei-
lijk. Leidinggevenden zijn niet altijd bereid zo veel van hun autoriteit af te dragen 
naar lagere niveaus in de hiërarchie, onder andere omdat ze inefficiëntie en corruptie 
vrezen. Deze angsten hebben in zekere zin een reële basis. Een van de problemen van 
community policing is dan ook dat de roep om meer discretionaire ruimte op opera-
tioneel en straatniveau botst met een andere trend in politiewerk, namelijk de opkomst 
van systematische prestatiesturing: het structureel meten van behaalde resultaten en 
de verplichting van het politiemiddenkader om verantwoording af te leggen over 
behaalde resultaten. Bijbehorende prestatie-indicatoren hebben voornamelijk betrek-
king op criminaliteit, terwijl het publiek vaak vraagt om zaken die helemaal niet ver-
meld worden in de politie-informatiesystemen (Skogan, 2006: 38).
Dit proces van verantwoording afleggen gaat volgens Skogan over het gebruik van de 
hiërarchie binnen een politieorganisatie om de doelen van de politieleiding te bereiken. 
Deze doelen zijn over het algemeen bepaald door criminaliteitscijfers en zeggen weinig 
over de prioriteiten van lokale gemeenschappen. Als lokale politieleiders vooral worden 
afgerekend op criminaliteitscijfers en niet op de vele moeilijk meetbare activiteiten in 
het kader van community policing, dan bestaat het risico, dat zij zich onder druk van 
een gecentraliseerd managementsysteem weer meer zullen gaan richten op traditionele 
politieactiviteiten, die daar beter bij passen. Community policing daarentegen gaat juist 
over het stimuleren van wijkagenten om zelfstandig en onafhankelijk te werken. Zij 
staan het dichtst bij de burger en moeten van daaruit naar eigen oordeel bepalen hoe 
ze de lokale gemeenschappen het beste van dienst kunnen zijn (Skogan, 2006: 39).
Andere struikelblokken zijn dat community policing zeer arbeidsintensief is en extra 
politiecapaciteit vergt. Doordat de criminaliteit in Amerika gedaald is en na de terro-
ristische aanslag van 11 september 2001 de ‘oorlog tegen terreur’ op de voorgrond 
gedrongen is, zijn de ruime federale financiële bijdragen aan community policing pro-
jecten gestaakt, wat continuering op eenzelfde voet onder druk zet. Daarnaast vormt 
de dominante positie van de noodhulp binnen alle politiekorpsen een probleem. Het 
binnen een bepaalde minimumtijd opvolgen van spoedeisende assistentieverzoeken 
van het publiek is een politiedienst garantie, die boven alles voorrang krijgt en daar-
door in belangrijke mate voor elk politiebureau bepaalt hoe de capaciteit verdeeld 
wordt (Skogan, 2005: 40-41).

2.3.4 Realisatie
Community policing belooft dus een fundamentele verandering van de politie voor 
wat betreft haar organisatie, cultuur en praktijk. Volgens Mastrofski (2006: 47-48) 
vallen de feitelijke veranderingen in de organisatie van de politie echter tegen. Hij 
wijst er onder andere op dat de meeste politieorganisaties hun prestaties nog steeds 
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 voornamelijk meten met traditionele criminaliteitscijfers in plaats van prestatie-
normen te ontwikkelen die zich richten op de leefbaarheid van buurten en de oplos-
sing van buurtproblemen. Veel politiekorpsen hebben in het kader van community 
policing bepaalde programma’s geïntroduceerd, zoals buurtwachten, burgerenquêtes, 
burgeracademies en het instellen van lokale buurtgebonden politieteams, maar echte 
samenwerkingsverbanden met lokale gemeenschappen worden niet vaak aangetroffen.
Mastrofski (2006: 51-52) geeft aan dat een substantiële verandering in de politiecul-
tuur niet heeft plaatsgevonden. Adequate training van politieagenten bleef achterwege 
of was zeer beperkt. Ook inhuur van vrouwen en leden van etnische minderheden 
bracht geen verandering in de heersende politiecultuur; zij werden eerder zelf gesocia-
liseerd door de zittende garde dan dat zij een meer positieve instelling ten opzichte van 
community policing konden overbrengen. Ook een sterke invloed van politieleiders op 
de politiecultuur kon niet overtuigend worden aangetoond.
Evenzo bleef het daadwerkelijk realiseren van betrokkenheid van burgers in de poli-
tiepraktijk volgens Mastrofski (2006: 53-55) beperkt. Daarnaast kon de verwachte 
daling van geweldgebruik door de politie niet worden aangetoond. Ten slotte blijkt 
zelfs in Chicago dat nauwelijks echte partnerschappen met burgers tot stand komen. 
De meeste burgers die de moeite nemen om de burgerpanels bij te wonen, hebben eer-
der de neiging om daar te pleiten voor meer dienstverlening, dan om te participeren in 
de gezamenlijke aanpak van problemen.
Community policing voorstanders gaan er verder van uit dat community policing de cri-
minaliteit, wanorde en onveiligheidsgevoelens zal doen afnemen, zal zorgen voor een 
betere dienstverlening aan het publiek en het sociale kapitaal van lokale gemeenschap-
pen zal vergroten. Mastrofski (2006: 55-58) geeft aan dat er geen substantieel bewijs is 
dat community policing effect heeft op de criminaliteit, maar dat er wel indicaties zijn 
dat het een positief effect heeft op onveiligheidsgevoelens.
Verder concludeert hij dat de meeste community policing programma’s niet bijzon-
der geschikt zijn om het sociale kapitaal van gemeenschappen te bevorderen. Zij zijn 
 namelijk meestal niet gericht op het ontwikkelen van competenties onder het publiek, 
die opbouw van het sociale kapitaal van een gemeenschap zouden bevorderen. Daar 
waar dat wel gebeurt, verlopen ze moeilijk en kosten veel inzet, tijd en geduld. Dat 
geldt in het bijzonder in probleembuurten, vanwege het heersende wantrouwen, 
gebrek aan mogelijkheden en onervarenheid bij burgers om organisaties op te zetten 
(Mastrofski, 2006: 58-59).
Zelfs in Chicago was het bevorderen van actief burgerschap een van de minst geslaagde 
aspecten van CAPS en bleken ook de ingestelde burgercommissies, die de politie op 
strategisch niveau zouden adviseren vaker advies van de politie te krijgen dan vice 
versa. Kortom, community policing heeft weliswaar veel retorische kracht maar kent in 
Amerika slechts een gebrekkige implementatie. Daadwerkelijk doorvoeren van de ver-
eiste veranderingen in een zo vergaande mate als bijvoorbeeld in Chicago is heel hard 
werken. Het vergt het voortdurend bepalen en verbeteren van fouten en  aanhoudende 
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commitment zowel binnen als buiten de organisatie (Mastrofski, 2006: 58-66). Dat 
community policing grote meerwaarde kan hebben is aangetoond door het diepte-
onderzoek van Fung (2004) naar CAPS, waarover hierna meer.

2.4 De meerwaarde van community policing

De ervaringen met de invoering van community policing zijn, zoals uit voorgaande 
blijkt, dat invoering moeizaam en veeleisend is en dat de implementatie eigenlijk ner-
gens volledig voltooid is. Het is daarom belangrijk eraan te herinneren, dat community 
policing een reactie is op slecht functionerende traditionele, veelal hiërarchisch bureau-
cratisch ingerichte politieorganisaties. Community policing moest het tij van almaar 
stijgende criminaliteit keren en de ontstane kloof tussen politie en burgers dichten.
Naast decentralisatie en probleemaanpak is betrokkenheid van burgers binnen com-
munity policing een essentieel element om daadwerkelijk te zorgen voor een ontvan-
kelijker, eerlijker, innovatiever en effectiever politie. Fung deed diepteonderzoek naar 
een tweetal projecten die betrokkenheid van burgers bevorderden in Chicago, waar-
van de Chicago Alternative Policing Strategy (CAPS) er een was en de hervormingen 
van het Chicago schoolsysteem een ander. Dit diepteonderzoek concentreert zich per 
hervorming telkens rondom de succesfactoren van drie casussen. Fung noemt deze 
hervormingen vormen van empowered participation en toont in zijn onderzoek aan 
dat dergelijke hervormingen leiden tot een ontvankelijker, eerlijker, innovatiever en 
effectiever politie, terwijl hij ook aangeeft op welke manier dat gestalte heeft gekregen 
(Fung, 2004: 4).
Empowered participation kan begrepen worden als een vorm van bestuur waarin op 
decentraal niveau gewone burgers en lokale functionarissen de bevoegdheid en ver-
antwoordelijkheid krijgen voor deelname aan het bepalen en aanpakken van concrete 
problemen die een directe impact hebben op de eigen leefomstandigheden. Centrale 
elementen zijn de termen participatief, empowered en beraadslagend. Het gaat ten eer-
ste om het uitnodigen van gewone burgers om deel te nemen aan besluitvorming 
betreffende de doelen, prioriteiten en strategieën van de politie. Ten tweede wordt die 
burgerparticipatie empowered genoemd omdat de besluiten die langs deze weg geno-
men worden, de acties van politiefunctionarissen bepalen. Ten derde zijn de overleg-
vormen met burgers beraadslagend van aard, dat wil zeggen dat besluiten genomen 
worden door middel van een gestructureerd debat waarin deelnemers voorstellen en 
argumenten uitwisselen (Fung, 2004: 4).
Fung concludeert dat CAPS daadwerkelijk hervormingen realiseerde waarbij de idea-
len van directe betrokkenheid van burgers en burgerinbreng, lokale controle en het 
bepalen van problemen en de aanpak daarvan in debatvorm serieus werden genomen. 
Deze hervormingen vereisen volgens hem een nieuw institutioneel ontwerp,  namelijk 
accountable autonomy. Daarmee worden twee belangrijke hindernissen voor realisa-
tie van empowered participation overwonnen. Namelijk enerzijds het probleem dat 
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 openbaar bestuur dusdanig ingewikkeld is dat gewone burgers dat nooit zullen begrij-
pen en anderzijds dat lokale omstandigheden van sociale conflicten, ongelijkheid en 
materiële armoede een eerlijke publieke beraadslaging belemmeren (Fung, 2004: 220).
Accountable autonomy combineert decentrale probleemaanpak met een centrale orga-
nisatie, die ondersteuning biedt bij het verbinden en verantwoordelijk houden van 
lokale groepen. Deze methode verbindt gewone burgers aan politiefunctionarissen, zij 
hebben in de samenwerkingsverbanden onderling overleg. Door introductie van speci-
fieke methodieken worden daarbij problemen van ongelijkheid omzeild (Fung, 2004: 
220, 221). Het onderzoek van Fung toont aan, dat wanneer burgers de mogelijk-
heid hebben om problemen te benoemen en probleemaanpakken te bedenken, som-
mige bewoners wel degelijk geneigd zijn om een bijdrage te leveren aan die probleem-
oplossende processen, ondanks de hindernissen van armoede en sociale conflicten 
(Fung, 2004: 221).
Fung trekt uiteindelijk vier hoofdconclusies. Ten eerste dat de uitgangsomstandig-
heden het democratische gehalte sterk beïnvloeden in die zin dat gunstiger omstan-
digheden empowered participation vergemakkelijken en ongunstige omstandigheden 
dit proces bijzonder fragiel maken. Ten tweede dat inclusieve participatie en eerlijke 
beraadslaging afhankelijk zijn van onder andere het mobiliseren van burgers en het 
trainen van zowel politiefunctionarissen als burgers (Fung, 2004: 224).
Ten derde tonen de door Fung onderzochte casussen een hogere effectiviteit dan onder 
de hiërarchisch bureaucratische systemen die aan CAPS voorafgingen mogelijk zou 
zijn geweest. Dat is te danken aan het versterken en transparanter maken van de com-
municatie en samenwerking van buurtbewoners en lokale politiefunctionarissen. In 
minder gunstige omstandigheden, als sprake is van vijandigheid tussen buurtbewoners 
en lokale autoriteiten, kan accountable autonomy nieuwe kansen bieden voor inspraak, 
samenwerking, invloed en verantwoordelijkheid en controle. Ten vierde bestrijdt Fung 
de vooronderstelling dat burgerparticipatie vooral voordelen zou opleveren voor de 
welgestelde bevolking en meer homogene buurten. Uit zijn onderzoek blijkt dat juist 
de minder bedeelden profiteerden van de toegenomen mogelijkheden om invloed uit 
te oefenen (Fung, 2004: 224-225).
Fung benadrukt, hoewel het aandeel deelnemende burgers slechts een fractie uitmaakt 
van de totale bevolking van Chicago, dat de toename van het aantal burgers dat bij 
CAPS betrokken is toch aanzienlijk is en genoeg voor een effectiever probleemaanpak 
door de politie. Het heeft geleid tot betrokkenheid van minderbedeelde bewoners en 
is daarom inclusief. Bovendien toont zijn onderzoek aan dat hervormingen zich op de 
vraagzijde zouden moeten richten in plaats van zoals gebruikelijk op de aanbodzijde. 
Belangrijk is dus focus op de doelen die bewoners willen realiseren door participatie.
Het onderzoek belicht twee opvallende kenmerken van professionele interventies bin-
nen empowered participation. Ten eerste dat deze interventies niet gericht zijn op het 
opleggen van centrale oplossingen of strategieën, maar juist op het verbeteren van de 
lokale beraadslaging door deze meer inclusief en reflectief te maken. Ten tweede dat 
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een reeks vrij bescheiden interventies al voldoende is om de afstand tussen deelnemers 
uit gescheiden werelden te overbruggen en binnen buurtpanels om te zetten in vrucht-
baar debat (Fung, 2004: 217-219).
Van Stokkom en Toenders (2010) benadrukken in hun onderzoek naar actieve burgers 
in achterstandswijken in Nederland dat de volgende lessen te trekken zijn uit CAPS: 
de betrokkenheid van bewoners uit achterstands- en probleembuurten is het hoogst, 
terwijl de sociale zelfredzaamheid vaak het laagst is. Probleemoplossende samenwer-
kingsverbanden komen onder die omstandigheden moeilijk tot stand. Toch blijken 
succesvolle interventies mogelijk door de inspanningen van een kleine groep enthou-
siaste professionals en burgers, waarbij politie en opbouwwerkers een cruciale rol ver-
vullen. Dat zij meedoen en steun bieden is als het ware voorwaarde voor veiligheids-
gerelateerde burgerparticipatie in onveilige problematische buurten (Van Stokkom & 
Toenders, 2010: 166). Ook al valt de mate van burgerparticipatie vaak tegen, door 
samenwerking met slechts een kleine groep burgers verbetert het vermogen van politie 
en andere buurtprofessionals om buurtproblemen daadwerkelijk effectief en innovatief 
aan te pakken.

2.5 Zero tolerance

In het voorgaande zijn het lawful policing en community policing model tegenover 
elkaar geplaatst, omdat de onderlinge verschillen illustreren in welke diepgaande mate 
de overgang naar community policing de relatie van politie tot burgers heeft veranderd. 
Vervolgens is uitgebreid ingegaan op het feitelijk functioneren van community policing, 
de kritiek die daarop kwam vanuit burgers, hoe de situatie verder werd geëxpliciteerd 
door wetenschappelijk onderzoek en tot welke veranderingen dit heeft geleid.
De zoektocht naar een beter politiemodel werd niet alleen in Amerika, maar in meer-
dere landen en plaatsen gevoerd, waaronder Nederland. Daar werd overigens het 
baanbrekende rapport Politie In Verandering (1977), een van de meest prominente 
impulsen tot invoering van community policing in Nederland, mede geïnspireerd op 
Amerikaanse theorieën, waaronder het democratisch model voor de politie van de 
Amerikaanse wetenschapper John E. Angell uit 1971 (Warners, 2010: 69). Ook in 
Europa veroorzaakten maatschappelijke veranderingen frictie met het traditionele 
politiebestel en werd gezocht naar alternatieven, waarbij evenals in Amerika gezocht 
werd naar een betere aansluiting bij de maatschappij.
Het van oorsprong Amerikaanse concept community policing werd dan ook uitein-
delijk in heel Europa in ieder geval op onderdelen overgenomen. Dit proces kwam in 
de laatste decennia van de vorige eeuw in een stroomversnelling, onder andere door 
internationale uitwisseling van ideeën over politiewerk. Zowel de ‘Executive Session 
on the Police’ en paradoxaal genoeg het vermarkten van de New Yorkse zero tolerance 
aanpak speelden daarin een belangrijke rol.
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Ook Ponsaers benadrukt dat de kern van het community policing model het verminde-
ren van de afstand tot burgers is in aansluiting op het streven naar een bredere benade-
ring van de aanpak van onveiligheid en leefbaarheid. Ponsaers (2010: 6-7) schrijft dat 
de ‘Executive Session on the Police’, die van 1985 tot 1990 aan de Harvard University 
in Amerika werd gehouden, de belangrijkste impuls was om het community policing 
model te expliciteren. Dertig vooraanstaande wetenschappers en politiechefs namen 
daaraan deel (Bayley, 1998: 138). Het programma strafrechtsonderzoek7 van de 
 Harvard’s Kennedy School of Government van de Harvard University heeft als primaire 
doelstelling beïnvloeding van de praktijk. De Executive Session is een van de middelen 
die daarvoor gebruikt werd en nog steeds gebruikt wordt (www.hks.harvard.edu).
Een Executive Session wordt samengesteld uit vijftien tot twintig hoge functionaris-
sen vanuit praktijk en bestuur, een team van academici van de Kennedy School en 
enkele gerenommeerde academici van andere universiteiten die samen verantwoor-
delijkheid nemen om gedurende een periode van drie tot vier jaar de gekozen aanpak 
van bepaalde beleidsthema’s te heroverwegen en te verbeteren. De deelnemers wor-
den geselecteerd op basis van hun prominente bijdrage aan het beleidsveld en komen 
gemiddeld twee keer per jaar voor enkele dagen bijeen. Het Kennedy-team zorgt voor 
het organiseren, selecteren en begeleiden van de Executive Sessions en verzorgt trans-
cripties van de sessies zelf en publicaties voor- en achteraf. In de laatste sessie bepalen 
de deelnemers zelf hoe zij de gezamenlijke bevindingen onder de aandacht brengen 
van de achterban (Hartmann, Moore & Gornick, 1989).
De Executive Session on Policing 1985-1991 had van alle Executive Sessions de grootste 
impact op het arbeidsveld. Deelnemers waren prominente academici zoals bijvoor-
beeld Herman Goldstein, de bedenker van problem oriented policing en George L. 
Kelling en James Q. Wilson, bekend van de broken windows theorie. Daarnaast vele 
prominente politiechefs, zoals de directeur van het Federal Bureau of Investigation, de 
hoofdcommissaris van de politie van New York en de voormalige hoofdcommissaris 
van het Engelse Scotland Yard (Kelling, Wasserman & Williams, 1988: 8). Hoofd-
thema was community policing en de zeventien papers die op basis van deze sessie tot 
stand kwamen werden onder de naam Perspectives on Policing wijdverbreid over geheel 
Amerika en vonden ook weerklank in Europa (www.hks.harvard.edu).
Die weerklank is tevens toe te schrijven aan het succes van de invoering van zero tole-
rance policing in New York. Deze aanpak is gebaseerd op de broken windows theorie 
van Kelling en Wilson (1982) en gaat over de rigoureuze aanpak van relatief kleine 
overtredingen. De broken windows theorie is een antwoord op de onvrede van burgers 
over de toenemende overlast in Amerikaanse steden in de jaren tachtig. Politie en justi-
tie besteedden daar nauwelijks aandacht aan, want zij concentreerden zich voorname-
lijk op criminaliteit. Volgens Kelling en Wilson zou het negeren van de eerste tekenen 

7 The program in Criminal Justice Research.
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van overlast, zoals een gebroken raam, leiden tot toenemende verloedering, waardoor 
uiteindelijk situaties ontstaan die uitnodigen tot criminaliteit. Zij pleitten dus voor de 
aanpak van overlast.
De New Yorkse zero tolerance policing is weliswaar gebaseerd op de broken windows 
theorie en richt zich daarom ook op de aanpak van overlast en wanorde overeenkom-
stig community policing, maar op een heel andere manier. Bij zero tolerance policing gaat 
het om rigoureus repressief politieoptreden tegen kleine overtredingen met als doel 
onaangepast gedrag min of meer te elimineren.
Op het toeschrijven van ‘het succes van New York’ aan zero tolerance policing valt trou-
wens het een en ander af te dingen. De New Yorkse politiechefs wisten de dalende cri-
minaliteitscijfers dusdanig goed te vermarkten dat politiedelegaties uit de hele wereld 
afreisden naar New York om het ‘wonder’ daar te aanschouwen. Bovendien was de 
sterk gedaalde criminaliteit niet alleen kenmerkend voor New York, ook in veel ver-
gelijkbare Amerikaanse steden was dit het geval, terwijl deze steden de agressieve zero 
tolerance strategie van New York niet hadden toegepast, maar veelal juist vormen van 
community policing hadden geïmplementeerd. Bovendien is de daling van de crimi-
naliteitscijfers in New York al voor de start van het zero tolerance offensief ingezet en 
heeft in het bijzonder uitbreiding van het aantal politieagenten in de periode 1990-
1995 met bijna 40% een grote rol gespeeld (Van Stokkom, 2008: 9-11).
De strategieën van New York lijken vooral grote aantrekkingskracht te hebben op 
politieleiders. Zo bezochten in 1998 maar liefst 150 delegaties van buitenlandse 
politie korpsen de NYPD (New York Police Department) (Van Stokkom, 2008: 11) 
en bracht een Nederlandse delegatie van burgemeesters, korpschefs en hoofdofficie-
ren in de jaren negentig een bezoek aan New York, waar ze ontvangen werden door 
burgemeester Giuliani en korpschef Bratton van de NYPD (Punch, Van der Vijver & 
Zoomer, 2002: 65).
Academici zoals Hartcourt en Greene daarentegen zijn vaker kritisch en hebben 
diverse kanttekeningen geplaatst bij de zero tolerance aanpak (Van Stokkom, 2008: 
9). Illustratief is een eenvoudige vergelijking van de effecten van zero tolerance in 
New York met die van community policing met een meer probleemgeoriënteerde bena-
dering in San Diego, die leert dat de zero tolerance aanpak een aantal onaangename 
neveneffecten kent. In New York stond agressief optreden tegen kleine overtredingen 
centraal, in San Diego het aspect van betrokkenheid van burgers. Tussen 1990 en 
1995 nam de criminaliteit in New York met 37% en in San Diego met 36% af, terwijl 
de mankracht in die periode in New York met 40% toenam tegen slechts 6% in San 
Diego. Bovendien steeg het aantal aanhoudingen in New York scherp, terwijl dat in 
San Diego met 15% daalde. Ten slotte nam het aantal klachten tegen de politie in 
New York sterk toe, terwijl het aantal klachten tegen de politie van San Diego met 8% 
afnam (Van Stokkom, 2008: 11).
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2.6 Samenvatting

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond onder invloed van veranderende maat-
schappelijke omstandigheden kritiek op het functioneren van de staat en in haar 
verlengde, de politie. Amerikaans sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de politie 
leverde vervolgens een drietal belangrijke inzichten op. Ten eerste dat politieagenten 
gebruikmaakten van een grote mate van discretionaire ruimte in hun optreden en dat 
deze een essentieel onderdeel vormde van goed politiewerk. Ten tweede dat de poli-
tie slechts voor een zeer gering deel van haar tijd bezig was met ‘boeven vangen’. De 
hoofdmoot van het politiewerk bestond in werkelijkheid uit vrede bewaren. Ten derde 
de erkenning van de afstandelijke relatie van de politie tot de bevolking en dat het zaak 
was aan te sturen op betere banden tussen politie en burgers. Die geringe verbonden-
heid van de politie met de omgeving zou veel te maken hebben met de politiecultuur, 
die gekenmerkt werd door een sterk wij-zijperspectief met een overwegend negatief 
beeld van burgers.
De meest dominante en populaire politie-innovatie gericht op meer verbondenheid 
van de politie met burgers, bestaat uit het concept community policing. Dit concept 
is van oorsprong Amerikaans, maar werd vanaf de jaren zeventig in vrijwel alle Wes-
terse landen overgenomen en doorgevoerd. Het nieuwe community policing model kan 
gecontrasteerd worden met het oudere lawful policing model. Het lawful policing model 
gaat over wetshandhaving en criminaliteitsbestrijding met grote afstand tot burgers. 
De politie is er voor de staat. Het community policing model daarentegen gaat over 
samenwerken met burgers en lokale partners aan leefbaarheid en veiligheid in nabij-
heid van burgers. De politie is er voor de burgers.
Community policing beoogt het volgende: de discretionaire bevoegdheid van politie-
agenten is een waardevol en onmisbaar bestanddeel van goed politiewerk. Toepassing 
van de wet is geen doel op zich, maar een van vele middelen die de politie kan kiezen 
om de vrede te bewaren. Een goede politie legt verantwoording af over haar functio-
neren aan de maatschappij, beschouwt burgers als volwaardig partner en werkt met 
burgers en maatschappelijke partijen samen. Om professioneel politiewerk te leveren 
legt de politie zich toe op het verkrijgen van een gedegen maatschappijkennis en haar 
legitimiteit zoekt zij in democratisering, de burger krijgt vooraf inspraak en achteraf 
tekst en uitleg over wat de politie doet. De politie richt zich op het voorkomen van 
overlast en criminaliteit en concentreert zich samen met maatschappelijke partners en 
burgers op preventie. Dat doet zij onder andere door risicofactoren te onderkennen 
en samen met maatschappelijke partners en burgers aan te pakken door middel van 
proactief optreden en beleid.
Community policing heeft drie kernelementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, namelijk betrokkenheid van burgers, probleemaanpak en decentralisatie. Betrok-
kenheid van burgers doelt op het ontdekken van en reageren op de problemen van 
burgers en het betrekken van burgers in de probleemaanpak. Een probleemgerichte 
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 oriëntatie doelt op het gebruikmaken van lokale kennis, uitbreiding van het politie-
mandaat en samenwerking met andere lokale professionele partijen gericht op het 
oplossen van problemen. Decentralisatie tenslotte doelt op het neerleggen van verant-
woordelijkheid bij wijkteamchefs en wijkagenten, zodat het vinden en snel realiseren 
van lokale oplossingen voor lokale problemen bevorderd wordt.
Die drie kernelementen blijken moeilijk te implementeren. Een veelgehoorde kritiek 
op community policing is dan ook dat dit concept vooral retoriek is en slechts een 
gebrekkige implementatie kent. Daadwerkelijk doorvoeren van de vereiste verande-
ringen vergt het voortdurend bepalen en verbeteren van fouten en aanhoudende com-
mitment zowel binnen als buiten de organisatie. Diepteonderzoek (Fung, 2004) naar 
de ver doorgevoerde invoering van community policing in het Amerikaanse Chicago 
toont aan, dat samenwerking daadwerkelijk tot het dichten van de ontstane kloof tus-
sen politie en burgers kan leiden. Betrokkenheid van burgers is daarin een essentieel 
element en dat geldt ook voor professionele ondersteuning.
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3 Community policing in Nederland

Hoe heeft de relatie tussen politie en burgers zich in Nederland de laatste vijftig 
jaar ontwikkeld? Dit hoofdstuk beschrijft eerst chronologisch de ontwikkelingen in 
Nederland vanaf de jaren vijftig. Uitgaande van een situatie waarin sprake was van 
een afstandelijke relatie van de politie tot burgers, wordt de introductie van community 
policing in Nederland beschreven en de daaruit voortspruitende inspanningen om te 
komen tot meer verbinding met burgers en maatschappij door introductie van achter-
eenvolgens wijkagenten, wijkteams en gebiedsgebonden politiezorg.
Vervolgens ga ik nader in op enkele belangrijke ontwikkelingen uit die periode, 
 namelijk de opkomst van het idee van sociale zelfredzaamheid, het integrale veilig-
heidsbeleid, veiligheidsnetwerken en de multi-etnische samenleving. Aansluitend ga ik 
in op de vraag of community policing onder druk staat. Het hoofdstuk besteedt daar-
toe achtereenvolgens aandacht aan de toegenomen professionaliteit bij de politie, de 
recente herwaardering van repressieve strategieën en de enigszins ambivalente effecten 
van community policing. Het hoofdstuk sluit af met ambivalente ontwikkelingen in de 
praktijk van wijkagenten en een samenvatting.

3.1 Afstand in de jaren vijftig

Net als in Amerika kenmerkte ook de Nederlandse politie zich in de jaren vijftig en 
vroege jaren zestig door wat Cachet en Versteegh (2007: 1049-1050) noemen ‘een 
betrekkelijke non-relatie tot de samenleving’. De eerste jaren na de Tweede Wereld-
oorlog was de politie vooral met zichzelf bezig. Het bevel over de politie was gedu-
rende de oorlog namelijk overgenomen door de Duitse bezetter. De politie werd door 
de bezetter ingezet bij de Jodenvervolging en na de oorlog was het zaak de politie te 
zuiveren van deze smet (Fijnaut, 2007). Verder veranderde weinig aan de traditionele 
werkwijze van de politie, haar optreden was voornamelijk reactief, repressief en inci-
dentgericht. De zichtbaarheid van de politie was beperkt tot individueel dan wel col-
lectief repressief optreden (Cachet & Versteegh, 2007: 1049).
Aangezien de Nederlandse verzuilde samenleving in die periode gericht was op weder-
opbouw was er een redelijke mate van informele sociale controle en sociale cohesie. 
Een politie op afstand van de bevolking leverde dan ook geen problemen op, zij hoefde 
immers alleen in actie te komen als ‘ultimum remedium’. De werkdruk van de politie 
was in die jaren laag, wat ook blijkt uit de daling van de politiesterkte in de jaren 
vijftig. De Nederlandse maatschappij was overzichtelijk, ordentelijk en kende weinig 
grote problemen. De bevolkingssamenstelling was betrekkelijk homogeen, evenals de 
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normen en waarden van de bevolking. Bovendien werd het gezag van de overheid en 
in haar kielzog het gezag van de politie als vanzelfsprekend aanvaard. Ten slotte was de 
omvang van de criminaliteit gering en had de politie alleen te maken met een beperkt 
aantal misdadigers van eigen bodem, veelal bekend en goed beheersbaar (Cachet & 
Versteegh, 2007: 1049-1050).

3.2 Confrontaties in de jaren zestig

Deze betrekkelijke rust veranderde drastisch in de tweede helft van de jaren zestig. De 
welvaart nam toe, de algemene levensstandaard van de bevolking verbeterde, televisie 
deed zijn intrede en een proces van snelle maatschappelijke verandering kwam op 
gang. Gevolg was toename van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke differentiatie 
en derhalve ontzuiling; van een gezamenlijk beeld over wat maatschappelijke orde 
behelst was al gauw geen sprake meer (Cachet & Versteegh, 2007: 1050/51).
Door de maatschappelijke onrust was de politiefunctie niet langer politiek neutraal en 
werd deze controversieel (Cachet & Versteegh, 2007: 1050/51). Dit leidde tot meerdere 
harde confrontaties met het publiek. Net als voor de oorlog, tijdens de Jordaanrellen 
in 1933, reageerde de politie met veel geweld. Daardoor werd duidelijk dat de politie 
niet goed voorbereid of toegerust was om adequaat te reageren op de overwegend 
vreedzame en creatieve antigezag-demonstraties van onder andere de provobeweging 
(Rood, 2008: 107). Door de wanverhouding tussen de meestal ludieke acties van provo 
en de gewelddadige politiereacties daarop, werd de kloof tussen het reactieve en rigide 
politieoptreden en de snelle veranderingen in waarden en gedrag van de samenleving 
zichtbaar. Er was sprake van een legitimiteitskloof (Punch et al., 2007: 62).
Vooral na de uit de hand gelopen gewelddadige confrontaties van de politie met het 
publiek in Amsterdam, naar aanleiding van protesten tegen het huwelijk van kroon-
prinses Beatrix met de Duitse prins Claus in maart 1966 en de Telegraafrellen van 
juni 1966, richtte de kritiek van het publiek en de aandacht van de regering zich op de 
politie (Fijnaut, 2007b: 150-152; Van Riessen, 2007: 130). Voor de politie was afstand 
houden van de samenleving niet langer een optie, maar het zou nog enige tijd duren 
alvorens structurele veranderingen gericht op een beter contact met de samenleving 
zouden plaatsvinden.
De regering installeerde in juli 1966 de commissie-Enschede om de oorzaken van de 
uit de hand gelopen confrontatie tussen politie en publiek bij de Telegraafrellen te 
onderzoeken (Fijnaut, 2007a: 789). De commissie concludeerde dat de Amsterdamse 
politie weinig bekwaam gehandeld had in de handhaving van de openbare orde. De 
mobiele eenheid stond onder leiding van onervaren commandanten, wat zorgde voor 
steeds wijzigende tactieken, grote verschillen in de kwaliteit van optreden en gede-
motiveerd personeel. De mobiele eenheid zelf was slecht uitgerust en niet adequaat 
opgeleid en getraind. Bovendien was de coördinatie tussen de leden van de driehoek, 
verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, abominabel geweest. Wat 
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gold voor de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam was vergelijkbaar met de situatie 
in de rest van het land (Fijnaut, 2007b: 150-152).
Hieruit voortgekomen hervormingen van de politie waren in eerste instantie gericht 
op veranderingen in de organisatie van de politie. Professionalisering werd gezocht in 
een zekere mate van centralisering, die resulteerde in het opheffen en samenvoegen 
van kleinere lokale politiebureaus tot grotere politiebureaus. Technologische vernieu-
wingen, in het bijzonder invoering van het gebruik van de portofoon en het gebruik 
van auto’s voor de surveillancedienst, maakten centraal aansturen en controleren van 
surveillance-eenheden mogelijk. De politie concentreerde zich daarbij op efficiency-
verhoging door alle aandacht te richten op het verhogen van oplossingspercentages 
van misdrijven, aanrijtijden en op reactie- en behandeltijden van assistentieverlenin-
gen. De voet- en fietssurveillance maakten plaats voor gemotoriseerde surveillance 
en aantallen, snelheid en technische deskundigheid werden maatstaf voor kwaliteit. 
Deze efficiencyslag had een ongunstig effect op het directe contact met het publiek 
en zicht op de behoeften van de burgerij was men grotendeels verloren (Bastiaenen & 
 Vriesema, 1981: 11; Gemeentepolitie Amsterdam, 1974).

3.3 Wijkagenten in de jaren zeventig

Politie ‘in blik’, de term waarmee al spoedig gerefereerd werd aan de gemotoriseerde 
surveillance, had dus nadelige gevolgen. Contact met het publiek beperkte zich tot 
assistentieverlening bij allerhande onprettige zaken, zoals aanrijdingen en ruzies en 
berispingen in het verkeer. De politie onderkende dat ‘De door iedereen gekende en 
aanspreekbare politieman die in rustig tempo in zijn wijk surveilleerde en daarbij aan-
dacht kon hebben voor de bevolking en voor de aangelegenheden die in de wijk onrust 
of ergernis teweeg brachten, was verdwenen wat een ernstig manco veroorzaakte in 
het contact tussen de politie en de bevolking’ (Gemeentepolitie Amsterdam, 1974: 1).
Ook landelijk ging het publiek dientengevolge steeds harder roepen om een aanspreek-
bare politieagent, die de mensen kent en gekend wordt. Bovenstaande onpersoonlijke 
aanpak leverde slechts tijdelijke oplossingen, het oplossingspercentage van misdrijven 
daalde en langzaam kwam het besef dat medewerking van het publiek voor het oplos-
sen van misdrijven onontbeerlijk is. Het aantal klachten over politieoptreden nam toe, 
het aantal vragen om hulpverlening door de politie steeg en binnen de politie wonnen 
nieuwe taakopvattingen terrein, zoals het idee van de politie Projectgroep Organisatie 
Structuren om welzijnsbevordering in plaats van wets- en ordehandhaving doel van de 
politie te maken (Bastiaenen & Vriesema, 1981: 11).
In Amsterdam werd om deze manco’s te verhelpen al vanaf 1968 geëxperimenteerd 
met de inzet van wijkagenten (Hoogewoning, 1993: 54) en gedurende de jaren zestig 
en zeventig deden ook andere korpsen dat en verspreidde dit fenomeen zich over de 
diverse gemeentepolitiekorpsen. In 1979 kenden zestig van de 139 gemeentepolitie-
korpsen een of andere vorm van wijksurveillance. Overigens werd de uiteindelijke 
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beslissing tot het instellen van wijkagenten vaak genomen onder invloed van politieke 
druk van het gemeentebestuur (Bastiaenen & Vriesema, 1981: 12). De meeste korpsen 
organiseerden de uniformdienst in drie taakvelden: gemotoriseerde reactieve en pre-
ventieve surveillance en daarnaast wijkagenten (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 255; 
Punch et al., 2007: 67).
Overigens is geen sprake van een terugkeer van ‘oom agent’ uit de vroege jaren vijftig. 
Deze verzorgde de zogenaamde blokbewaking, de surveillance te voet of op de fiets, 
die vierentwintig uur per dag werd uitgeoefend. Zijn taak was wetshandhaving: het 
uitoefenen van controle op de naleving van wetten en verordeningen. Zo nodig diende 
hij repressief op te treden. Het was slechts in het kader van deze opdracht dat hij con-
tacten met het publiek mocht onderhouden. Daarbuiten werden toenaderingen tot de 
bevolking ontmoedigd via een strak controlesysteem en strafdiensten bij overtredin-
gen. Voor de wijkagent daarentegen is contact met het publiek juist de belangrijkste 
bestaansreden (Bastiaenen & Vriesema, 1981: 10).

De wijkagenten werkten solitair in een beperkt geografisch gebied en waren daar 
belast met criminaliteitspreventie, probleemaanpak en het doorgeven van informa-
tie aan de criminele inlichtingen eenheid. In de praktijk voelden deze wijkagenten 
zich verantwoordelijk voor het rustig en veilig houden van hun wijk, herstel van de 
contacten met burgers en het leggen van contacten met andere instanties. Hun werk-
gebied beperkte zich tot de eigen wijk. Daar surveilleerden ze zichtbaar, dus per fiets 
of te voet, bezochten winkels en openbare gebouwen om daar met burgers te praten 
en poogden problemen op te lossen, die burgers aan hen kenbaar maakten (Van der 
Vijver & Zoomer, 2004: 255; Punch et al., 2007: 67).
In de vroege jaren zeventig verschenen vervolgens de eerste studies naar het functio-
neren van die wijkagenten, destijds uitgevoerd door de politie zelf (Huijsmans, 1973; 
Weenk, 1975), maar ook kleinschalige wetenschappelijke studies, zoals de studie van 
Punch naar het functioneren van de Rotterdamse wijkagenten (Punch, 1974). In 1980 
verscheen het eerste onafhankelijk wetenschappelijk uitgevoerd deelonderzoek8 van 
Bastiaenen en Vriesema met de sprekende titel ‘Wijkagent: diender van twee mees-
ters’. De titel reflecteert de ingewikkelde positie van deze politiefunctionarissen in 

8 Dit deelonderzoek betrof een kwalitatief onderzoek in 1979 naar wijkagenten bij de gemeentepolitie Haar-
lem en werd in 1980 vastgelegd in een tussentijds verslag, dat alleen voor intern gebruik van de gemeente-
politie Haarlem en de begeleidingscommissie bestemd was. De uitgebreidheid en herkenbaarheid van de 
beschrijvingen in het rapport maakte het volgens de onderzoekers ongeschikt voor verspreiding in ruimere 
kring. In 1980 werd dit eerste deelonderzoek in Haarlem vervolgens voortgezet door kwalitatief onderzoek 
bij de gemeentepolitie van Amersfoort en Amsterdam. Ten slotte werden in 1981 bijeenkomsten gehouden 
met 220 politieambtenaren uit 70 korpsen (per korps een wijkagent, brigadier en hogere rang), waarin deel-
nemers eigen meningen, ervaringen en visies inbrachten naar aanleiding van het tussentijds verslag en door 
onderzoekers geponeerde stellingen. Samen resulteerden de drie deelonderzoeken in 1981 in de eindnota: Een 
kwestie van aanpak. Wijkagent zet politie op het kruispunt van twee wegen (Bastiaenen & Vriesema, 1981: 7-9).
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die tijd, namelijk tussen de eigen organisatie en het publiek. Hun geïsoleerde positie 
en de heersende politiecultuur, gericht op boeven vangen, maakte het moeilijk zowel 
ten dienste te staan van het publiek als van de eigen organisatie (Van der Vijver & 
 Zoomer, 2004: 261).
Wijkagenten werden niet serieus genomen door hun collegae, vooral door de colle-
gae van de uniformdienst en van de criminele inlichtingen eenheid. Hun werk werd 
beschouwd als onbelangrijk, als bijzaak van ‘echt politiewerk’. Wijkagenten kregen 
denigrerende bijnamen zoals ‘wijkzuster’, ‘sociaal werker’ en ‘koffiedrinker’, het belang 
van hun werk werd niet erkend en ze werden hoogstens goed genoeg bevonden om 
die problemen op te lossen, waar verder niemand zin in had. Deze vroege wijkagenten 
legden zich dan ook voornamelijk toe op het sociale deel van hun taken, raakten daar-
door nauw betrokken bij de wijk en deden niet of nauwelijks aan wetshandhaving in 
de wijk (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 261; Punch et al., 2007: 67).
De negatieve houding van de eigen collegae ten opzichte van wijkagenten en weer-
stand van deze wijkagenten tegen het uitvoeren van repressieve taken versterkte hun 
isolement ten opzichte van de politieorganisatie. De wijkagenten wilden de moeizaam 
opgebouwde vertrouwensband met de bevolking van hun wijk niet beschadigen door 
repressief optreden of door het doorgeven van vertrouwelijke en substantiële informa-
tie uit de wijk aan de criminele inlichtingendienst. Dit botste met de destijds heersende 
politiecultuur; de algemene norm was dat politiemensen solidair met elkaar behoor-
den te zijn en niet met het publiek (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 262; Punch et 
al., 2007: 67). Daarbovenop beoordeelden ook burgers de wijkagenten niet onverdeeld 
positief. Ze waren weliswaar blij met de zichtbare, benaderbare en vertrouwde wijk-
agenten in hun wijk, maar uitten ook kritiek over het feit dat het typische eenlingen 
waren, die ‘veel beloofden, maar weinig realiseerden’ (Bastiaenen & Vriesema, 1980: 
73-76; Van der Vijver & Zoomer, 2004: 262).

3.4 Wijkteams in de jaren tachtig

Het systeem van wijkagenten kan gezien worden als een voorloper van community 
 policing, omdat het community policing aspect beperkt bleef tot de specifieke functie 
van wijkagent, terwijl de rest van de politieorganisatie onveranderd bleef. Dit was 
volstrekt anders bij de introductie van de wijkteams in de jaren tachtig. Deze volgde 
de paradigmawisseling, die in 1977 werd voorgesteld in het baanbrekende rapport 
Politie in Verandering van de Projectgroep Organisatie Structuren (Van der Vijver & 
Zoomer, 2004: 255). Drie jonge politieofficieren hadden opdracht gekregen van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken om de sterkte en formatie van de gemeentelijke 
politiekorpsen te berekenen. De vraag naar politiediensten was namelijk inmiddels 
veel groter dan het aanbod (Van Dijk & Hoogewoning, 2007: 777-778, Punch et al., 
2007).
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De projectgroep greep de kans om een kritisch en provocerend rapport te schrij-
ven, dat veel verder ging dan puur berekenen hoeveel extra politie nodig was om het 
 toegenomen werkaanbod aan te kunnen. De projectgroep pleitte voor een fundamen-
tele herbezinning op de politiefunctie en om op basis daarvan te komen tot continu 
flexibel bijstellen van de sterkte (Van Dijk & Hoogewoning, 2007: 777-782). De inspi-
ratie voor deze herdefiniëring van de politiefunctie werd overigens grotendeels ont-
leend aan het in de jaren zestig en zeventig in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
ontwikkelde concept van community policing (Wiebrens, 2004: 81).
Dienovereenkomstig was de oorzaak van de gewelddadige confrontaties tussen poli-
tie en publiek in de jaren zestig volgens de projectgroep, dat de traditionele opvat-
ting over de politie als uitvoerende wetshandhaver niet meer paste bij de veranderde 
samenleving (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 62). De projectgroep pleitte daarom 
voor interne democratisering en maatschappelijke integratie van de politie. Dit wilde 
zij bereiken door de invoering van wijkteams. De projectgroep ging ervan uit, dat het 
uitvoeren van politiewerk dichtbij burgers vanuit een klantgerichte houding zou leiden 
tot meer tevredenheid bij de burger en meer begrip voor de politie, wat haar legitimi-
teit zou bevorderen (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 256).
De wijkteams zouden verantwoordelijk zijn voor al het dagelijkse politiewerk in een 
relatief klein gebied op een 24-uurs basis. Burgers zouden daar terechtkunnen voor 
alle routinepolitiezaken. Het idee was een generale taakstelling voor alle politieagen-
ten en integratie van voorheen apart georganiseerde politieafdelingen binnen het wijk-
team. Het wijkteam zou in de eigen wijk surveilleren en het wijkteampersoneel zou 
daarbinnen alle voorkomende politiewerkzaamheden uitvoeren, van wetshandhaving 
tot ordehandhaving, van opsporing tot assistentiesurveillance en van het opnemen van 
aangiften tot het bemiddelen in conflicten (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 256).
Hoewel de overheid in eerste instantie niet blij was met het rapport en publicatie 
trachtte te voorkomen, werd het uiteindelijk toch openbaar gemaakt onder druk van 
de media (Van Dijk & Hoogewoning, 2007; Punch et al., 2007), overigens mede aan-
gewakkerd door een flinke lobby van de auteurs van het rapport zelf (Warners, 2010: 
73-76). Punch, Hoogenboom en Van der Vijver (2007) benadrukken dat het bijzonder 
is dat deze roep om verandering vanuit de politie zelf kwam en gedreven werd door 
een interne sterke drang naar verandering. Het rapport fungeerde volgens deze auteurs 
vele jaren als leidmotief voor politiewerk in Nederland. De ideologie was gestoeld op 
een politie die afgestemd was op maatschappelijke veranderingen, interne democratie 
en de wensen van het publiek, terwijl de operationele stijl in hoge mate was overgeno-
men vanuit Amerikaanse ideeën over community oriented en problem oriented policing 
(Punch et al., 2007: 62-63).

Vanaf de jaren tachtig werden wijkteams successievelijk ingevoerd, maar niet overal 
succesvol of even ver doorgevoerd. De gemeentepolitie Delft startte als eerste 
een proef met wijkteams, maar moest de proef binnen een jaar afblazen omdat de 
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 implementatieproblemen, mede veroorzaakt door toenemend intern verzet, te groot 
werden (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 262). Sommige politiekorpsen introduceer-
den wel kleinere decentrale teams, maar waren minder strikt in het doorvoeren van de 
generale taakstelling en de integratie van gespecialiseerde afdelingen; dit soort teams 
werden basispolitieteams genoemd.
In achtereenvolgens 1983 en 1986 begonnen respectievelijk Haarlem en Amsterdam 
aan de invoering van wijkteams, geheel volgens de gedachtegang van Politie in Ver-
andering. De implementatie in Haarlem verliep moeizaam en stuitte op vergelijkbare 
problemen van intern verzet als in Delft door een gebrek aan voldoende capaciteit en 
storingen in de interne informatie-uitwisseling binnen de teams en tussen de teams 
en andere afdelingen. Maar de wijkteams werden wel doorgevoerd (Van der Vijver & 
Zoomer, 2004: 262-263). De invoering van wijkteams in Amsterdam ten slotte fun-
geerde als een soort nationaal stempel van goedkeuring voor deze Nederlandse variant 
van community policing (Punch et al., 2007: 63).
Uit de uitgebreide wetenschappelijke evaluaties van de implementatie van wijkteams 
in Haarlem bleken positieve effecten. Onveiligheidsgevoelens en criminaliteitsgerela-
teerde problemen in wijken namen af, de meldingsbereidheid van het publiek nam toe 
en het oordeel over de politie verbeterde. Uit deze evaluaties kwam echter ook naar 
voren dat burgers hun wijkagenten misten (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 265). 
De invoering van wijkteams, die overigens vaak jaren in beslag nam, ging namelijk 
veelal gepaard met het vroeger of later afschaffen van wijkagenten. Wijkteams werden 
immers gezien als het middel om maatschappelijke integratie van de hele politieorga-
nisatie te bewerkstelligen en daarmee, dacht men, was de wijkagent overbodig gewor-
den en was men tegelijk af van het probleem van de vaak geïsoleerde positie van deze 
functionarissen (Wiebrens, 2004).

3.5 Gebiedsgebonden politiezorg in de jaren negentig

Al relatief snel werd duidelijk dat de introductie van wijkteams alleen niet voldoende 
was voor het realiseren van maatschappelijke integratie van de politie. Ten eerste 
waren de medewerkers van de wijkteams vaak onvoldoende persoonlijk bekend bij de 
burgers en bleek de generale taakstelling binnen de wijkteams te veel gevraagd voor 
de doorsnee diender. Door het mislukken van die volledige taakintegratie ontstond na 
verloop van tijd toch weer enige specialisatie. Daardoor ontwikkelden wijkteams zich 
weer meer in de richting van de traditionele politieorganisatie en ondervonden burgers 
weer dezelfde nadelen als voorheen (Terpstra, 2008; Punch et al., 2007; Van der Vijver 
& Zoomer, 2004).
Ten tweede zorgde de megareorganisatie van de Nederlandse politie in 1994 en ver-
schuiving van politiecapaciteit vanuit het platteland naar de grote steden voor nog 
meer afstand tussen politie en maatschappij. De reorganisatie betekende centralise-
ring van het politiebestel, de toenmalige 150 gemeentepolitiekorpsen en het korps 
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 rijkspolitie werden omgevormd naar 25 regionale politiekorpsen en een korps lan-
delijke politiediensten (Fijnaut, 2007a: 954; Van der Vijver & Zoomer, 2004: 257).
Ten derde speelde de situatie in de grote steden een rol. Publiek en lokaal bestuur 
klaagden al voor de reorganisatie over de afstand van de politie tot de maatschappij. 
Door de sterke toename van criminaliteit en overlast in beide voorafgaande decennia 
nam de roep om aanpak van de problemen in de grote steden toe en was sprake van 
een groeiende politieke interesse voor de sociale veiligheid en leefbaarheid in buurten 
(Van der Vijver & Zoomer, 2004: 257).
Ten vierde was eind jaren tachtig ook bij de centrale overheid het besef doorgedrongen 
dat politie en justitie de problemen niet langer alleen aankonden. De noodzaak tot 
samenwerking met anderen, zoals gemeenten, private partners, maatschappelijke orga-
nisaties en burgers, werd evident. Uit die gedachtegang ontwikkelde zich uitein delijk 
halverwege de jaren negentig het integrale veiligheidsbeleid (Cachet &  Ringeling, 
2004: 635-644) en ook de gebiedsgebonden politiefunctionaris.9
Medio jaren negentig werd na wijkagent en wijkteams een derde variant van com-
munity policing in stelling gebracht, de gebiedsgebonden politiefunctionaris. Met een 
mix van wijkteams en deze buurtgebonden functionarissen hoopte men de voordelen 
van beide oudere systemen te behouden en de nadelen te vermijden. De herkenbare, 
aanspreekbare en bereikbare wijkagent kwam terug, maar als politieagent en niet als 
sociaal werker en goed verbonden met zijn eigen organisatie in plaats van geïsoleerd 
(Van der Vijver & Zoomer, 2004: 257).
Deze wijkagent nieuwe stijl werd voortaan verantwoordelijk gehouden voor het orga-
niseren van de veiligheid en leefbaarheid in zijn buurt. Dit diende hij te realiseren 
in samenwerking met lokale externe partners en leden van het wijkteam en door het 
consulteren, motiveren en mobiliseren van burgers rondom veiligheid en leefbaarheid 
(Punch et al., 2007: 70-71).
In het bijzonder deze beide complexe taken, enerzijds het bouwen en onderhouden 
van netwerken met lokale partners en anderzijds het motiveren tot en ondersteunen 
van lokale burgers bij sociale zelfredzaamheid, onderscheidden de gebiedsgebonden 
functionaris van de wijkagent oude stijl. Men positioneerde hem als vooruitgescho-
ven post van de politie, die als bekwaam onderhandelaar zou zorgen voor structurele 
oplossing van die problemen, die zowel een voortdurende belasting van de politie als 
een constante bron van ergernis voor de buurt opleverden (Punch et al., 2007: 70-71).

9 In zijn onderzoek naar sociale zelfredzaamheid refereert Raspe (1995: 16) aan een publicatie van het LSOP 
van Van Os en Langhout (1995), waarin gebiedsgerichte politiezorg volgens Raspe gepresenteerd wordt als 
een volstrekt nieuwe manier van denken en werken die op twee pijlers rust. Namelijk de integrale samen-
werking en een gewijzigde aanpak van problemen door gedragsbeïnvloeding, die actief burgerschap moet 
bevorderen en de neiging tot negatief gedrag moet verminderen.
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De mate waarin de maatschappelijke integratie en betrokkenheid van burgers in het 
kader van gebiedsgebonden politie daadwerkelijk gestalte hebben gekregen varieert. Al 
vanaf de invoering van deze nieuwe Nederlandse variant van community policing stond 
de realisatie ervan onder druk van andere nieuwe politiestrategieën, die meer pasten 
bij de traditionele politieorganisatie en die als bijkomstigheid juist ook meer afstand 
leken te genereren van de politie ten opzichte van burgers. Dergelijke strategieën zijn 
bijvoorbeeld de toenemende prestatiesturing met nadruk op het effect van politie-
optreden in termen van criminaliteitscijfers en onveiligheidsgevoelens en de introduc-
tie van een informatiegestuurde politie, waardoor de aandacht verschoof naar hotspots 
en veelplegers (Punch et al., 2007: 71; Van Stokkom & Terpstra, 2006: 112-113).
Over de effecten van gebiedsgebonden politiezorg bestaat al sinds de invoering daar-
van discussie. Enerzijds is de grote variatie waarin gebiedsgebonden politiezorg in 
Nederland is vormgegeven daar debet aan en anderzijds hebben gebiedsgebonden 
politiefunctionarissen te kampen met hetzelfde probleem als hun voorgangers. Wat 
ze nou eigenlijk precies doen en daarmee bereiken blijft vooralsnog moeilijk te meten.
Wiebrens (2004: 88) beschrijft dat onderzoeksrapporten over de gebiedsgebonden 
politiezorg geen uitsluitsel bieden over het effect ervan op de veiligheid en veiligheids-
gevoelens. Ook hij wijst op de grote variatie binnen de gebiedsgebonden politiezorg en 
geeft aan dat het door de netwerkbenadering moeilijk is objectief vast te stellen welke 
partner welke bijdrage aan een bepaald effect heeft geleverd. Evenzeer blijven werk-
wijze, probleemgerichte aanpak en hoe wordt samengewerkt met burgers en andere 
relevante partners onduidelijk. Wiebrens verbaast zich over deze stand van zaken na 
tien jaar gebiedsgebonden politiezorg.
Wiebrens trekt in dat verband een parallel tussen de gebiedsgebonden politiezorg en 
het integrale veiligheidsbeleid. Hij merkt op dat bij beide het zicht op de effecten en 
een verband tussen doel en middel ontbreekt, waardoor het onmogelijk is een koppe-
ling te leggen tussen doelrealisatie en ingezet beleid. Hij pleit voor onderzoek naar hoe 
het werk feitelijk wordt uitgevoerd, gepaard gaande met een systematische registratie 
van de effecten, zodat duidelijk wordt wat werkt binnen de gebiedsgerichte aanpak 
en of de gehanteerde veronderstellingen juist waren of niet (Wiebrens, 2004: 89, 90).
Voor zover het wel mogelijk is om uitspraken te doen over de effecten van de gebieds-
gebonden politiezorg bleek uit onderzoek dat deze wel had bijgedragen aan een beter 
toegankelijke en benaderbare politie en dat de samenwerking met externe partners 
intensiever was geworden. Externe partners oordeelden duidelijk positiever over hun 
contacten met de politie, in het bijzonder over de contacten met gebiedsgebonden 
functionarissen (Zoomer, Geurts & Van der Vijver, in Van der Vijver & Zoomer, 
2004: 265-266). Bovendien verminderde het risico van escalatie van problemen omdat 
gebiedsgebonden politiefunctionarissen adequater daarmee omgaan. Daarenboven 
werden gebiedsgebonden politiefunctionarissen ook door burgers hoger gewaardeerd 
dan gewone politieagenten, ook door zogenaamde probleemjongeren in achterstands- 
of probleemwijken (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 266).
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3.6 De opkomst van zelfredzaamheid

De praktijk van de jaren negentig weerspiegelt ambivalentie. Zo leidde de grote 
politie reorganisatie in veel regio’s op basis van schaalvergroting en efficiencywinst tot 
opheffing van politiebureaus, werden politiebureaus in de nachtelijke uren gesloten 
en surveillancegebieden vergroot. Die dominante verandering leek te wijzen op een 
trendbreuk van het door Politie in Verandering in gang gezette streven naar meer nabij-
heid tot de bevolking. Tegelijkertijd was echter sprake van een tegengestelde beweging. 
Op sommige locaties werden juist nieuwe politiebureaus geopend en werd gezocht 
naar manieren om een eigen bijdrage van burgers aan veiligheid te realiseren. Die 
tegenbeweging kan gezien worden als voortzetting van het uit Politie in Verandering 
voortkomende streven naar maatschappelijke integratie (Gunther Moor & Peeters, 
1996: 9).
Bevorderen van zelfredzaamheid of actief burgerschap als politietaak is een breuk met 
het verleden. In de tijd van wijkagenten oude stijl dacht men hier namelijk nog heel 
anders over: ‘Vanuit hogerhand was men echter van mening dat de wijkagent zich 
niet mocht aansluiten bij acties en protesten van de kant van de bevolking. Juist in 
moeilijke wijken ontstonden echter vaak actiegroepen en buurtcomités, waarvan de 
wijkagenten zich niet altijd afzijdig konden houden. Dit soort groepen deden juist een 
beroep op de wijkagent en trachtten ieder voor zich de wijkagent voor hun karretje te 
spannen’ (Bastiaenen & Vriesema, 1981:13-14).
‘In de Nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 worden burgers voor het eerst aangesproken 
op hun eigen bijdrage. In de analyse van de onveiligheid van de woon- en leefomge-
ving wordt gewezen op de mindere vanzelfsprekendheid dat burgers zich conforme-
ren aan collectieve normen en de toenemende individualisering en mondigheid van 
burgers. Vervolgens vermeldt de nota dat dezelfde factoren die onveiligheid bevorde-
ren ook positief zouden kunnen werken. Het gaat dan om het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale zelfredzaamheid; de maatschappij bekijken vanuit een andere 
invalshoek die zo veel mogelijk uitgaat van wat mensen zelf kunnen. Bevordering 
van dergelijke sociale zelfredzaamheid impliceert dan dat de rol van de overheid niet 
langer die van alleskunnende probleemoplosser is, maar van ondersteuner’ (Gunther 
Moor & Peeters, 1996: 8).
Mogelijk is bovenstaande geïnspireerd door de visie van de Amsterdamse politie-
psycholoog Frans Denkers, die al sinds de late jaren zeventig pleitte voor het terug-
dringen van overheidsbemoeienis door reageren op normafwijkend gedrag vanuit 
 burgers te stimuleren (Boutellier, 2011: 1-2). In de vroege jaren negentig concentreerde 
hij zich op de verhouding tussen de verborgen kracht van burgers en de rol van de 
politie en publiceerde een boek met de passende titel ‘Op eigen kracht onveiligheid de 
baas: de politie van pretentieuze probleemoplosser naar bescheiden ondersteuner’ (Boutel-
lier, 2011: 3).
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Boutellier (2011) belicht in ‘Eigenrichting uit medemenselijkheid. De paradoxale actua-
liteit van het werk van Frans Denkers’ de eigenzinnige tegendraadsheid van  Denkers’ 
ideeën in zijn eigen tijd en de verrassende hernieuwde actualiteit daarvan voor het 
hedendaagse veiligheidsveld. Hij wijst er echter tevens op, dat het achterliggend 
gedachtegoed van Denkers en de hedendaagse roep om actief burgeroptreden tegen 
criminaliteit een tegenovergestelde achtergrond hebben. Denkers pleitte voor sociale 
zelfredzaamheid als substituut voor overheidsoptreden. De opdracht van de politie lag 
zijn inziens immers in het streven naar zichzelf overbodig maken. Tegenwoordig plei-
ten politici en politie voor burgeroptreden tegen criminaliteit als surplus van strengere 
handhaving.
Denkers verzette zich tegen het idee dat de oplossing moest komen van politie en jus-
titie en was ervan overtuigd dat juist het vermogen van de samenleving om zelf te zor-
gen voor handhaving van de maatschappelijke orde moest worden versterkt. Daarom 
pleitte hij voor grotere zelfredzaamheid vanuit de overtuiging dat die verborgen kracht 
daadwerkelijk in burgers schuilt (Boutellier, 2011: 9-10).
Zijn redenering was dat het merendeel van intermenselijke conflicten, waaronder cri-
minaliteit, zonder betrokkenheid van politie en justitie plaatsvinden, terwijl tegelijker-
tijd van slachtoffers en omstanders verwacht werd dat zij zouden afzien van ingrijpen 
bij confrontatie met criminaliteit. Toename van bemoeienis door politie en justitie 
achtte hij echter niet wenselijk. Daarom pleitte hij ervoor het taboe van eigenrichting 
te doorbreken en slachtoffers en getuigen te stimuleren om zo veel mogelijk zelf op te 
treden in het geval van overlast en/of criminaliteit (Boutellier, 2011).
Hij definieerde eigenrichting als: ‘ieder spontaan en relatief onmiddellijk optreden 
van particuliere burgers, buiten de politie en de justitie om, tegen verdachten/daders 
van een strafbaar feit waarvan zij direct slachtoffer of als omstander direct getuige 
zijn’ (geciteerd in Boutellier, 2011: 4). Hij stelde aan dit optreden van burgers een 
tiental eisen om toelaatbaar te zijn, waarvan de meest kenmerkende zijn de gerichtheid 
op gedragsbeïnvloeding en/of conflictoplossing en geen overdracht van politiële en 
justitiële bevoegdheden. Het ging Denkers erom de menselijke factor terug te bren-
gen in de sociale controle omdat mensen nu eenmaal meer invloed hebben op andere 
mensen dan allerlei instituties en hun vertegenwoordigers. Volgens Denkers is omgaan 
met agressie en criminaliteit een algemeen menselijk en interpersoonlijk vraagstuk en 
actief burgeroptreden tegen overlast en criminaliteit een basale vorm van menselijke 
omgang (Boutellier, 2011).
In de jaren negentig won het idee van sociale zelfredzaamheid in ieder geval terrein, 
al werd daaraan veelal de meer conventionele betekenis gegeven van actief burger-
schap in collectieve zin zonder zo ver te gaan als eigenrichting. De algemene achterlig-
gende gedachte was dat als burgers zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun directe 
leefomgeving en daarnaar handelen dit hun gevoel van veiligheid zou versterken en 
onveiligheidsgevoelens zou doen afnemen. Het zou hun mogelijkheden om de eigen 
leefsituatie te beïnvloeden verder verruimen, ze minder afhankelijk maken van de 

Buurtregie met mate.indd   59 12-7-2012   15:18:52



60

Buurtregie met mate

overheid en een preventieve werking hebben op de objectieve veiligheid. Bovendien 
zou het duurzamer zijn, omdat zelfgekozen actie nou eenmaal meer draagvlak heeft 
dan opgelegde maatregelen (Gunther Moor & Peeters, 1996: 7).
Gunther Moor en Peeters deden onderzoek naar de relatie tussen zelfredzaamheid en 
politiewerk. Het onderzoek concentreerde zich rondom de vraag of zelfredzaamheid 
nu juist gebaat was met minder politie of dat aanwezigheid van de politie juist voor-
waarde was voor zelfredzaamheid. In dat kader vergeleken zij twee buurten, namelijk 
Udenhout, waar het lokale politiebureau net gesloten was en ’t Haagje in Helmond, 
waar zojuist een nieuw lokaal politiebureau geopend was (Gunther Moor & Peeters, 
1996: 5).
De onderzoekers concludeerden dat fysieke nabijheid van de politie alleen niet vol-
doende is om onveiligheidsgevoelens van burgers te beïnvloeden, maar dat daarnaast 
kleinschalig optreden dicht bij burgers nodig was. Dit bleek uit het feit dat het nieuwe 
politiebureau in de buurt ’t Haagje, het gemis van de wijkagent bij bewoners niet kon 
verhelpen. Deze wijkagent was een spin in het web geweest in de buurt. Hij reageerde 
namelijk altijd direct op door bewoners gesignaleerde problemen, was aanspreekbaar 
en sprak zelf bewoners aan op hun gedrag en was een loyale bondgenoot voor externe 
partners, maatschappelijke instellingen en buurtverenigingen. In eigen woorden van 
een bewoner: ‘Nu worden de agenten weer “Wouten” voor de kinderen, dat wil zeggen 
ze zijn alleen negatief aanwezig’ (Gunther Moor & Peeters, 1996: 53, 94).
Opmerkelijk is verder dat op basis van het onderzochte wordt vastgesteld dat het inge-
zette veiligheidsbeleid in beide buurten overwegend instrumenteel-rationeel van aard 
was en dat overschrijding van een bepaald niveau van dergelijke ingrepen contrapro-
ductief is. Een instrumenteel-rationele benadering gaat ervan uit dat de overheid door 
ingrepen van buitenaf problemen kan oplossen. Dit gebeurt dan door negatieve prik-
kels zoals het verhogen van pakkans en sancties en door het beperken van de gelegen-
heid tot het plegen van criminaliteit en overlast door toename van toezicht en controle 
en het aanbrengen van fysieke belemmeringen (Gunther Moor & Peeters, 1996: 95).
Een dergelijke aanpak, die wederom afstand tussen politie en bevolking bevordert, 
vergt een aanvullende strategie die de balans in die relatie weer herstelt. Dat is vol-
gens onderzoekers het bevorderen van zelfredzaamheid. In het licht van de onder-
zoeksresultaten zal de politie daarin slagen als zij enerzijds als achterwacht optreedt 
voor het geval een burgerinitiatief hapert. Het gaat dan om de factoren nabijheid, 
beschikbaarheid, aanwezigheid, bereikbaarheid, bekendheid en persoonlijke gekend-
heid. Anderzijds moet de politie optreden als katalysator, daar waar burgerinitiatieven 
tot stand gekomen zijn. Uiteindelijk zal sociale zelfredzaamheid van burgers zowel de 
subjectieve als de objectieve veiligheid ten goede komen (Gunther Moor & Peeters, 
1996: 7, 96).
In 1995 deed Raspe (1996) onderzoek naar een ander project in het kader van het 
bevorderen van zelfredzaamheid. In dat kader werden in zeven buurten koppels van 
wijkagenten nieuwe stijl en opbouwwerkers ingezet. Hun taak was het stimuleren 
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en ondersteunen van bewonersinitiatieven. In de wijk Driebergenbuurt in Deventer 
had het betrokken koppel eerst een expertmeeting met beroepskrachten uit de buurt 
belegd en op die manier de problemen uit de buurt in kaart gebracht. De resultaten 
werden voorgelegd aan bewoners en deze ontwierpen aan de hand daarvan zelf een 
programma van eisen.
In de wijk Malburgen in Arnhem werd gewerkt vanuit een in het kader van dit project 
door professionals gemaakt wijkveiligheidsplan, waarin problemen en aanpak al waren 
vastgelegd, dat werd voorgelegd aan bewoners. Het stimuleren en ondersteunen van 
bewonersinitiatieven bleek beter te werken in de Deventer buurt dan in de Arnhem-
mer buurt, omdat bewoners uit Deventer zelf mede konden bepalen hoe de problemen 
aangepakt moesten worden, terwijl dit in Arnhem al van tevoren bepaald was door 
professionals.
Raspe concludeerde dat in beide buurten gewerkt was met probleemanalyses vooraf, 
maar dat deze in korte tijd hun waarde verliezen omdat problemen verschuiven of er 
anders tegenaan gekeken wordt. Om veranderingsprocessen in buurten goed op gang 
te brengen moeten de door bewoners beleefde problemen ook aangrijpingspunt zijn. 
Bewoners zijn immers ervaringsdeskundigen (Raspe, 1996: 7-39).
Dit onderzoek toonde verder aan dat gebiedsgebonden functionarissen daadwerkelijk 
ander werk verrichtten dan hun collegae in de noodhulp. Zij besteedden veel tijd in 
de buurt en onderhielden daar contacten met bewoners en trachtten hen te stimuleren 
tot sociale zelfredzaamheid, in dit geval in nauwe samenwerking met opbouwwerkers. 
Deze samenwerking werd als meerwaarde ervaren, doordat de normaliter solo wer-
kende functionarissen nu een sparring partner hadden, samen een completer beeld van 
de werkelijkheid konden bereiken en elkaar sterk aanvulden. De wijkagent had grote 
kennis over individuele personen uit de buurt, terwijl de opbouwwerker een gedegen 
inzicht in de groepsprocessen in de buurt meebracht, verder kon de wijkagent veel 
directer zijn in zijn optreden jegens buurtbewoners en konden zij samen op huisbe-
zoek gaan10 (Raspe, 1996: 34). Daarnaast zochten deze koppels in overleg met externe 
partners naar oplossingen voor aanhoudende problemen, waarbij zij externe partners 
aanzetten tot het treffen van veiligheidsmaatregelen (Van der Vijver & Zoomer, 2004: 
264).
De veranderde inzichten met betrekking tot betrokkenheid van burgers en het stre-
ven naar probleemgericht werken ging gepaard met de ontwikkeling van bijbehorend 
beleid en veranderde de manier van werken van de politie van een relatief solo functio-
nerende organisatie in een met vele partijen samenwerkende organisatie.

10 De wijkagent kan bijvoorbeeld gewoon vragen: Hoe zit het, wordt er bij jou thuis ook gedeald? Verder er-
vaart de opbouwwerker dat een huisbezoek samen met de wijkagent meer status heeft bij bewoners (Raspe, 
1996:35).
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3.7 Integrale veiligheid en veiligheidsnetwerken

In de tweede helft van de vorige eeuw en het eerste decennium van de huidige heb-
ben dus diepgaande maatschappelijke veranderingen de werkwijze van en de opvat-
tingen over de politie drastisch veranderd. Deze andere manier van werken en denken 
concentreert zich bij de gebiedsgebonden politie en in het bijzonder bij de gebieds-
gebonden politiefunctionaris. Hij heeft direct in de uitvoering te maken met het inte-
grale veiligheidsbeleid. Hij houdt zich immers bezig met probleemaanpak in de buurt 
in samenwerking met vele andere partijen. Bovendien wordt daarbij uitgegaan van 
een netwerkbenadering: gebiedsgebonden functionarissen werken samen met diverse 
andere partners in veiligheidsnetwerken (Terpstra & Kouwenhoven, 2004). Het vol-
gende geeft achtereenvolgens een kort overzicht van de totstandkoming van integraal 
veiligheidsbeleid en veiligheidsnetwerken.

Integraal veiligheidsbeleid

Vanaf halverwege de jaren zestig namen openbare-ordeproblemen en criminaliteit 
sterk toe, zowel qua omvang als ernst. Hierdoor ontstond de noodzaak voor de rege-
ring om keuzes te maken en dus om beleid te voeren. De eerste zet daartoe kwam van 
de Commissie-Roethof. Zij wees in 1984 op de beperkte rol die de overheid nog kon ver-
vullen bij het terugdringen van criminaliteit. Zij stelde dat keuzes gemaakt moesten 
worden en wees op de noodzaak van samenwerking met andere partners, ook burgers.
Op basis van het rapport van de commissie-Roethof kwam de regering in 1985 met 
de nota Samenleving en Criminaliteit, waarin daadwerkelijk keuzes gemaakt werden. 
Geprioriteerd werd de aanpak van kleine criminaliteit (later vernoemd tot veelvoor-
komende criminaliteit) en georganiseerde criminaliteit. De regering koos voor bestuur-
lijke preventie; aanpak van de problemen door politie, justitie, gemeente, private part-
ners, maatschappelijke organisaties en burgers samen. Deze aanpak was vooralsnog 
uitsluitend gericht op sociale veiligheid (Cachet & Ringeling, 2004: 635-637).
De nieuwe aanpak steunde op verkrijgen van inzicht in de problematiek, veiligheids-
ketens, samenhang en samenwerking. De kern was een actieve brede en diepe aan-
dacht voor veiligheidsvraagstukken, waarin de gemeente een grote rol was toebedacht 
en de samenwerking diende te regisseren met veel meer partners dan justitie en politie. 
Hoewel dit beleid op landelijk niveau aanvankelijk niet aansloeg werd het op lokaal 
niveau door gemeenten omarmd. Vanaf 1996 verscheen elke twee jaar een integrale 
veiligheidsrapportage (Cachet & Ringeling, 2004: 638-639).
In 1995 kwam de nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 van de regering uit, waarmee de 
institutionalisering van het veiligheidsbeleid een feit geworden was. Veiligheid werd 
ruim gedefinieerd, naast feitelijke onveiligheid omvatte dit veiligheidsrisico’s en sub-
jectieve onveiligheid. Integraal veiligheidsbeleid werd gedefinieerd als ‘een concrete 
probleemgerichte aanpak onder regie van het openbaar bestuur met aandacht voor 
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alle schakels van de veiligheidsketen’. Vanaf deze eerste nota werd het maken van een 
vierjarenveiligheidsbeleidsplan conform de zittingsduur van de kabinetten structureel 
(Cachet & Ringeling, 2004: 640-641).
Het integrale veiligheidsbeleid kent een gestage, trage ontwikkeling. Langzaam was 
sprake van verbreding naar samenwerking met meer andere organisaties en inbed-
ding in het grotestedenbeleid en wijk- en buurtbeheer. Uitvoering van integraal veilig-
heidsbeleid werd binnen gemeenten in eerste instantie vooral projectmatig, dus op een 
pragmatische wijze opgepakt. Structurele beleidsvorming kwam nauwelijks op gang 
(Cachet & Ringeling, 2004: 641-642).
In 1999 kwam de regering met twee soorten van integrale veiligheidsplannen. Het 
Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002, waarin de bijdrage van de politie aan het 
integrale veiligheidsbeleid werd uitgewerkt en het Integraal Veiligheidsprogramma, 
waarin de bijdragen van andere partijen aan integrale veiligheid werden verwoord. In 
2002 verschuift het accent vervolgens van preventie naar repressie en meer meetbare 
doelen. Veiligheid wordt dan in eerste instantie gezien als een verantwoordelijkheid 
van gemeenten. De kern van dit programma bestond uit: ‘meer politie en toezicht, 
meer cellen of meer gevangenen in één cel, verbeteren van de strafrechtelijke handha-
vingsketen en meer bevoegdheden voor gemeenten en politie’ (Cachet & Ringeling, 
2004: 642-644).
Veiligheid is dus hoog op de politieke agenda’s van regering en gemeenten gekomen. 
Vanaf medio jaren negentig neemt het aantal gemeentelijke veiligheidsnota’s en bij-
behorende plannen van aanpak toe. Vanaf 2003 wordt langzaam overgegaan van uit-
sluitend projectmatig werken naar regulier en geïnstitutionaliseerd veiligheidsbeleid 
(Cachet & Ringeling, 2004: 644-645).
Cachet en Ringeling wijzen er echter op, dat de lokale sturing door de gemeente van 
begin af aan problematisch was. De aan de gemeenten toebedachte regierol was een 
brug te ver omdat gemeenten andere partijen niet konden dwingen tot het leveren van 
een bijdrage of bleek feitelijk vaak de politie de regie te voeren. Daarenboven was het 
begrip integraal nogal vaag en te weinig afgebakend. Daardoor werden allerlei kwes-
ties onder deze paraplu geschoven, die in wezen het doorontwikkelen van dit beleid 
belemmerden. Ook viel de beoogde diepte van het beleid tegen en verschoof de focus 
in 2002 sterk naar repressie (Cachet & Ringeling, 2004: 648-651).
Veiligheid staat als zelfstandig product op de kaart, maar dit is waarschijnlijk meer 
debet aan maatschappelijke ontwikkelingen dan aan Haags beleid. De samenwerking 
met vele partners verloopt nog steeds moeizaam, vooral in de samenwerking met pri-
vate en semipublieke organisaties ontbeert het de gemeente aan sturingsinstrumenten 
en bevoegdheden. Er is gebrek aan netwerksturing en procesmanagement. Vaak is de 
gemeente voor de uitvoering van haar veiligheidsplannen afhankelijk van ondersteu-
nende instanties zoals de politie. Het ontbreekt de gemeente aan slagkracht (Cachet & 
Ringeling, 2004: 652-654).
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Cachet en Ringeling concluderen in elk geval in 2004 dat integraal veiligheidsbeleid 
zeker effect heeft gehad, omdat duidelijk sprake is van meer aandacht voor veiligheid. 
Veel pretenties van dit beleid zijn echter niet waargemaakt. Het gaat nog steeds om een 
beperkte opvatting van veiligheid, reactief optreden op acute veiligheidsvraagstukken 
is dominant, de samenwerking publiek-privaat is nogal vrijblijvend en er is slecht zicht 
op daadwerkelijke uitvoering en resultaten. De politiek lijkt terug te grijpen op smal 
gedefinieerd repressief ingrijpen, met nadruk op toezicht en handhaving in plaats van 
proactief beleid (Cachet & Ringeling, 2004: 655-661).

Veiligheidsnetwerken

De socioloog Garland (1996) onderscheidde al eerder een tweetal reactievormen van 
Westerse overheden op de ontstane incongruentie tussen wat de samenleving aan vei-
ligheid verlangde en wat politie en justitie konden leveren. Hij constateert dat een 
relatief hoog criminaliteitsniveau op een bepaald moment normaal werd, wat leidde 
tot grote kritiek op het gehele strafrechtssysteem, dat beticht werd van falen. Voor 
de staat is dit een acuut en terugkerend probleem omdat zij dit probleem zal moeten 
erkennen, wat leidde tot nadruk op repressieve strategieën.
Garland (2000) beschrijft daarnaast de opkomst van de strategie van ‘preventief part-
nerschap’. Het gaat daarbij om gelijkwaardige samenwerking met andere publieke en 
private partijen en burgers en proactieve preventie in plaats van reactief optreden. Dit 
soort aanpassingen behoeft echter een heel nieuw stelsel van arrangementen, waarin 
publieke en private partijen samenwerken om de gelegenheid tot het plegen van crimi-
naliteit en overlast te verminderen en het algemene bewustzijn daarover te bevorderen.
Daardoor vereist preventief partnerschap nogal drastische institutionele wijzigingen 
en is de houding van de autoriteiten daarover vaak zeer ambivalent. Gaat samenwer-
ken te moeilijk of te langzaam, dan grijpen overheden vaak terug op de ‘mythe’ van de 
soevereine staat en zoeken zij toevlucht tot duurdere en intensievere politietechnieken 
en straffen om maar te laten zien dat de staat de situatie nog steeds onder controle 
heeft (Garland, 2000: 347-349).
Onderdeel van preventief partnerschap is de door Garland geïntroduceerde term res-
ponsibiliseren (Garland, 1996). Daarbij spreekt de overheid burgers en instellingen 
aan op hun eigen verantwoordelijkheid in het bestrijden en voorkomen van crimina-
liteit. Dit leidt tot ‘sturen-op-afstand’, de overheid blijft zich weliswaar bezighouden 
met veiligheid, maar voortaan uitsluitend in de sturende rol als regievoerder en niet 
langer in de uitvoerende rol. De lokale hybride veiligheidsnetwerken ontstonden vol-
gens Terpstra en Kouwenhoven (2004: 39-40) echter niet alleen door responsibilise-
ring vanuit de overheid, maar ook doordat burgers en bedrijven bij gebrek aan ervaren 
veiligheid op eigen initiatief gingen voorzien in veiligheidsmaatregelen of gingen par-
ticiperen in veiligheidsnetwerken.
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Opkomst en institutionalisering van veiligheidsnetwerken in Nederland moeten 
worden gezien tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die zich sinds eind jaren 
tachtig, begin jaren negentig hebben voorgedaan in de wijze waarop in Nederland 
wordt omgegaan met veiligheidsvraagstukken. Veiligheid wordt niet langer gezien als 
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de politie en andere partijen wordt gevraagd 
hierin verantwoordelijkheid te nemen en een aandeel te leveren. Dit resulteert in een 
meer proactieve aanpak van veiligheidsproblemen. Het is een poging tot een antwoord 
op het hoge criminaliteitsniveau en onveiligheidsgevoelens onder de bevolking.
De reacties op deze situatie zijn ook in Nederland tegenstrijdig. Enerzijds, vooral het 
laatste decennium, verharding van beleid en anderzijds responsibilisering. Responsi-
bilisering betreft zowel het compenseren van een tekort aan financiële en personele 
middelen van de overheid en politie als een moreel appel aan andere partijen om het 
algemeen belang niet alleen aan de overheid over te laten. Deze nadruk op partner-
schap verandert de rol van de overheid: ‘De overheid neemt daarbij niet meer alle uit-
voerende taken in eigen hand, maar probeert op een afstand als een regisseur andere 
partijen te stimuleren en eventueel te coördineren bij de uitvoering daarvan. Bepaalde 
taken blijven echter bij de overheid liggen, zoals taken die zijn afgeleid van het straf-
recht of die samenhangen met het monopolie van geweldsmiddelen’ (Terpstra & Kou-
wenhoven, 2004: 262).
Terpstra en Kouwenhoven (2004) komen in hun onderzoek naar Nederlandse vei-
ligheidsnetwerken tot de volgende conclusies. Veiligheidsnetwerken kenmerken zich 
door diversiteit en spanningen. Ze komen meestal van onderop tot stand, waarbij het 
telkens gaat om het vinden van een antwoord op enkele fundamentele problemen 
in de aanpak van criminaliteit, overlast en onveiligheid. Enerzijds verwacht men de 
oplossing nog steeds vanuit overheid en politie, anderzijds kunnen deze niet aan die 
verwachting voldoen. Veiligheidsnetwerken zoeken het antwoord in het mede ver-
antwoordelijk maken van andere partijen. Dit roept echter nieuwe vragen op over 
doelgerichtheid, verantwoording en legitimiteit van veiligheidsnetwerken (Terpstra & 
Kouwenhoven, 2004: 245-264).
Een duidelijke aanwezigheid en betrokkenheid van politie en lokale overheid in veilig-
heidsnetwerken is volgens Terpstra en Kouwenhoven noodzakelijk. Alleen zij beschik-
ken over bepaalde middelen, informatie, deskundigheid, kanalen en bevoegdheden 
zonder welke de netwerken niet kunnen functioneren. Streven naar sociale zelfred-
zaamheid vereist dat burgers ervaren dat zij kunnen rekenen op steun van de politie 
doordat zij in de achtergrond duidelijk aanwezig is. Veiligheid is een publiek goed 
en daarom zijn betrokkenheid van politie en lokale overheid bij de publieke verant-
woording en onafhankelijk toezicht op de lokale veiligheidsnetwerken noodzakelijk. 
Het mede verantwoordelijk stellen van andere partijen voor de veiligheidszorg kan 
niet gepaard gaan met het terugtrekken door politie en overheid. Daarmee gaat het 
morele element van responsibilisering, namelijk dat eenieder dient op te komen voor 
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het algemeen belang, verloren en dan werkt het juist contraproductief (Terpstra & 
Kouwenhoven, 2004: 290).
In de praktijk van veiligheidsnetwerken signaleren Terpstra en Kouwenhoven een 
terugtrekkende beweging van wijkagenten, die voorheen door hun actiegerichtheid 
vaak juist initiatiefnemer en aanjager van dergelijke netwerken waren. Als uitvloeisel 
van de kerntakendiscussie wijst de politie steeds vaker andere partijen op hun eigen 
verantwoordelijkheid in de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. De 
rol van de politie komt dan pas in beeld als sluitstuk van de activiteiten van het net-
werk, omdat oneigenlijke taken moeten worden vermeden. Het resultaat is een tweede 
generatie netwerken, waarbij enerzijds sprake is van een strikte scheiding tussen de 
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partijen en anderzijds van een enge inter-
pretatie van de verantwoordelijkheden en taken van de politie. Die situatie creëert 
nieuwe onzekerheden voor partijen en verlies van invloedsmogelijkheden voor de poli-
tie (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 181-187).
Onderzoekers waarschuwen dat de terugtrekkende beweging van de politie als cen-
trale speler binnen veiligheidsnetwerken de legitimiteit ervan onder druk zet. De 
tweede generatie netwerken heeft immers als uitgangspunt dat elke partner zich moet 
beperken tot zijn kerntaak en daarop mag worden aangesproken. De brede, initiërende 
en stimulerende rol van de politie, die juist zo wordt gewaardeerd door partners, wordt 
daardoor veranderd in sluitstuk. Dat veroorzaakt weer nieuwe problemen (Terpstra & 
Kouwenhoven, 2004: 269-283).
Het is de vraag of andere partijen de rol van de politie wel kunnen overnemen. De 
nagestreefde inzet van vooral burgers kan alleen tot stand komen als de politie op 
de achtergrond deze initiatieven ondersteunt. Lokale partners hebben geen last van 
overdracht van taken, maar wel van een politie die onbereikbaar en onzichtbaar is. 
Bovendien kan dit instrumentaliseren van de onderlinge contacten de uiteindelijke 
betrokkenheid van partijen negatief beïnvloeden (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 
269-283).

3.8 De multi-etnische samenleving

Een volgende complicerende factor voor gebiedsgebonden werken is de sterk veran-
derde bevolkingssamenstelling van Nederland, in het bijzonder in de grote steden. 
Voornamelijk in sterk multi-etnische stadswijken is de diversiteit van de bevolking een 
extra uitdaging voor de gebiedsgebonden politiefunctionarissen die trachten lokale 
burgerbetrokkenheid en een probleemgerichte aanpak te realiseren. De gemeenschap 
of ‘community’ als zodanig bestaat in zulke wijken uit een veelvoud van, vaak langs 
etnische lijnen te onderscheiden deelgemeenschappen. Wat betekent dat nu voor de 
politie en hoe kan zij daarmee omgaan in haar streven naar een betere integratie in de 
samenleving?
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De veranderde bevolkingssamenstelling van West-Europa in het algemeen en Neder-
land in het bijzonder maakt het veiligheidsveld extra complex. Vanaf de jaren zes-
tig van de vorige eeuw is een relatief homogene samenleving door immigratie vanuit 
andere landen veranderd in een sterk multi-etnische samenleving, die zich vooral con-
centreert in de grotere steden. Voor de politie in Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld 
dat zij te maken heeft met wel tweehonderd verschillende nationaliteiten. Een van 
de gevolgen daarvan is dat een buurtregisseur binnen een bepaalde stadsbuurt niet 
langer te maken heeft met een relatief homogene gemeenschap van bewoners, maar 
geconfronteerd wordt met een veelheid van gemeenschappen, met grote onderlinge 
verschillen in culturele achtergrond en afstamming. Het spreekt voor zich, dat burger-
nabijheid en burgerbetrokkenheid ‘regisseren’ in een buurt met een veelheid van niet-
westerse bewoners veel moeilijkheden met zich meebrengt.
Het aandeel allochtone inwoners concentreert zich in Nederland in het bijzonder in 
de vier grote steden en maakt daar op 1 januari 2005 32% uit van de bevolking (over 
de totale Nederlandse bevolking is dat aandeel ruim 10%). Ruim de helft van alle 
kinderen onder de vijftien jaar uit deze steden is allochtoon en de komende jaren zal 
dit  aandeel verder stijgen. Bovendien is het aandeel niet-westerse allochtonen hier het 
hoogst en is de allochtone bevolking het enige deel van de Nederlandse bevolking dat 
groeit (Gunther Moor, 2010: 27-28). Daarenboven is binnen de steden ook sprake van 
een ongelijke verdeling van de allochtone bevolking, in probleem- en achterstands-
buurten maken zij soms het merendeel van de bevolking uit. Op 1 januari 2010 is het 
aandeel allochtone inwoners in Amsterdam 50%, waarvan 35% niet-westers alloch-
toon (www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/buurten).
Tegelijkertijd veranderde met ingang van de nieuwe eeuw het klimaat van toleran-
tie ten opzichte van de allochtone bevolking drastisch. De terroristische aanslagen, 
gepleegd door allochtonen van eigen Europese bodem, en de opkomst van populisti-
sche bewegingen hebben het maatschappelijk klimaat aanzienlijk gewijzigd. Angst en 
onvrede onder de bevolking over islam, immigratie en integratie zijn politieke kwesties 
geworden en een harde aanpak en het beperken van de toestroom van verdere kans-
arme nieuwkomers voeren de boventoon. Toch blijft de hele multiculturele kwestie 
een omstreden kwestie, waarover de meningen nogal uiteenlopen. Vermeende voor-
delen van diversiteit staan daarin tegenover vermeende nadelen (Gunther Moor, 2010: 
28-30).
In multi-etnische stadsbuurten is vaak sprake van polarisatie tussen bevolkings-
groepen langs etnische lijnen en is de verhouding tussen politie en etnische minder-
heden vaak moeizaam. De multi-etnische samenleving zorgt daarom voor extra druk 
op community policing, maar doet tegelijkertijd de behoefte daaraan toenemen. Vol-
gens veel West-Europees empirisch onderzoek is vaak sprake van een verstoorde relatie 
tussen politie en etnische minderheden die gekarakteriseerd wordt door wederzijds 
wantrouwen. Aard en oorzaak van deze problematische verhouding zou liggen in de 
wederzijdse negatieve beeldvorming. Dit zou leiden tot een vicieuze cirkel, waarin het 
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onderlinge wantrouwen steeds opnieuw bevestigd en bekrachtigd wordt (Easton et al., 
2009: 31).
Volgens deze onderzoeken is in de eerste plaats sprake van overpolicing van allochtone 
bevolkingsgroepen. De focus van de politie is traditioneel meestal gericht op bekende 
daders en verdachten en probleembuurten, vaak gaat het om mensen met een zwak-
kere sociale positie (Easton et al., 2009: 33-34).
In de tweede plaats zou de ‘problematische’ houding van de politie ten aanzien van 
etnische minderheden voortkomen uit de politiecultuur. Politiemensen zouden stereo-
tiepe denkbeelden ontwikkelen, waaruit weer negatieve vooroordelen ontspruiten. 
Ten derde is sprake van politieselectiviteit en blijkt consistent dat leden van etnische 
minderheden een veel grotere kans hebben om staande gehouden te worden door de 
politie. Dat geldt vooral ook voor jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst, die 
veel meer gecontroleerd worden dan andere jongeren (Easton et al., 2009: 35-44). De 
controles worden veelal ervaren als respectloos en als een inbreuk op eigen culturele 
omgangsvormen.
Etnische minderheden ontwikkelen daardoor stereotiepe beelden van de politie met 
de dominante gedachtegang dat politieagenten racisten zouden zijn. De negatieve 
beeldvorming zou vooral versterkt worden ten aanzien van noodhulpagenten, omdat 
daarmee vrijwel uitsluitend interactie plaatsvindt in negatieve en repressieve settings. 
Over wijkagenten wordt meestal positiever gedacht omdat deze meer neutrale contac-
ten met etnische minderheden onderhouden (Easton et al., 2009: 44-45).
Afwijkende culturele referentiekaders zouden vooral in combinatie met gevoelens van 
maatschappelijke achterstelling en een negatief klimaat ten aanzien van etnische min-
derheden aanleiding geven tot wantrouwen ten opzichte van de politie. Daarnaast past 
politieel ingrijpen slecht in groepsgerichte culturen, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
informele conflictbeslechting.
Daarnaast wijzen onderzoekers op een ambivalente houding van vooral minderheden 
van Turkse en Marokkaanse afkomst. Enerzijds vinden ze dat de politie te repressief 
optreedt en anderzijds dat ze te zacht optreedt. De ervaringen met de politie uit het 
land van herkomst spelen daarbij een rol. Deze zou harder en strenger optreden en 
daardoor meer gezag genieten, maar wordt tevens ervaren als een voornamelijk repres-
sieve en corrupte instantie. Dit zou leiden tot angst voor de politie en de neiging ook 
de West-Europese politie te mijden en te wantrouwen. Deze gevoelens worden deels 
ook overgedragen op volgende generaties (Easton et al., 2009: 45-48).
Conflicterende referentiekaders zijn volgens deze onderzoeken aanleiding tot misver-
standen, onbegrip en frustratie. Tot de aangedragen oplossingen hoort het creëren van 
verbinding door uitgekiende en tactvolle omgangsvormen met etnische minderheden, 
in het bijzonder met de jongeren, vanuit kennis en inzicht in de sociale context waarin 
zij zich bevinden. De politie kan zich beter niet uitsluitend concentreren op openbare-
ordehandhaving en brandjes blussen, maar zou kunnen inspelen op wat echt leeft in 
multi-etnische buurten. Tegelijkertijd zou de politie burgers attent kunnen maken 
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op hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid voor de buurtkwaliteit (Easton et al., 
2009: 48-51).

3.9 Community policing onder druk

3.9.1 Professionaliteit
In de laatste veertig jaar heeft de politie in westerse landen zich in twee opzichten 
onmiskenbaar verder ontwikkeld. Ten eerste is de relatie van de politie tot de maat-
schappij en haar burgers veranderd. Vanuit een positie van isolement en afstand is 
een beweging gemaakt naar meer integratie en nabijheid. Ten tweede heeft de politie 
van nu ten opzichte van de politie van toen een enorme ontwikkeling doorgemaakt 
naar een veel complexer en professioneler organisatie. De voorheen eenvoudige en 
slecht uitgeruste politieorganisatie is veranderd in een hoogontwikkelde organisatie, 
waarin professionaliteit mede tot uiting komt in een sterk verbeterde afstemming van 
het politiewerk op samenleving en bevolking. Die verbeterde afstemming heeft de 
Nederlandse politie volgens Cachet en Versteegh (2007) bereikt door aanpassing van 
de organisatie, systematische uitbouw van de omgevingskennis, systematische afstem-
ming op de omgeving, verandering naar externe gerichtheid, prestatiesturing, inte-
grale samenwerking met de omgeving en benutting van informatietechnologie.
Aanpassing van de organisatie door diverse vormen van decentralisatie heeft uit-
eindelijk geresulteerd in combinaties van gebiedsgebonden teams en functionaris-
sen. Systematische uitbouw van de omgevingskennis is bereikt door de uitbouw van 
sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de politie. Systematische afstemming op de 
omgeving is bereikt via cyclische beleidsplanning, waardoor de prioriteiten van het 
politiewerk volgens een vaste routine steeds opnieuw worden gericht op de meest 
klemmende maatschappelijke problemen en belangrijkste wensen van bevolking en 
bestuur. Die ontwikkelingen vallen lang niet altijd ten gunste uit voor nabijheid tot 
burgers en integratie van de politie in de samenleving.
Neem het bedrijfsmatig werken, dat in de jaren negentig is opgekomen. Enerzijds 
heeft dit gedachtegoed van het meer bedrijfsmatig aansturen en inrichten van de poli-
tie geleid tot verdere externe gerichtheid. De bedrijfsmatige inslag leidde tot aanvaar-
ding van het inzicht dat burgers klanten van de politie zijn, met daaraan gekoppeld de 
introductie van klantvriendelijkheid en een verbeterde klachtenregeling.
Anderzijds werd het bedrijfsmatig aansturen gehanteerd als oplossing voor verder 
afnemend gezag van en vertrouwen in de politie. De overheid stelde prestatiesturing 
gericht op output in en er ontstond serieuze discussie over welke oneigenlijke taken 
de politie voortaan zou moeten afstoten (het kerntakendebat). Preventief politiewerk 
zoals bemiddeling van burenruzies zou door andere beroepsgroepen op zich moeten 
worden genomen. Ten slotte wordt binnen de geprofessionaliseerde politie steeds meer 
gebruikgemaakt van de mogelijkheden van de informatietechnologie voor enerzijds 
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het informatiegestuurde werken op basis van analyse van politieregistraties en ander-
zijds meer directe contacten met burgers zoals bij sms-alert, burgernet en twitter.

3.9.2 Herwaardering van repressieve strategieën
Onder andere door deze verdere professionalisering en het bedrijfsmatige werken is 
het Nederlandse community policing onder druk komen te staan. Dit uit zich in een 
herwaardering van repressieve strategieën. De tolerante, vriendelijke en sociale politie-
stijl met de slogan ‘de politie is je beste vriend’ 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 (Das et al., 2007: 518; Punch 
et al., 2008: 71).
Er werd onvoldoende aandacht besteed aan de groeiende problemen in vooral de grote 
steden, zoals geweldscriminaliteit, aanhoudende overlast en toenemende problemen 
met tweedegeneratieimmigranten (Punch et al., 2008: 65-69). Mede onder druk van 
de publieke opinie, werd steeds meer aangedrongen op een hardere en repressiever 
aanpak van deze problemen (Das et al., 2007: 525).
Na de eeuwwisseling zorgden terroristische aanslagen in het Westen en een tweetal 
publieke moorden in eigen land voor een verdere verschuiving van de aandacht naar 
counterterrorisme en wetshandhaving. Het ging daarbij enerzijds om de terreuraan-
slagen in New York, Madrid en Londen in respectievelijk 2001, 2004 en 2005 en 
anderzijds om de politieke moord op Pim Fortuyn in 2002 en de controversiële film-
maker Theo van Gogh in 2004.
Voor wat betreft de invulling van community policing resulteerde dit in een scherpere 
en assertiever stijl. Het inzetten van gebiedsgebonden functionarissen na de moord 
op Theo van Gogh bleek een effectief middel om verdere escalatie van multiculturele 
spanningen te voorkomen (Van Dijk, 2011). Daarnaast was het feit dat de dreiging 
van binnenuit kwam in plaats vanuit het buitenland reden om de aandacht op lokale 
gemeenschappen te intensiveren, maar dan sterk gericht op het vergaren van zinvolle 
informatie voor opsporing en counterterrorisme (Punch et al., 2008: 73).
Samen leidden deze ontwikkelingen tot verhard veiligheidsbeleid gericht op crimi-
naliteitsbestrijding met uitbreiding van bevoegdheden, strengere prestatienormen en 
strenger optreden tegen criminogeen en overlastgevend gedrag. In dat kader past een 
gerichte aanpak van zogenaamde hotspots, veelplegers en problematische jeugdgroepen 
en uitbreiding van maatregelen zoals het plaatsen van camera’s en de mogelijkheid 
notoire overtreders gebiedsverboden op te leggen (Das et al., 2007: 525; Van Stokkom 
& Van den Brink, 2009: 8-11).

3.9.3 Ambivalente effecten
Uit het vorenstaande blijkt opnieuw dat zowel nabijheid als distantie tot burgers beslo-
ten liggen in politieoptreden en goedbedoelde innovaties soms ambivalente effecten 
sorteren wat betreft de relatie tussen politie en burgers.
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Diverse academici hebben er al eerder op gewezen dat in het Nederland van de 21ste 
eeuw sprake is van een verhard veiligheidsbeleid en een beweging naar meer punitivi-
teit en centralisatie (Das et al., 2007; Punch et al., 2002; Punch et al., 2008; Van Stok-
kom & Van den Brink, 2009). Punch et al. wijzen erop dat de invulling van commu-
nity policing in de 21ste eeuw feitelijk terug bij af is. Vanuit de politie als ‘je beste vriend’ 
naar de politie als instrument van formele sociale controle en wetshandhaving. De 
vriendelijke wijkagent met een luisterend oor voor ieders problemen, wordt geïnstru-
eerd om actief informatie te verzamelen en te leveren ten behoeve van de aanpak van 
criminele activiteiten en terrorisme. Bovendien vereist het implementeren van politie-
innovaties zoals sterke varianten van community policing grote inspanning en zodra die 
inzet iets verflauwt, hebben politieorganisaties de neiging om in een rap tempo terug 
te glijden naar de traditionele politieorganisatie (Punch et al., 2008: 74-75).
De implementatie van community policing daarentegen vereist een veel radicaler veran-
dering van politieorganisaties, waartegen de politie in Amerika zich doorgaans verzet 
heeft. Mastrofski (2006) wijst op de tekortkomingen in de praktijk met betrekking 
tot de drie kernelementen van community policing. Ten eerste worden burgers meer als 
informant dan als partner benaderd. Ten tweede prefereren politieagenten de inzet 
van strafrechtelijke middelen boven het toepassen van alternatieve probleemoplos-
sende reacties. Ten derde zijn de meeste politiekorpsen er niet echt in geslaagd beslis-
singsbevoegdheid naar buurtniveau te mandateren en beantwoordt de wijze waarop 
probleemoplossend gewerkt wordt slechts in zeer beperkte mate aan het door Gold-
stein (1997) ontwikkelde problem oriented policing.11

Braga en Weisburd (2008:1-11) komen tot een eensluidende conclusie. Zij hebben acht 
verschillende politie-innovaties in Amerika van de laatste twintig jaar geanalyseerd en 
concluderen dat er geen bewijs is dat community policing enig positief effect heeft op 
criminaliteit, maar dat het wel een positief effect heeft op onveiligheidsgevoelens en de 
relatie met burgers. Zij merken echter op dat de politie-innovaties die dichter aanslui-
ten bij het traditionele politiemodel zoals een hotspot en doelgroepenaanpak, de politie 
meer aanspreken. De reden is dat deze innovaties het mogelijk maken de vertrouwde 
traditionele tactieken op een nieuwe manier toe te passen die aanzienlijk betere resul-
taten beloofd. ‘Law enforcement likes enforcing the law’ (Braga & Weisburd, 2008: 10).
Toch heeft de Nederlandse politie expliciet gekozen voor continuering van de gebieds-
gebonden politiezorg, wat blijkt uit de in 2005 uitgebrachte Visie op de Politiefunctie en 
het in 2006 uitgekomen Referentiekader Gebiedsgebonden Politiezorg. Straver, Ulrich 
en Van Duijneveldt (2008: 9) beschrijven dat de korpsen na de beheerscrisis van 1993 
(de reorganisatie) en de gezagscrisis van 1995 (Van Traa) dreigden vast te lopen door 

11 Goldstein verzette zich tegen de traditionele werkwijze van de politie, waarin vrij doelloos en zonder voor-
opgezet plan van incident naar incident gereden werd. Hij pleitte al in 1979 voor het in kaart brengen van 
reeksen van incidenten en het zoeken naar achterliggende oorzaken en de aanpak te richten op die oorzaken 
(Goldstein, 1979). 
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prestatiedruk, overvraging en fragmentatie van de politiefunctie. Met het visiedocu-
ment Politie in Ontwikkeling (2005) werd door de Raad van Hoofdcommissarissen 
getracht op deze situatie een antwoord te formuleren.
Gebiedsgebonden werken werd benoemd als blijvend leidend principe voor de Neder-
landse politie om de politiefunctie dichtbij de burger te continueren. In een tijd van 
prestatieconvenanten en nadruk op bedrijfsvoering was dit een keuze tegen de stroom 
in. De lokale politie moest in staat zijn om sociale actie ter bevordering van veiligheid 
te organiseren en andere partijen zo nodig te mobiliseren en op die wijze wilde men 
het schrikbeeld van de rellen in de Franse voorsteden voorkomen (Straver et al., 2008: 
9,10). Zelfs de recente vorming van een nationale politie staat in het teken van conti-
nuering van een politie dichtbij de burger (Minister van Veiligheid en Justitie, 2010).
Straver et al. geven aan dat community policing binnen de gebiedsgebonden politiezorg 
op twee manieren kan worden vormgegeven. Als aparte functionaliteit of als leidend 
en richtinggevend principe voor het hele korps (Straver et al., 2008: 6), wat doorwerkt 
in de mate van maatschappelijke integratie van de politie en de basis is voor legitimiteit 
van politiewerk. Het gaat dan om respectievelijk verticale en horizontale legitimering. 
‘Bij verticale legitimering gaat het om legitimering naar politiek en bestuur, waarbij 
de effecten van politiewerk centraal staan. Bij horizontale legitimering gaat het om 
legitimering naar het publiek, waarbij de symbolische waarde van het politiewerk cen-
traal staat: Het gevoel van burgers dat de politie hen ondersteunt en terzijde staat en 
bijdraagt aan een rechtvaardige maatschappij’ (Straver et al., 2008: 6).
Gewezen wordt op het belang van maatschappelijke integratie vanwege de toegeno-
men maatschappelijke spanningen langs lijnen van ras, herkomst en religie. Door het 
gebiedsgebonden werken zou de politie dichtbij de burger staan en in staat zijn hiermee 
om te gaan. Het idee is een politie die met alle kanten in gesprek blijft zonder partij 
te worden. ‘Een politie zijn voor iedereen’ (Straver et al., 2008: 11). Straver et al. con-
stateren dat realisatie van de idealen van community policing in de praktijk tegenvalt. 
Noodhulp is vaak dominant in planning en beleving van de basiseenheden, waardoor 
ruimte voor en betrokkenheid op gebiedsgebonden politiezorg beperkt wordt. Geen 
enkel korps heeft de streefsituatie van gebiedsgebonden politiezorg als concept gereali-
seerd. De keuze voor community policing is volgens auteurs dan ook een moeizame en 
veeleisende weg (Straver et al., 2008: 36-37).
Het rapport sluit af door korpsen te adviseren een eigen visie te ontwikkelen op 
gebiedsgebonden politiezorg met specifieke aandacht daarin voor zowel horizontale 
als verticale legitimering. Het rapport bevat enkele zinnige suggesties voor verbetering 
van de gebiedsgebonden politiezorg, namelijk aandacht voor vormgeving en aansturen 
van frontlijnsturing en noodhulpcollegae een deel van hun tijd met wijkagenten te 
laten samenwerken (Straver et al., 2008: 43).
Verder wordt naast veel organisatorische maatregelen onder andere sterke nadruk 
gelegd op een informatiegestuurde politie, waarbij vooral meer informatie van burgers 
moet worden ingewonnen (Straver et al., 2008: 46-47). De formulering wijst in de 
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richting van een benadering van burgers als informanten. ‘Er moet via wijkagenten 
meer werk gemaakt worden van actieve consultatie van burgers, die beter benut kun-
nen worden als ogen en oren van de politie. Zij weten wat er fout gaat in de wijk en 
wat aangepakt zou moeten worden. Zij kunnen informatie verschaffen over locaties, 
delicten, overlast, daders en slachtoffers die in het kader van gebiedsgebonden veilig-
heidsaanpak een onmisbare aanvulling betekenen op de traditionele informatiebron-
nen’ (Straver et al., 2008: 47).

3.10 Ambivalente ontwikkelingen in de praktijk

Ambivalente effecten ontwikkelen zich ook in de praktijk van wijkagenten. Terpstra 
(2008), die intensief onderzoek deed naar de huidige praktijk van wijkagenten binnen 
de gebiedsgebonden politie, wijst erop dat de afstand tot burgers ook daar soms relatief 
groot is. Dit ligt onder andere aan eigen opvattingen van de wijkagenten en aan een 
zakelijker politiebeleid, waardoor zich de laatste jaren een zekere instrumentalisering 
heeft voorgedaan in het gebiedsgebonden politiewerk. De grote uitdaging voor de 
komende jaren is volgens Terpstra dan ook hoe te voorkomen dat een nadruk op een 
zakelijke aanpak, op verantwoording en het tegengaan van vrijblijvendheid niet uit-
mondt in een grotere afstand tot burgers (Terpstra, 2008: 369-370).
Een eerste kenmerk van gebiedsgebonden politie is volgens Terpstra het realiseren van 
betrokkenheid van burgers in de zin van bewoners actief betrekken bij het realiseren 
van oplossingen voor veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Terpstra onderscheidt 
drie vormen van betrokkenheid van burgers, namelijk burgers als informatiebron, zelf-
redzaamheid van burgers en burgers die meepraten. Hij concludeert dat wijkagenten 
burgers vooral beschouwen als een potentieel belangrijke informatiebron. Daarnaast is 
de noodzaak om daarvoor contacten te onderhouden met buurtbewoners afgenomen 
door de toegenomen relaties met professionele partners (Terpstra, 2008: 259-261). 
Verder ervaart minder dan een derde van de onderzochte wijkagenten het stimuleren 
van zelfredzaamheid als onderdeel van hun werk en denken de meeste wijkagenten vrij 
negatief over de diverse vormen van burgeroverleg (Terpstra, 2008: 261-274).
Doordat wijkagenten de eisen van de eigen organisatie en die van bewoners met elkaar 
moeten zien te verenigen, staan zij bij bewonersoverleggen vaak voor een moeilijke 
opgave. Soms moeten zij in aanwezigheid van burgers informatie achterhouden en 
tegelijk open en betrouwbaar overkomen. Bovendien moeten zij de vraag zien te beper-
ken zonder bewoners teleur te stellen. Als een bewonersoverleg vooral uitdraait op het 
spuien van onvrede door buurtbewoners over zaken waar de wijkagent niets aan kan 
doen, kan dat grote spanning oproepen. Kortom, ook hier blijkt dat burgerparticipa-
tie op problemen stuit. Kernprobleem is dat burgerparticipatie steun van de politie 
behoeft, terwijl daar onder wijkagenten slechts beperkt draagvlak voor is (Terpstra, 
2008: 274-281).
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Een tweede kenmerk van gebiedsgebonden politie is volgens Terpstra het verkleinen 
van de afstand tot burgers en samenleving door buurtoriëntatie. Volgens Terpstra gaat 
het bij wijkagenten om kennen en gekend worden, vertrouwen en het inwinnen van 
informatie. Volgens wijkagenten is kennen en gekend worden een centraal onderdeel 
van gebiedsgebonden werken. Kennen en gekend worden betekent dat wijkagenten 
goed op de hoogte moeten zijn van de burgers die in hun werkgebied wonen, en dat 
andersom wijkbewoners hen ook moeten kennen (Terpstra, 2008: 146-149).
Het streven naar nabijheid van wijkagenten kent ook grenzen. Een zeker afschermen 
van het eigen privéleven en het voorkomen van overvraging nopen tot behoud van 
een zekere distantie (Terpstra, 2008: 166-167). Verder menen sommige wijkagenten 
dat spanning kan ontstaan vanwege de noodzaak om repressief op te treden, terwijl 
 tegelijk een vertrouwensrelatie met burgers in stand moet worden gehouden. Ze pro-
beren dan soms dit handhaven aan collegae over te dragen of voor zichzelf een uitzon-
deringspositie te creëren (Terpstra, 2008: 168-170).
Wijkagenten komen verder grotendeels op informele en ongestructureerde wijze aan 
informatie over hun buurt. Buurtbewoners, partners en collegae zijn een belangrijke 
informatiebron. Hoe meer afstand een wijkagent tot burgers bewaart hoe meer hij 
vaart op informatie van partners en de politie-informatiesystemen (Terpstra, 2008: 
150-184).
De derde veronderstelling van gebiedsgebonden politie is, dat wijkagenten hun werk 
zouden moeten richten op een breed scala aan problemen. Het moet niet uitsluitend 
gaan om criminaliteit, maar ook om overlast en onveiligheidsgevoelens van burgers 
(Tersptra, 2008: 187-190). Terpstra meldt:

‘Welke problemen in het dagelijks gebiedsgebonden werk aan bod komen, is een telkens 
veranderend compromis tussen uiteenlopende, soms strijdige opvattingen en  eisen, gefil-
terd door de praktische mogelijkheden en belemmeringen die het werk met zich meebrengt 
en de eigen opvattingen, voorkeuren en soms idealen van wijkagenten. De uiteenlopende, 
soms strijdige verwachtingen en eisen komen onder meer van (in willekeurige volgorde) 
leidinggevenden, collega’s, gezagdragers, partners en burgers’ (Terpstra, 2008: 220).

Terpstra keek bij de probleemaanpak van wijkagenten ook naar de mate waarin hij 
prob lem oriented policing daarin terugzag. Van een probleemgerichte aanpak zoals 
bepleit door Goldstein (1979, 1990), is bij wijkagenten slechts in beperkte mate sprake. 
Voor zover er wel sprake van is, berust de aanpak in de regel op een combinatie van 
verschillende interventies en maatregelen en zijn de gehanteerde probleemanaly-
ses beperkt van opzet en diepgang. Het grootste deel van het werk van wijkagenten 
richt zich op de korte termijn en incidenten, van systematische analyse of gerichte 
informatie verzameling is daarbij geen sprake (Terpstra, 2008: 285-287).
Een vierde kenmerk van de gebiedsgebonden politie is dat de politie niet altijd alleen in 
staat is oplossingen te vinden voor problemen op wijkniveau, waardoor samenwerken 
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met andere lokale partijen noodzakelijk wordt. Voordelen van dergelijke netwerken 
kunnen zijn dat door het informele karakter, dat is gebaseerd op persoonlijke bekend-
heid en onderling vertrouwen, problemen snel en flexibel worden opgepakt, gebruik-
makend van de deskundigheid en middelen van de afzonderlijke partijen. Nadeel is 
dat de samenwerking vaak veel tijd kost en stroperig verloopt, vooral in de beginfase 
(Terpstra, 2008: 249-250).
Voor wijkagenten is overleg met partners meestal alleen zinvol als het hen steunt in de 
aanpak van concrete problemen. Gebeurt dat niet dan wordt de samenwerking gezien 
als te zacht en te vrijblijvend. Wijkagenten storen zich aan het in hun ogen optredende 
gebrek aan daadkracht en doortastendheid, terwijl omgekeerd de externe partners 
zich storen aan het impulsieve kortetermijnreageren van wijkagenten op incidenten 
( Terpstra, 2008: 248-255).
De laatste jaren heeft de samenwerking van wijkagenten met andere organisaties meer 
vorm gekregen. Er zijn duidelijker afspraken, een betere verantwoordelijkheidsverde-
ling en de regie ligt niet meer per definitie bij de politie. De motieven voor de samen-
werking zijn enerzijds dat integrale samenwerking effectiever zal zijn en anderzijds dat 
vragen die bij de politie komen en niet stroken met hun kerntaken of de beschikbare 
capaciteit weggezet moeten worden bij anderen. Bij dit wegzetten speelt de wijkagent 
een cruciale rol. Terpstra constateert dat het gebiedsgebonden werken hierdoor een 
opvallende verandering ondergaat. Terwijl het oorspronkelijk bedoeld was om de 
politie meer open te laten staan voor externe ontwikkelingen en vragen lijkt het nu 
ook een manier om vragen af te houden en te verwijzen. Daarenboven ontstaat een 
schemer zone tussen wegzetten en afschuiven (Terpstra, 2008: 255-257).
De professionaliteit van de ondersteuning die wijkagenten kunnen krijgen, blijkt vaak 
beperkt. Bovendien hebben zij, terwijl oude taken gebleven zijn, te maken met nieuwe 
inhoudelijke eisen en prioriteiten. Terpstra stelt dan ook dat deze situatie erop duidt 
‘dat in de organisatie onvoldoende steun en draagvlak bestaat voor het gebiedsgebon-
den werk. Een interne regietaak die alleen steunt op de schouders van de wijkagent zal 
moeilijk van de grond komen, tenzij het gebiedsgebonden werken breder in de organi-
satie is ingepast en vanuit de top gesteund wordt’ (Terpstra, 2008: 127-142).
Een vijfde kenmerk van gebiedsgebonden politie houdt volgens Terpstra in dat er naast 
reactief ook proactief en preventief gewerkt wordt. Terpstra omschrijft preventie als 
‘het door middel van doelgerichte, georganiseerde activiteiten voorkomen van ernstige 
problemen’ (Terpstra, 2008: 225). Het gebiedsgebonden werk is dan ook bedoeld om 
bij te dragen aan het voorkomen van maatschappelijke onveiligheid en criminaliteit. 
In de praktijk van wijkagenten blijkt dat preventie slechts in beperkte mate tot ontwik-
keling gekomen is (Terpstra, 2008: 244). Terpstra (2008: 237-243) noemt een viertal 
preventieve strategieën van wijkagenten, namelijk preventie door persoonlijk contact, 
door informatie, via samenwerking met partners en door strikte op specifieke overlast 
gerichte handhaving.
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Wat betreft het samenwerken met partners is zoals eerder aangegeven, sprake van 
een terugtrekkende beweging. De wijkagent beperkt zich tot adviseren, signaleren en 
informeren van de andere partijen en fungeert eventueel als sluitstuk voor de aanpak. 
De kern van zijn rol bestaat dan uit het wegzetten van ‘niet-politiële taken’ bij de pro-
fessionele partners, waar die taken wel beter bij zouden passen en hen motiveren tot 
actie (Terpstra, 2008: 240-241).

Conclusies praktijk wijkagenten

Het onderzoek toont dat de hoeveelheid tijd die wijkagenten in de wijk doorbrengen 
en waarin zij feitelijk contact hebben met bewoners en ondernemers tamelijk beperkt 
is. Een groot deel van de tijd gaat op aan bureauwerk en overleg. Met betrekking tot 
kennen en gekend zijn interpreteren sommigen dat als uitsluitend contact met slechte 
bewoners, anderen zien daarnaast een taak in het leggen van contacten met gewone 
burgers. Aan de functie van informatie vergaren wordt vooral informeel en ongestruc-
tureerd invulling gegeven (Terpstra, 2008: 347-348).
Het draagvlak onder wijkagenten voor betrokkenheid van burgers is beperkt. Het 
wordt vooral gezien als middel om informatie te vergaren. Slechts een klein deel van de 
wijkagenten tracht zelfredzaamheid te stimuleren en stuit daarbij op problemen, zoals 
dat burgers moeilijk te motiveren zijn, burgers de aanpak van problemen een zaak voor 
de politie vinden en angst voor ongewenste effecten als burgers zelf zaken oplossen. 
Meepraten door burgers is daarnaast zeker niet favoriet bij wijkagenten: ze vinden 
bewonersoverleggen vaak niets opleveren, zijn bang verwachtingen te wekken die ze 
later niet hard kunnen maken. Wijkagenten lijken verder in veel gevallen het gebrek 
aan middelen, deskundigheid of steun vanuit de organisatie te compenseren door een 
grote betrokkenheid en inzet (Terpstra, 2008: 351-353).
Een van de belangrijkste elementen van gebiedsgebonden politiewerk heeft betrekking 
op de relatie met burgers. Het gaat dan om het verkleinen van de afstand tot burgers 
en het onderhouden van relaties met hen. De doelen daarvan zijn het verwerven van 
informatie, het tegengaan van onveiligheidsgevoelens, het stimuleren en ondersteunen 
van zelfredzaamheid en versterking van het vertrouwen in de politie. In de praktijk 
daarentegen is de afstand tot burgers soms relatief groot. Dit ligt onder andere aan 
eigen opvattingen van de wijkagenten en aan een zakelijker politiebeleid, waardoor 
zich de laatste jaren een zekere instrumentalisering heeft voorgedaan in het gebieds-
gebonden politiewerk (Terpstra, 2008: 369-370).

3.11 Samenvatting

In de jaren vijftig was de Nederlandse maatschappij nog overzichtelijk en was een poli-
tie op afstand van de bevolking geen probleem. In de tweede helft van de jaren zestig 
deden nieuwe en conflicterende ideeën over maatschappelijke orde opgeld en liepen 
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antigezagdemonstraties uit op harde confrontaties met de politie, wat noopte tot her-
vormingen van de politie. Die hervormingen bestonden voornamelijk uit centralisatie 
en technologische vernieuwingen en leidden tot afname van het directe contact met de 
bevolking, die de aanspreekbare en gekende politieagent, die te voet of per fiets door 
de wijk surveilleerde, miste. In vele gemeentepolitiekorpsen werden daarom eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig wijkagenten geïntroduceerd. Zij legden zich voornamelijk 
toe op het sociale deel van hun taken, waardoor ze niet serieus genomen werden door 
hun collegae.
In 1977 werd in het baanbrekende rapport Politie in Verandering een verdergaande 
integratie van de politie in de samenleving bepleit, door introductie van wijkteams. 
Achterliggende ideologie was gestoeld op een politie die afgestemd was op maatschap-
pelijke veranderingen, interne democratie en de wensen van het publiek, terwijl de 
operationele stijl in hoge mate was overgenomen vanuit Amerikaanse ideeën over com-
munity policing. Vanaf de jaren tachtig werden de wijkteams successievelijk ingevoerd 
en wijkagenten afgeschaft. Uit evaluaties bleek vervolgens dat onveiligheidsgevoelens 
en criminaliteitsgerelateerde problemen in wijkteamwijken afnamen, dat de meldings-
bereidheid van het publiek toenam en het oordeel over de politie verbeterde, maar ook 
dat burgers hun wijkagenten misten.
Al relatief snel werd duidelijk dat de introductie van wijkteams alleen niet voldoende 
was voor het realiseren van maatschappelijke integratie van de politie. De wijkteam-
medewerkers waren onvoldoende bekend bij het publiek en de ingrijpende reorganisa-
tie van de Nederlandse politie in 1994 zorgde voor nog meer afstand tot de bevolking. 
De sterke toename van criminaliteit en overlast in de grote steden en het besef dat 
politie en justitie de problemen niet langer alleen aankonden, leidde vervolgens halver-
wege de jaren negentig tot introductie van de gebiedsgebonden politiefunctionaris. 
Deze wijkagent nieuwe stijl diende veiligheid en leefbaarheid in zijn wijk te realiseren 
in samenwerking met lokale externe partners, leden van het wijkteam en door het 
consulteren, motiveren en mobiliseren van burgers rondom veiligheid en leefbaarheid.
Tegelijkertijd ontwikkelde zich het integraal veiligheidsbeleid en de netwerkbenade-
ring. Het besef drong door dat politie en justitie de aanpak van criminaliteit en over-
last niet meer alleen aankonden en dat samenwerking met andere partijen, waaronder 
burgers, noodzakelijk was. Volgens Nederlands onderzoek naar het functioneren van 
veiligheidsnetwerken is duidelijke aanwezigheid en betrokkenheid van politie en lokale 
overheid in veiligheidsnetwerken noodzakelijk. Streven naar sociale zelfredzaamheid 
van burgers vereist dat zij ervaren dat zij kunnen rekenen op steun van de politie.
Een aspect dat het veiligheidsveld nog complexer maakt is de veranderde bevolkings-
samenstelling van West-Europa. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is een relatief 
homogene samenleving door immigratie vanuit andere landen veranderd in een multi-
etnische samenleving, die zich vooral concentreert in de grotere steden. Met ingang 
van de nieuwe eeuw zijn angst en onvrede onder de bevolking over islam, immigratie 
en integratie politieke kwesties geworden en voert een harde aanpak en het beperken 
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van de toestroom van verdere kansarme nieuwkomers vaak de boventoon. Volgens 
veel West-Europees empirisch onderzoek is bovendien veelal sprake van een verstoorde 
relatie tussen politie en etnische minderheden die gekarakteriseerd wordt door weder-
zijds wantrouwen.
Tegenwoordig staat het Nederlandse community policing onder druk. In het Nederland 
van de 21ste 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 spannin-
gen langs lijnen van ras, herkomst en religie. Door het gebiedsgebonden werken zou 
de politie dichtbij de burger staan en in staat zijn hiermee om te gaan.
Ook in Nederland valt de realisatie van de idealen van community policing in de prak-
tijk tegen. Korpsen lijken de streefsituatie van gebiedsgebonden politiezorg als concept 
niet te hebben gerealiseerd. De keuze voor community policing is ook in Nederland 
een moeizame en veeleisende weg, maar tevens blijft zij veelbelovend. In een multi-
etnische netwerksamenleving is een politie die de verbinding zoekt en maakt nog 
steeds actueel.
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4 Buurtregie in Amsterdam

Buurtregie is een specifieke uitwerking van het concept community policing bij de poli-
tie Amsterdam-Amstelland. Zoals in hoofdstuk drie is uiteengezet, werd community 
policing in Nederland grofweg geïntroduceerd door invoering van wijkagenten in de 
jaren zeventig, wijkteams in de jaren tachtig en gebiedsgebonden politiezorg in de 
jaren negentig van de vorige eeuw. Hoewel community policing in Nederland dus al 
veertig jaar deel uitmaakt van de werkwijze van de politie, geven ook tegenwoor-
dig nog alle 25 politieregio’s daar een eigen invulling aan. Veel korpsen werken met 
wijkagenten (Van der Vijver & Zoomer, 2004), Amsterdam daarentegen werkt met 
buurtregisseurs.
Het volgende gaat eerst in op recent landelijk politiebeleid en de keuze daarin om ook 
in de huidige eeuw het gebiedsgebonden werken te continueren en verder te profes-
sionaliseren. Vervolgens besteed ik aandacht aan de daaraan voorafgaande Amster-
damse keuze voor verdergaande professionalisering van het gebiedsgebonden werken 
in de gedaante van buurtregie. Daarna bespreekt dit hoofdstuk eerst de functie van 
buurtregisseur, zoals daaraan binnen buurtregie ten tijde van de formele invoering in 
2000 gestalte werd gegeven. Het hoofdstuk staat vervolgens stil bij de ervaringen na 
tien jaar buurtregie en de redenen die geleid hebben tot een bijstelling van de functie 
in 2010. Dan bespreekt het hoofdstuk de geplande bijstelling, zoals die ten tijde van 
dit onderzoek gestalte kreeg in een nieuwe visie op buurtregie en een gedeeltelijke start 
met de invoering van nieuwe strategieën.
Vervolgens komen de organisatorische context van buurtregie en de positionering van 
de buurtregisseur in het korps en binnen het wijkteam aan bod. Het hoofdstuk zet 
uiteen hoe een wijkteam georganiseerd is en hoe de verhouding van de buurtregisseur 
is tot collegae. Bovendien bespreekt het hoofdstuk de verhouding van de buurtregis-
seur tot bepaalde interne en externe processen binnen het wijkteam, waarbij het gaat 
om informatie- en vraaggestuurd werken en de inzet van flexibel personeel. Ten slotte 
besteedt het hoofdstuk aandacht aan het toenemende beroep op buurtregisseurs door 
centrale afdelingen binnen het korps.

4.1 Continuering van gebiedsgebonden werken

De Projectgroep visie op de politiefunctie kiest in het in opdracht van de Raad van 
Hoofdcommissarissen geschreven Politie in Ontwikkeling (PIO) uitdrukkelijk voor 
continuering van het gebiedsgebonden werken als leidend principe voor de Neder-
landse politie (2005). De toegevoegde waarde van de politie schuilt op decentraal 
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lokaal niveau volgens PIO in de continue aanwezigheid in de frontlinie van de samen-
leving. Op lokaal niveau kan de politie handhavend optreden maar zal kiezen voor 
andere opties indien mogelijk en optreden als scheidsrechter van de publieke ruimte. 
Daarnaast organiseert de lokale politie sociale actie ter bevordering van veiligheid en 
mobiliseert zo nodig andere partijen (Projectgroep, 2005: 15, 88).
In de toelichting op de missie van de politie ‘waakzaam en dienstbaar staat de politie 
voor de waarden van de rechtsstaat’ staat, voor zover van belang voor de lokale politie, 
dat de politie rechtvaardig moet optreden. Zij kiest daarbij, afgestemd op de situatie, 
voor wetshandhaving of conflictbeslechting uitgaande van sociale zelfredzaamheid en 
een adequate belangenafweging. Daarnaast toont de politie daadkracht als een beroep 
op haar gedaan wordt voor bescherming van leven, vrijheid en eigendom, zelfs als 
daarbij de eigen veiligheid in gevaar komt. PIO vervolgt dat de politie door dit optre-
den tegen normschendingen en sociale fricties eigenrichting voorkomt. De politie is 
verder onpartijdig en is er volgens PIO niet voor zichzelf, maar voor de burger, waar-
bij het handelen van politiemensen zich kenmerkt door betrokkenheid. Daarenboven 
dient zij ook de baas op straat te zijn (Projectgroep, 2005: 37-39).
Volgens PIO wil de Nederlandse politie inhoud geven aan haar missie door samen-
werkingsgerichtheid. Dat betekent continueren van regelhandhaving en vraag- en 
probleemgericht optreden, maar ook het over en weer uitwisselen van informatie met 
diensten en instanties, kennen en gekend worden nieuwe stijl. Het rapport vervolgt 
dat betrokkenheid en sociale zelfredzaamheid van burgers, zowel individueel als col-
lectief, essentieel zijn voor het bevorderen van de veiligheid van de eigen leefomgeving. 
Burgerparticipatie behoeft volgens PIO echter een optreden van de politie als achter-
wacht en katalysator. ‘Sociale zelfredzaamheid komt niet uit de lucht vallen, je moet 
het organiseren’ (Projectgroep, 2005: 70-71).
Ook moet de politie volgens PIO verantwoording afleggen aan lokale gemeenschap-
pen in de zin van groepen burgers in wisselende samenstelling en dient zij niet alleen 
met professionele partners, maar ook met burgers informatie te delen (Projectgroep, 
2005: 40, 94). Alleen al op lokaal niveau toont deze visie op de politiefunctie de 
inherente paradox van nabijheid en distantie in politiewerk, bijvoorbeeld door zowel 
betrokkenheid als gezag te eisen.
Het voorwoord van het in 2006 verschenen Referentiekader Gebiedsgebonden Politie 
vermeldt dat binnen de politie de vraag gesteld werd of het afgelopen was met de 
gebiedsgebonden politie. Die zorgen werden onder andere veroorzaakt door de wijze 
waarop korpsen gestalte gaven aan prestatiesturing, de kerntakendiscussie, onzeker-
heden over de inhoud van PIO en het advies van de Stuurgroep Evaluatie Politieorga-
nisatie (Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2006: 5). Deze laatste bracht 
onder andere advies uit over de wenselijkheid over te gaan tot een nationale politie. 
Het uitgangspunt van de Politiewet 1993 ‘decentraal tenzij’ werd daarin verlaten, door 
te pleiten voor het instellen van een zelfstandig bestuur van het concern Nederlandse 
politie op landelijk niveau, dat het beheer over de Nederlandse politie moest voeren 

Buurtregie met mate.indd   80 12-7-2012   15:18:52



81

4  Buurtregie in Amsterdam

(Cachet, 2005: 5). De concerngedachte is inmiddels achterhaald en de overgang naar 
een nationale politie onder de verantwoordelijkheid van één minister, de minister van 
Veiligheid en Justitie, staat vast (Minister van Veiligheid en Justitie, 2010).
Het referentiekader gebiedsgebonden politie werd in opdracht van de portefeuillehou-
der gebiedsgebonden politiezorg ontworpen als kader voor de toekomstige invulling 
van de gebiedsgebonden politie (Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 
2006: 5). Het referentiekader kiest burgers, bedrijven en instellingen als uitgangs-
punt, de politie is er primair om te dienen en te beschermen, waarnaast van de burger 
verantwoordelijk burgerschap wordt verwacht. Waar dat niet wordt getoond, wordt 
een disciplinerende politiestrategie gekozen. Verder beschrijft het referentiekader dat 
de sociale organisatie van een buurt en verloederingsverschijnselen significante fac-
toren zijn voor criminaliteit en onveiligheid. Orde, voorspelbaarheid en beheersbaar-
heid spelen een rol bij de perceptie van de eigen veiligheid en dat begint gewoon 
in de buurt. Overheidsdiensten moeten aansluiten op de behoeften van burgers, die 
beschouwd worden als verantwoordelijke en ondernemende burgers die elkaar vinden 
in een gedeelde zorg voor maatschappelijke veiligheid (Lectoraat Gemeenschappelijke 
Veiligheidskunde, 2006: 13).
Het referentiekader onderkent dat een dergelijke zelfredzaamheid feitelijk vaak tegen-
valt. Een overheid die de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers 
als uitgangspunt neemt, zal actief burgerschap moeten ondersteunen en krachtig en 
repressief moeten optreden tegen ‘kwaadwillenden’. Daarnaast zal zij zorg moeten 
dragen voor zaken die de mogelijkheden van burgers overschrijden en ruimte moe-
ten bieden aan andersdenkenden en hen niet buitensluiten. Werken op lokaal niveau 
vraagt volgens dit referentiekader om een ruime mate van autonomie om binnen 
ruime kaders van algemeen korpsbeleid in te spelen op de specifieke problematiek 
van stadsdeel, wijk of dorp. Gebiedsgebonden politie mag niet uitsluitend rusten op 
de schouders van de wijkagent, maar dient te zijn ingebed in gebiedsgebonden teams. 
Daarbij wordt uitgegaan van de lokale oriëntatie en niet van de nodale (Lectoraat 
Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2006: 14-15).
Het referentiekader definieert de gebiedsgebonden politiezorg als volgt:

‘Binnen de context van gemeenschappelijke veiligheidsaanpak, levert een fijnmazig 
 georganiseerde politie, op basis van systematisch vergaarde informatie probleemgericht en 
in samenwerking met partners herkenbaar maatwerk. De kerntaken van de politie daarbij 
zijn: opsporen, handhaven, noodhulp verlenen, signaleren en adviseren.’

Vanuit een lange lijst met uitgangspunten blijkt een stellige keuze voor maatschap-
pelijke inbedding. Zo wordt het betrekken van burgers, bedrijven en instellingen bij de 
veiligheidsaanpak gezien als onderdeel van het politievak, gaat gebiedsgebonden wer-
ken mede over doelgroepenbenadering en benoemt het referentiekader als pijlers van 
gebiedsgebonden werken de integrale samenwerking en het probleemgericht  werken. 
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Ten slotte is de gebiedsgebonden politiezorg volgens het referentiekader geen specia-
lisme, maar een concept waarmee de politie haar kerntaken doeltreffend kan vervul-
len, het is complementair aan een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak ( Lectoraat 
Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2006: 15-17).
Het referentiekader formuleert een tiental referenties voor de gebiedsgebonden politie-
zorg, die het kader zijn gaan vormen voor de afzonderlijke invulling daarvan door de 
regionale korpsen. De referenties zijn:

1. Samenwerking met externe partners
2. Relatie met omgeving en afbakening van niveaus
3. Wijk/gebiedsindeling
4. Proces wijkscan
5. Instrument wijkscan
6. Werken in operationele samenwerkingsketens
7. Relatie tussen team, specialisten en management
8. Relatie omvang en complexiteit wijk en aantal wijkagenten
9. De wijkagent
10. De wijkagent en informatiegestuurde politie

Samenwerking met externe partners betekent volgens dit referentiekader dat elk korps 
structurele contacten onderhoudt met haar omgeving. Het gaat daarbij om bevestiging 
en rugdekking aan partners en het tegengaan van eigenrichting. Basisteams moeten 
daarvoor aantoonbaar samenwerken met actieve burgers, ondernemers en instellin-
gen en de gemeente voert de regie (Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 
2006: 18).
Bij relatie met de omgeving en afbakening van niveaus gaat het erom dat elk korps 
zorgt voor een goede taakafbakening. Dat betekent dat geen genoegen genomen wordt 
met consumerende burgers en ondernemers, maar ook dat altijd teruggekoppeld wordt 
naar melders. Bovendien moet de politie optreden als kwartiermaker: meldingen die 
niet verwijsbaar zijn maar ook geen politietaak worden opgepakt, geregistreerd en 
indien sprake is van een structureel probleem via de lijn doorgespeeld naar het bestuur. 
Voor relatie met de omgeving spelen verder teamchef en wijkagent een prominente rol. 
De teamchef is resultaatverantwoordelijk voor het gebiedsgebonden team en onder-
houdt een overkoepelend lokaal netwerk. De wijkagent is de vooruitgeschoven post 
van het gebiedsgebonden team en onderhoudt een operationeel netwerk (Lectoraat 
Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2006: 19).
Ieder korps hanteert verder een geografische indeling van het gebied. Binnen het basis-
team is sprake van gestandaardiseerd en gestructureerd scannen van de omgeving. 
Het gaat daarbij om inventariseren, taxeren, analyse van de prioriteiten en vervolgens 
bepalen van de meest geschikte interventie, probleem- of oorzaakgericht. Binnen een 
regio heeft ieder gebiedsgebonden basisteam een geactualiseerd wijkscaninstrument, 
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dat zich beperkt tot politiële kerntaken (Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheids-
kunde, 2006: 22).
Voor wat betreft het werken in operationele samenwerkingsketens gaat het om een 
eenduidige voor externen opvraagbare werkwijze. Externe partners, waaronder bur-
gers, moeten vanaf het analysemoment bij de probleemaanpak betrokken worden. De 
samenwerking dient verder altijd gericht te zijn op een helder geformuleerde probleem-
aanpak en participerende teamleden krijgen een helder mandaat van de teamchef. 
Ieder korps dient verder te beschikken over een visie over interne verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen basisteam, district en regio en tussen de teams en specialistische 
onderdelen en hanteert deze visie bij haar korpsontwikkeling. Het gebiedsgebonden 
team geldt daarbij als kern van de organisatie (Lectoraat Gemeenschappelijke Veilig-
heidskunde, 2006: 24-25).
In elk korps wordt het aantal wijkagenten en het niveau van de functie gerelateerd 
aan de omvang en complexiteit van de wijk, waarbij de wijkfunctionaliteit geen rest-
capaciteit is, maar uitgangspunt. Bij kleinschaliger basisteams zijn minder wijkagen-
ten nodig en kan het gebiedsgebonden werken meer gedragen worden door het eigen 
team, bij grootschaliger basisteams zijn juist meer wijkagenten nodig. Daarnaast stelt 
het referentiekader een norm van één wijkagent per 5.000 inwoners. Zijn werk moet 
voor minimaal tachtig procent buurtgerelateerd zijn (Lectoraat Gemeenschappelijke 
Veiligheidskunde, 2006: 26).
Elk korps beschikt over wijkagenten, die deel uitmaken van de basisteams (Lectoraat 
Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2006: 27). In het kader van de informatie-
gestuurde politie levert elke wijkagent ook een specifieke bijdrage aan de opsporing, 
onder andere door nauwe samenwerking met de Regionale Inlichtingen Dienst en de 
Criminele Inlichtingen Dienst en door het opmaken van processen-verbaal van bevin-
dingen (Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2006: 29-30).

4.2 De keuze voor buurtregie in Amsterdam

In Amsterdam heeft het gebiedsgebonden werken uiteindelijk zijn neerslag gevonden 
in de combinatie van wijkteams, die vanaf 1986 werden ingevoerd en de functie van 
buurtregisseur, die in 2000 officieel werd ingevoerd. Dit roept een tweetal vragen op. 
Waarom heeft de politie Amsterdam-Amstelland buurtregisseurs en de meeste andere 
regiokorpsen wijkagenten en waarin onderscheidt de buurtregisseur zich dan? Een 
kort overzicht van de highlights van de Amsterdamse geschiedenis vanaf de keuze voor 
invoering van wijkteams kan hier licht op werpen.
Begin 1985 kiest de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam in de Contourennota voor 
de gemeentepolitie Amsterdam uitdrukkelijk voor invoering van grote wijkteams en het 
principe van de generale taakstelling voor wijkteammedewerkers, waarin ook de func-
tie van wijkagent zal worden geïntegreerd. Deze keuze stuit op weerstanden bij wijk-
agenten. De Amsterdamse Permanente Adviesgroep Wijkagenten brengt een nota uit 
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onder de sprekende titel Een wijkteam van dertig man betekent niet dertig wijkagenten. 
De argumentatie komt kort door de bocht neer op het volgende. Wijkteams kun-
nen de functie van wijkagent niet overnemen zonder dat daarmee onderdelen van die 
functie verloren gaan. Daarbij verwijst de adviesgroep in het bijzonder naar teloorgang 
van de vertrouwenspositie van de wijkagent en verschuiving naar meer handhaving 
en opsporing ten koste van hulpverlening en bemiddeling (Projectbureau, 1985: 2-5).
Hierop wordt gereageerd in de nota Wijkagenten in wijkteams; een onmogelijke com-
binatie (Projectbureau, 1985). Daarin wordt aangegeven dat ontwikkeling van de 
wijkteams gezien wordt als een meer structurele verankering van de werkwijze van 
wijkagenten. Het streven is ook andere korpsonderdelen meer te vermaatschappelijken 
en te laten werken vanuit klantgerichtheid en probleemgerichtheid. De nota meldt dat 
dit uitsluitend te bereiken is door integratie van wijkagenten in de wijkteams, waarbij 
wijkagenten het kennen en gekend worden in de zin van bij individuele burgers zul-
len overdragen aan alle wijkteamleden en eventueel in de vorm van een neventaak 
aanspreekpunt kunnen blijven voor lokale eerder opgedane externe professionele con-
tacten. Het resultaat was in ieder geval de opheffing van de functie van wijkagent 
(Projectbureau, 1985: 2-7).
Zoals eerder beschreven in paragraaf 3.5 werd al gauw duidelijk dat kennen en gekend 
worden voor alle wijkteamleden geen haalbare kaart was. Er was behoefte aan zoiets 
als een wijkagent nieuwe stijl en de gedachten gingen uit naar een politiefunctio-
naris, die zich specifiek zou bezighouden met de samenwerking met andere partijen 
op buurtniveau, waarvoor de term buurtregie bedacht werd. In de nota Buurtregie 
als Basis (Hermsen, Hulst, Kelder, Leent & Swaan, 1996) pleit een werkgroep van 
wijkteamchefs voor het ontwikkelen van een visie op buurtregie. De meerwaarde van 
buurtregie vanuit een speciaal daarvoor aangewezen politiefunctionaris is dat iemand 
anderen actief betrekt bij het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid van buurten en 
daartoe coalities vormt met relevante partners in de buurt. De werkgroep definieert 
regie als (Hermsen et al., 2006: 3):

‘Het bereiken van resultaat op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, door actief te stu-
ren op de samenwerking met bestaande netwerken en coalities. Daar waar deze netwerken 
ontbreken of onvoldoende ontwikkeld zijn, dienen deze te worden opgezet.’

Het korps stelt vervolgens een projectcoördinator buurtregie aan, belast met het for-
muleren van een visie op buurtregie. Opvallend is het pleidooi om te kiezen voor de 
term ‘buurtveiligheid’ in plaats van ‘buurtregie’ vanwege de te verwachten weerstand 
van externe partijen. ‘De term regie roept extern veel weerstand op omdat deze term 
wordt vertaald in “de politie wil gaan bepalen hoe wij ons eigen werk moeten doen”’ 
(Schuurmans, 1997: 4). Eind 1997 kiest de korpschef toch voor regiobrede invoering 
van buurtregie met die naam (Kuiper, 1997: 1).
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In 1998 geeft de nota Buurtregie (Schuurmans, 1998) vervolgens een heldere omschrij-
ving van de verwachtingen ten aanzien van de als buurtregisseur aan te stellen politie-
functionarissen. De belangrijkste elementen zijn: een buurtregisseur is verantwoor-
delijk voor zijn buurt conform de wijkteamchef voor zijn wijk. De buurtregisseur 
besteedt zijn volledige werktijd aan buurtregie en zijn werktijden zijn afgestemd op 
de tijden dat problemen zich voordoen in zijn buurt. De buurtregisseur doet zelf 
aan toezicht en handhaving in de buurt en stuurt toezicht van anderen daar aan. De 
buurtregisseur is zowel intern als extern ‘vraagbaak’ en organiseert een integrale bena-
dering van leefbaarheidsproblemen in de buurt. Hij stemt de afzonderlijke bijdrage 
van betrokken actoren op elkaar af en coördineert de uitvoering waar nodig. Voor 
dat doel bouwt en onderhoudt hij een buurtnetwerk. Opvallend is de erkenning dat 
buurtregisseurs over leidinggevende kwaliteiten dienen te beschikken, omdat zij ande-
ren moeten kunnen aansturen. Daarenboven kiest het korps voor een gedegen aparte 
buurtregisseuropleiding, die het niveau van buurtregisseurs naar HBO-niveau moet 
brengen (Schuurmans, 1998: 3-6).
Daadwerkelijke invoering van buurtregie duurde tot 2000. Het concept buurtregie 
en buurtregisseur raakte gedurende de tweede helft van de jaren negentig binnen het 
korps al snel dusdanig ingeburgerd, dat vele professionals met een taakaccent buurt-
regie zichzelf alvast buurtregisseur noemden. De toenmalige korpschef reageerde in de 
korpskrant en benadrukte dat er pas echt buurtregisseurs zouden zijn na het afronden 
van sollicitatie en selectie (Kuiper, 1998). Maar de functie sprak duidelijk tot de ver-
beelding van velen, niet in de laatste plaats vanwege de combinatie van inhoudelijk 
daadwerkelijk verantwoordelijkheid krijgen voor een buurt en voor een deel van de 
buurten de mogelijkheid de rang van inspecteur te verkrijgen.
In het licht van vorenstaande kan gesteld worden dat de keuze voor buurtregisseurs in 
plaats van wijkagenten een fundamentele was, met als doel de door Politie in Verande-
ring bepleite maatschappelijke integratie en de integrale veiligheidszorg naar een hoger 
plan te brengen. De politie Amsterdam-Amstelland koos ten opzichte van andere korp-
sen voor een verdergaande professionalisering en implementatie van het gedachte goed 
van community policing. Zij koos als enige korps voor een speciale tweejarige opleiding, 
die buurtregisseurs naast hun werk moesten volgen en die het niveau en vakkenpakket 
van de voormalige politieofficiersopleiding benaderde. De buurtregisseurs kregen een 
hogere rang dan elders, tot en met het niveau van inspecteur van politie. Daarenboven 
kregen zij vergaande eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in 
hun buurt en was het de bedoeling dat zij zelfstandig regie voerden over de integrale 
samenwerking op het vlak van leefbaarheid in hun buurt. Ze vielen direct onder wijk-
teamchefs en zouden vanuit hun verbinding met de buurt een sterke invloed krijgen 
op het politiewerk. Deze gedachtegang wordt prachtig geïllustreerd in de uitspraak 
‘buurtregisseurs zijn onze beste mensen’ van de voormalig korpschef.
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4.2.1 De functie van buurtregisseur
De functie van buurtregisseur werd binnen het korps Amsterdam-Amstelland for-
meel ingevoerd in het jaar 2000. Daarbij werd bewust gekozen hogere rangen aan de 
functie te verbinden, namelijk van brigadier en inspecteur, in contrast met de functie 
van de wijkagent oude stijl die veelal verbonden was aan de rang van hoofdagent. De 
buurtindeling naar zwaarte werd van tevoren na uitgebreid onderzoek12 vastgesteld, 
wat 212 buurten opleverde met 2.500 tot 5.000 inwoners, waarvan 73 buurten werden 
aangemerkt als ‘complexere/zwaardere’ buurten (De Vries, 2003: 6). Vervolgens wer-
den kandidaat-buurtregisseurs geworven en geselecteerd, een proces wat aanvankelijk 
enigszins moeizaam verliep, per 1 december 2001 stond de teller op 183 buurtregis-
seurs, met 37 nog in te vullen vacatures (De Vries, 2003: 9).
De nieuwe functiebenaming en de hogere rang benadrukten het onderscheid met de 
wijkagent oude stijl: de buurtregisseur had meer gewicht, hij werd immers verantwoor-
delijk gehouden voor de veiligheid in zijn buurt en bovendien geacht de samenwerking 
met andere professionele partijen en burgers te ‘regisseren’ (Van Riessen, 2007: 212), 
waardoor hij ook de belangrijkste verbindingsschakel zou vormen tussen de buurt en 
het wijkteam.
De oorspronkelijke functietyperingen buurtregisseur A (brigadier) en B13 (inspec-
teur) uit september 1999 omschrijven een zeer brede taakstelling (Kuiper, 1999). De 
taken van de buurtregisseur zijn daarin gegroepeerd onder de thema’s regievoering, 
toezicht en assistentieverlening, criminaliteit, informatie/advisering, contacten en ove-
rige taken. Het zwaartepunt van deze taakomschrijving ligt bij regievoering: ‘Orga-
niseert en bevordert als regisseur, ter uitvoering van het wijkteambeleid, leefbaarheid 
en veiligheid in een buurt.’ Van de lange lijst taken onder regievoering zijn de meest 
sprekende ‘optreden als de gezaghebbende en buurtbetrokken politieautoriteit’, ‘creë-
ren van een netwerk van contacten’, ‘mobiliseren en tot eigen bijdrage bewegen van 
politiële, bestuurlijke en sociaal maatschappelijke instellingen’ en ‘regisseren van de 
operationele inzet van toezichthouders’.
Uit een bloemlezing van de taken onder de overige thema’s blijkt de breedte van de 
functie: de buurtregisseur moet toezicht houden en handhaven, niet-spoedeisende 
assistentieverzoeken in zijn eigen buurt afhandelen, bij conflicten bemiddelen, so-
ciale problematieken aanpakken en nazorg verlenen aan slachtoffers van misdrijven 
en ongevallen. Hij creëert een netwerk van sleutelpersonen, verzamelt en analyseert 

12 Gevalideerd door een viertal instituten, namelijk Instituut voor sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek en 
-advies (IVA Tilburg), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Faculteit der Maatschappij- en gedragsweten-
schappen van de Universiteit van Amsterdam en Van Dijk, Van Soomeren en partners (De Vries, 2003: 6).

13 De functietyperingen zijn vrijwel identiek en beperken zich tot een niveauverschil tussen de brigadier, na-
melijk ‘verantwoordelijkheid voor maken afwegingen in het kader van bijzondere aandacht voor buurt-
problematieken’ en de inspecteur, namelijk ‘verantwoordelijkheid voor het maken van afwegingen in een 
buurt waar sprake is van complexere taakomgeving met zwaardere en/of cumulerende problematieken’ (Kui-
per, 1991).
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informatie, geeft voorlichting over preventie en advies over beleid, is aanspreekpunt 
voor buurtbewoners en houdt een spreekuur. Verder valt het zelfstandig werken, de 
eigen verantwoordelijkheid en de verplichte (tweejarige) opleiding tot buurtregisseur 
op (Kuiper, 1999).
Opvallend is overigens dat de elementen probleemaanpak en burgerbetrokkenheid 
slechts indirect en marginaal ter sprake komen. Gerichtheid op probleemaanpak blijkt 
zijdelings uit de opsomming van instrumenten die daartoe zouden kunnen leiden, 
zoals eerdergenoemde onder regievoering en bijvoorbeeld: ‘het stimuleren van een 
planmatige projectmatige aanpak’. Bevorderen van enige rol voor burgers is slechts 
met enige verbeeldingskracht in de functietypering te lezen en blijft beperkt tot 
‘spreekt personen aan op eigen verantwoordelijkheid…geeft voorlichting aan groepen 
en personen in de buurt…contacten met buurtbewoners…fungeert als aanspreekpunt 
voor buurtbewoners…houdt een spreekuur’ (Kuiper, 1999).
De zeer brede invulling van de functie blijkt ook uit de definitie van de functie van 
buurtregisseur: ‘Politiefunctionaris met gezag en autoriteit die zich in het publieke 
domein, in uniform, bezig houdt met operationeel politiewerk, resultaat behaalt en die 
samen met anderen leefbaarheid en veiligheid in een buurt realiseert’ (Kuiper, 1999). 
De eigen verantwoordelijkheid komt ook weer terug in de in 2009 geformuleerde mis-
sie en visie op buurtregie: ‘Zoals de wijkteamchef verantwoordelijk is voor de totale 
politiezorg in zijn of haar wijk, zo is de buurtregisseur verantwoordelijk voor de veilig-
heid, leefbaarheid en vrede in zijn of haar buurt (Bron, 2008: 4)’.

4.2.2 Buurtregie met focus en betrokkenheid van burgers
Inmiddels is ruim tien jaar ervaring opgedaan met buurtregie. De functie van buurt-
regisseur wordt enerzijds hoog gewaardeerd en onmisbaar geacht, maar anderzijds 
ervaren als te vrijblijvend qua invulling en te ruim gedefinieerd. Dat laatste was medio 
2010 aanleiding om te komen tot aanscherping van de functie van buurtregisseur 
door het formuleren van een nieuwe visie op de gebiedsgebonden politiezorg met als 
doel buurtregie te ‘updaten’ en verder te verbeteren. Die aanscherping wordt gezocht 
in meer focus door de introductie van een aantal nieuwe middelen om de inzet van 
buurtregisseurs meer te richten en een herziene definitie van de functie van buurt-
regisseur, die meer recht moet doen aan de wezenlijke elementen van het buurtregie-
vak (Meurs, 2010: 4, 29-33).
Binnen de politie Amsterdam-Amstelland is daarom gekozen voor het integreren 
van focused policing in buurtregie onder de naam focused community policing. Focused 
 policing is een verzamelbegrip voor verschillende politiestrategieën die politie-inzet 
samenbundelen op gebieden en personen waar sprake is van een concentratie van 
criminaliteit en overlast, zogenaamde hotspots en veelplegers. Introductie van focused 
policing in de praktijk van buurtregie is bedoeld om de buurtregisseur te ondersteunen 
bij het aanbrengen van meer focus in zijn buurt en tevens om de meerwaarde van 
buurtregie beter kenbaar te maken. De focus beperkt zich binnen buurtregie echter 
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niet tot hotspots en veelplegers, maar richt zich op een beperkte selectie uit een breder 
veld van relevante, urgente en concrete problemen, die worden aangeduid met de term 
‘prominenten’14 (Meurs, 2010: 13-15).
Dit meer richting geven aan de uitvoering van buurtregie gebeurt op twee manieren. 
Ten eerste door het introduceren van een eigen doelgroep voor buurtregisseurs; de 
‘prominenten’. Ten tweede door introductie van nieuwe methoden van samenwerking 
rondom die prominenten. De bedoeling is dat binnen buurtregie voortaan per buurt 
een tiental prominenten, bestaande uit relevante en concrete problemen, prioriteit 
krijgen en tegelijkertijd richting geven aan de samenwerkingsverbanden die de buurt-
regisseur aangaat (Meurs, 2010: 14). Behoud van de basis van buurtregie (community 
policing) aangevuld door meer focus ( focused policing) dus.
Introductie van de buurtregiedoelgroep wordt gerealiseerd met de ‘prominenten-
aanpak’. De prominentenaanpak gaat over de benoeming en uitwerking van tien 
prominenten per buurt, de richtinggevende functie daarvan voor de activiteiten van 
het gehele wijkteam, het verantwoording afleggen over en sturing geven op buurt-
regie door respectievelijk buurtregisseur en wijkteamchef en het delen van de kennis 
met betrekking tot de prominenten met het gehele korps via een nieuw Geografisch 
Informatie Systeem (Meurs, 2010: 30,31). De prominentenaanpak wordt gedurende 
2010/11 korpsbreed ingevoerd (Meurs, 2010).
Een tweetal richtinggevende nieuwe methoden van samenwerking rondom de buurt-
regisseur met een duidelijk afgebakende focus (Meurs, 2010: 31-33) zijn al eerder, 
in respectievelijk 2008 en 2009 van start gegaan, namelijk buurtveiligheidsteams en 
schoolveiligheidsteams. Bij de buurtveiligheidsteams coördineert de buurtregisseur 
een klein team en richt daarmee de aandacht op de aanpak van drie concrete overlast-
problemen die buurtbewoners benoemen (Hageman, Coenraads & Koek, 2009). Bij 
de schoolveiligheidsteams richt de buurtregisseur zich met een team schoolfunctiona-
rissen binnen bepaalde scholen op herstel van een soort basale orde door gerichte en 
zichtbare aanpak van verzuim en strafbaar gedrag (Coenraads & Gansewinkel, 2010). 
Eind 2010 was sprake van acht buurtveiligheidsteams en zes schoolveiligheidsteams, 
in de planning staat uitbreiding tot maximaal twintig van dergelijke samenwerkings-
verbanden.
Opvallend is opnieuw de beperkte aandacht voor betrokkenheid van burgers: terwijl de 
prominentenmethodiek maar liefst in alle 236 buurten wordt doorgevoerd, wordt de 
buurtveiligheidsteammethodiek in slechts acht buurten toegepast en staat daar onder 
druk. Alleen buurtveiligheidsteams kennen echter burgerbetrokkenheid als centraal 

14 De prominentenmethodiek creëert voor buurtregie een eigen doelgroep, genaamd ‘prominenten’. De doel-
groep moet het aanwijzen van prioriteiten binnen buurtregie faciliteren. De buurtregisseur zou zich moeten 
richten op de ‘meest prominente clusters van actoren’ in zijn buurt, verkort aangeduid als ‘prominenten’. Die 
‘actoren’ vormen al dan niet in combinatie met elkaar de bouwstenen voor de ‘prominenten’. Het gaat daarbij 
om problemen, projecten, personen, partners, plekken en panden (Meurs, 2009). 
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element, buurtbewoners en -ondernemers bepalen de prioriteiten. Bij de prominenten 
zijn dit de buurtregisseurs in samenspraak met de collegae-buurtregisseurs van het 
wijkteam en hun wijkteamchef. Ook binnen de schoolveiligheidsteams valt op dat 
geen enkele participerende rol is ingebouwd voor de scholieren zelf en/of hun ouders. 
Kortom, het bevorderen van betrokkenheid van burgers speelt een marginale rol in de 
nieuwe visie op buurtregie en zal in hoge mate afhangen van de persoonlijke attitudes, 
kennis en vaardigheden van de individuele buurtregisseur.
Gezien de bevindingen van Terpstra in zijn onderzoek naar het functioneren van wijk-
agenten geeft dat te denken. Terpstra stelt immers dat het draagvlak onder wijkagen-
ten voor betrokkenheid van burgers beperkt is en dat het vooral gezien wordt als mid-
del om informatie te vergaren (Terpstra, 2008: 351-353). Terpstra waarschuwt dat een 
van de belangrijkste elementen van gebiedsgebonden politiewerk betrekking heeft op 
de relatie met burgers, waarbij het gaat om het verkleinen van de afstand tot burgers 
en het onderhouden van relaties met hen. Terpstra’s onderzoek toont een relatief grote 
afstand tot burgers bij sommige wijkagenten. Hij concludeert dat de grootste uitda-
ging voor de gebiedsgebonden politiezorg de komende jaren ligt bij het voorkomen dat 
nadruk op een zakelijke aanpak en tegengaan van vrijblijvendheid uitmondt in een 
grotere afstand tot burgers (Terpstra, 2008: 369-370).
De nieuwe definiëring van buurtregie besteedt overigens wel meer aandacht aan het 
aspect betrokkenheid van burgers. Deze definitie luidt als volgt (Meurs, 2010: 34):

Een buurtregisseur is een gebiedsgebonden politieagent die met burgers, het wijkteam 
en partners structureel samenwerkt aan relevante en concrete kwesties op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid.

De definitie verwijst naar tien wezenlijk geachte elementen van (Amsterdamse) buurt-
regie: ten eerste vereist buurtregisseur zijn bijzondere competenties, samen te vatten 
onder de noemer analyseren, verbinden en aanpakken. Ten tweede duidt gebieds-
gebonden erop dat de buurtregisseur verantwoordelijk is voor de buurtbewoners en 
hen moet kennen en door hen gekend moet worden. Ten derde is de buurtregisseur het 
loket voor alle burgers, moet hun prioritaire problemen kennen en hen betrekken bij 
de aanpak daarvan. Ten vierde is het wijkteam de voornaamste samenwerkingspartner 
van de buurtregisseur. Ten vijfde moet de buurtregisseur de relevante partners vinden 
en hen inzetten bij de aanpak van buurtproblemen (Meurs, 2010: 35).
Ten zesde streeft de buurtregisseur naar probleemaanpak voor de lange termijn. Ten 
zevende realiseert de buurtregisseur structurele samenwerkingsverbanden met burgers, 
partners en bedrijven. Ten achtste zorgt de buurtregisseur in samenspraak met burgers, 
wijkteam en partners voor keuze en aanpak van een tiental prominenten, bestaande 
uit relevante en concrete buurtissues. Ten negende heeft de buurtregisseur een brede 
focus met aandacht voor concrete problemen op het vlak van overlast en verloedering, 
maar zal op dit terrein vooral signaleren en adviseren omdat  verantwoordelijkheid 
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voor leefbaarheid bij de gemeente ligt. Ten tiende treedt de buurtregisseur in het kader 
van veiligheid altijd op tegen strafbaar gedrag (Meurs, 2010: 36).
Zowel de nieuwe definitie als twee van de daarbij geformuleerde tien elementen van 
buurtregie omvatten betrokkenheid van burgers. Zo werkt de buurtregisseur volgens 
de definitie samen met onder andere burgers. Bovendien bestaan de geformuleerde 
tien wezenlijke elementen van buurtregie uit het realiseren van structurele samenwer-
kingsverbanden met onder andere burgers en zorgt de buurtregisseur in samenspraak 
met onder andere burgers voor keuze en aanpak van een tiental prominenten. In bij-
behorend implementatietraject wordt de keuze van de prominenten echter bepaald 
binnen de politie en vooralsnog zonder burgers; per wijkteam door buurtregisseurs 
en wijkteamchefs gezamenlijk. Het nieuwe beleid ten aanzien van buurtregie voorziet 
dus in theorie in betrokkenheid van burgers, maar de praktische uitwerking daarvan 
garandeert die betrokkenheid vooralsnog niet.
Een mogelijk nadeel daarvan is gelegen in het feit dat betrokkenheid van burgers het 
kernelement van community policing is dat de relatie tussen burgers en politie bevordert 
en tevens de legitimiteit van de politie versterkt. Het belang daarvan is groot omdat 
steun en medewerking van burgers aan de politie nauw verbonden zijn met de door 
hen ervaren relatie met de politie en oordelen over de legitimiteit van de politie (Tyler, 
2006). Hoewel zeer veel onderzoek voorhanden is dat de effecten van community poli-
cing op de relatie tussen burgers en politie heeft onderzocht, is nauwelijks onderzoek 
gedaan naar de effecten van andere politie-innovaties op die relatie. Opvallend, omdat 
de bij de politie populaire strategieën van focused policing weliswaar een positief effect 
hebben op het verminderen van criminaliteit en overlast, maar tegelijkertijd in poten-
tie negatieve effecten hebben op de relatie tussen politie en burgers (Braga & Weis-
burd, 2008: 9-10).
Als het vertrouwen van burgers in de politie ondermijnd wordt, dan zal het vermogen 
van de politie om criminaliteit te voorkomen verzwakt worden door een stijging van 
klachten tegen politieoptreden en een afnemende bereidheid van burgers om zich aan 
de wet te houden. Om te voorkomen dat eenzijdige nadruk op tactieken van focused 
policing leiden tot een sterk negatieve reactie van burgers, is het volgens Braga en 
Weisburd dan ook van groot belang dat de politie zich daarnaast blijft richten op 
betrokkenheid van burgers (Braga & Weisburd, 2008: 9-10; Terpstra, 2008: 36). Dat 
is, gezien de recente ontwikkelingen, ook belangrijk binnen buurtregie.

4.3 Plaats van buurtregie in de organisatie

4.3.1 De organisatie
Het politiekorps Amsterdam-Amstelland omvat de gemeenten Aalsmeer, Amster-
dam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit gebied beslaat 357 km2 
waarin ruim 900.000 mensen wonen. Het korps telt ruim 6.000 medewerkers. Voor 
het beheer van het korps is het regionaal college bestaande uit de burgemeesters van 
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alle deelnemende gemeenten verantwoordelijk. De burgemeester van Amsterdam is 
voorzitter van dit college en tevens korpsbeheerder.
Diverse beheersbevoegdheden zijn gemandateerd aan de korpschef, die deze vaak weer 
submandateert naar dienst-, districts- en wijkteamchefs. Het gezag over de politie valt 
met betrekking tot de openbare orde onder verantwoordelijkheid van de burgemeester 
en met betrekking tot de opsporing van strafbare feiten onder verantwoordelijkheid 
van de hoofdofficier van justitie.
Het beleid wordt vastgesteld in de regionale driehoek: het overleg tussen korps-
beheerder, hoofdofficier van justitie en korpschef. Lokaal beleid wordt op gemeen-
telijk niveau bepaald in de lokale driehoeken, waarin de betrokken burgemeester, de 
officier van justitie en de districtschef zitting hebben. In Amsterdam wordt het lokale 
beleid bepaald in de lokale subdriehoeken, waarin de betrokken stadsdeelvoorzitters, 
de betrokken districtschef, de officier van justitie en een vertegenwoordiger van de 
burgemeester van Amsterdam zitting hebben.
Het korpsbeleid richt zich in het bijzonder op een achttal prioriteiten, overlast in de 
publieke ruimte, jeugd, veelplegers, zware & georganiseerde criminaliteit, geweld, dis-
criminatie, terrorisme & radicalisering en inbraak & diefstal. Voor deze prioriteiten 
zijn regionale doelstellingen geformuleerd, waaraan de wijkteams een bijdrage moeten 
leveren, die in cijfermatige resultaatverplichtingen zijn vastgelegd. Daarnaast is veelal 
sprake van lokale resultaatverplichtingen.
De lijnorganisatie van de politie Amsterdam-Amstelland is onderverdeeld in vijf dis-
tricten, een gebiedsgebonden verdeling van de politieregio overeenkomend met Noord, 
Oost, Zuid, West en Centrum. De districten zijn weer onderverdeeld in regionaal 
32 wijkteams en 236 buurten. Elk district staat onder leiding van een districtschef en 
elk wijkteam staat onder leiding van een wijkteamchef.
De districtschef sluit een managementcontract af met de korpsleiding en legt over het 
door hem gevoerde beleid en de bereikte resultaten drie keer per jaar verantwoording 
af aan de korpsleiding. De wijkteamchef legt over het door hem gevoerde beleid en 
de behaalde resultaten drie keer per jaar verantwoording af aan de districtschef in 
een resultaatgesprek. De verschillende wijkteamchefs uit één district voeren maan-
delijks overleg met de districtschef in het districtsmanagementoverleg. De districts- 
en de dienstchefs van de ondersteunende korpsonderdelen voeren tweemaandelijks 
overleg met de korpsleiding, het operationeel managementteamoverleg (www.politie- 
amsterdam-amstelland.nl).

4.3.2 Plaats buurtregisseur binnen wijkteam
Elke buurtregisseur behoort tot een wijkteam, zijn buurtregiebuurt maakt onderdeel 
uit van het wijkteamgebied. Buurtregisseurs zijn maximaal zes jaar buurtregisseur 
van een bepaalde buurt, vanaf het vijfde of het zesde jaar worden zij overgeplaatst 
naar een andere buurt. Jaarlijks wordt voor deze verplaatsingsronde de zogenaamde 
matching georganiseerd, waarbij getracht wordt voor elke buurt de meest passende 
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 buurtregisseur te plaatsen. ‘In afwachting van het nog tot stand te brengen mobi-
liteitsbeleid wordt aan het uitgangspunt van een plaatsingstermijn van vier tot zes 
jaren gestalte gegeven door een jaarlijkse matching van opengevallen of openvallende 
plaatsen met de voorkeuren van de buurtregisseurs zelf, met als doel buurtregisseurs te 
herplaatsen in een andere buurt van een ander wijkteam’ (Bron, 2008: 7).
Het Basisboek Buurtregie (2004: 14) vermeldt als motivatie: ‘Ten behoeve van de con-
tinuïteit en de betrouwbaarheid ten opzichte van externe partners is het vereist dat 
er een minimale termijn wordt gesteld gedurende welke buurtregisseurs hun functie 
vervullen. Verder is het vanuit mobiliteitsbeleid wenselijk en vanuit integriteit vereist 
dat er een maximale termijn gesteld wordt’. Voor de opmerkzame lezer: het woordje 
‘integriteit’ laat zien dat achterliggende motivatie van de maximale plaatsing in een 
bepaalde buurt als buurtregisseur mede te maken heeft met vrees voor te veel verwe-
venheid met de buurt. Te veel nabijheid tot zijn burgers zou de buurtregisseur voor 
lastige loyaliteitsconflicten kunnen plaatsen en misschien kunnen leiden tot onoorbaar 
gedrag.
De wijkteams beschikken over een eigen budget en verantwoordelijkheid; ze zijn rela-
tief autonoom. De wijkteamchef geeft leiding aan de zestig tot tachtig medewerkers 
van het wijkteam. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse politiezorg in het wijk-
teamgebied, het behalen van de afgesproken resultaten en de personeelszorg. De wijze 
waarop hij daaraan gestalte geeft kan hij in hoge mate zelf bepalen, waardoor verschil-
len optreden in de organisatie van de afzonderlijke wijkteams. In het volgende wordt 
de organisatie van de wijkteams en de plaats van de buurtregisseur daarbinnen in 
grote lijnen omschreven, onder het voorbehoud dat ook daarin tussen afzonderlijke 
wijkteams sprake kan zijn van verschillen.
Elke wijkteamchef heeft een waarnemer, die in de eerste plaats capaciteitsmanager is en 
verantwoordelijk is voor een gerichte inzet van het personeel (Coördinatiegroep Wijk-
team Nieuwe Stijl, 2002: 10-12, 16). Voor de dagelijkse aansturing van de wijkteam-
medewerkers beschikt de wijkteamchef over gemiddeld negen projectleiders, zowel in 
de rang van brigadier als inspecteur. Elk van hen is tevens verantwoordelijk voor de 
projectmatige aanpak van één of meerdere van de korps- en/of lokale prioriteiten. Voor 
elke dienst verzorgt één van de projectleiders als chef van dienst de daadwerkelijke 
aansturing, de overige tijd is voor zijn project en overige taken, zoals de personeelszorg 
voor een hem toebedeeld deel van de wijkteammedewerkers. Projectleiders in de rang 
van inspecteur vervullen daarnaast de functie van hulpofficier van justitie (Coördi-
natiegroep Wijkteam Nieuwe Stijl, 2002: 16). Dat betekent dat zij in het kader van 
strafvordering een aantal speciale bevoegdheden uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het in 
verzekering stellen van een verdachte of het instellen van een huiszoeking.

4.3.3 Verhouding buurtregisseurs en projectleiders
Elk wijkteamgebied is verdeeld in gemiddeld zeven buurtregiebuurten en voor elke 
buurtregiebuurt is een buurtregisseur in de rang van inspecteur verantwoordelijk. 
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In oktober 2009 heeft de korpsleiding besloten het oorspronkelijke onderscheid in 
zwaarte tussen buurtregiebuurten los te laten en alle buurtregisseurs die tot dan toe de 
rang van brigadier hadden te bevorderen tot de rang van inspecteur. Overigens ston-
den plannen in die richting al verwoord in het beleidsdocument Missie, visie en beleids-
afspraken ten aanzien van buurtregie d.d. 7 november 2008 (Bron, 2008: 4). Door de 
bevordering van alle buurtregisseurs in de rang van brigadier naar die van inspecteur 
is enige frictie ontstaan op de wijkteams. Projectleiders bekleden immers dezelfde rang 
of zelfs een lagere, maar dragen vanuit hun leidinggevende functie een andere verant-
woordelijkheid, waarin zij in sommige opzichten ook ‘gaan over’ buurtregisseurs.
Voor buurtregisseurs geldt vooralsnog de ‘bisschopsregeling’15, waaronder vallen een 
extra toelage, een Nokia-communicator, een computer in bruikleen en een door het 
korps betaalde internetaansluiting en enkele vaste maandelijkse vergoedingen in ruil 
voor ‘er altijd zijn als dat nodig is’ (Politie Amsterdam-Amstelland, 2004: 12-13; 
Korpsbericht 30-09-1999). Projectleiders profiteren niet van die regeling. Daarnaast is 
bevordering tot de rang van inspecteur aanleiding geweest tot het voornemen ook alle 
buurtregisseurs hulpofficier van justitie te maken16 (Bron, 2008: 7). Gedacht wordt 
daarbij aan een andere, meer buurtgebonden en beperkte invulling van de functie van 
hulpofficier van justitie, maar die is nog niet volledig uitgekristalliseerd.17

De buurtregisseurs vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de wijkteamchef 
en leggen aan hem verantwoording af18 (Bron, 2008: 4; Coördinatiegroep Wijkteam 
Nieuwe Stijl, 2002: 16-17; Politie Amsterdam-Amstelland, 2004: 13). Alle buurtregis-
seurs van een wijkteam hebben over het algemeen een keer per maand overleg met 
de wijkteamchef. De projectleiders hebben meestal tweewekelijks projectleidersoverleg 
met de wijkteamchef. Formeel is de wijkteamchef verantwoordelijk voor het jaarlijks 
houden van functionerings- of beoordelingsgesprekken met al zijn medewerkers, pro-
jectleiders vervullen daarbij vaak de functie van informant. De meeste wijkteamchefs 
zien de noodzaak in van samenwerken tussen projectleiders en buurtregisseurs en stu-
ren daarop aan, onder andere door periodiek het projectleiders- en buurtregieoverleg 
te combineren.

15 De andere functies die worden aangemerkt als ‘bisschopsfunctie’ zijn bijvoorbeeld die van korpschef, dis-
trictschef en wijkteamchef, maar niet die van projectleider aan een wijkteam (Korpsbericht, 30-09-2010).

16 Op 7 april 2009 hebben ondernemingsraad en korpsleiding overeenstemming bereikt over het effectueren 
van het visiedocument buurtregie van 2008, waarin het voornemen om alle buurtregisseurs hulpofficier van 
justitie te maken verwoord staat (Steijvers & Zethoven, 2009: 5).

17 Gedacht wordt aan het instellen van een huisverbod en afhandeling daarvan betreffende huiselijk geweld, 
het vergezellen van een deurwaarder bij beslaglegging of ontruiming in de buurt en het incidenteel in geval 
van nood voorgeleiden van een aangehouden verdachte ten behoeve van het wijkteam. 

18 Uit het Basisboek Buurtregie: ‘Hoewel de buurtregisseur direct onder de wijkteamchef ressorteert, is de chef 
van dienst, als plaatsvervanger van de wijkteamchef, verantwoordelijk voor alle processen van het wijkteam. 
Bij verschil van mening over de afhandeling van de assistentieverzoeken door de buurtregisseur heeft de chef 
van dienst de laatste stem’ (PAA, 2004: 13-14).
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4.3.4 Capaciteitsmanagement
De wijkteams werken met intekenroosters voor een vierweekse periode. De capaciteits-
manager is verantwoordelijk voor het vaststellen van een rooster, dat zo veel mogelijk 
is afgestemd op het te verwachten werkaanbod (Coördinatiegroep Wijkteam Nieuwe 
Stijl, 2002: 10-12). De medewerkers tekenen acht weken van tevoren in op een tevoren 
opgemaakt wijkteamrooster, waarin is aangegeven wanneer hoeveel personeel nodig 
is. Als iedereen heeft ingetekend, moet het rooster kloppend gemaakt worden en de 
individuele diensten definitief vastgesteld worden. Die individuele roosters worden 
uiterlijk vier weken voor ingang vastgesteld en aan de medewerkers bekend gemaakt. 
Wijziging van diensten buiten de vrije dagen om is tot vier dagen voor ingang dienst 
mogelijk als daartoe een dringende aanleiding is.
De buurtregisseurs bepalen in hoge mate hun eigen rooster, dat echter wel zo veel 
mogelijk is afgestemd op het werk in de buurt. Formeel zijn zij volledig vrijgemaakt 
voor buurtregie en moeten minimaal 32 uur per week daadwerkelijk in de buurt aan 
het werk zijn. Zij mogen maximaal twee diensten per maand worden ingezet voor 
andere zaken, zoals de noodhulp.19 Op de wijkteams worden de roosters van de buurt-
regisseurs vaak wel zodanig op elkaar afgestemd, dat een optimale dekking met buurt-
regisseurs voor het wijkteam gerealiseerd wordt. Buurtregisseurs zijn verder beperkt 
inzetbaar voor neventaken, die geen verband houden met het buurtregiewerk, met 
uitzondering van deelname aan de Vredeseenheid (Bron, 2009: 5).20

Voor het daadwerkelijk maken en verstrekken van de roosters heeft elk wijkteam een 
planner. De capaciteitsmanager moet in ieder geval ervoor zorgen dat voor elke dienst 
de minimumcapaciteit geleverd wordt voor de noodhulp. Bovendien moet hij voldoen 
aan de leveringsplicht voor deelname aan wijkteam- en districtsoverschrijdende inzet 
en het resterende personeel zo veel mogelijk inzetten voor geplande acties en project-
matige aanpak. Veel wijkteams krijgen door onderbezetting slechts met moeite de 
noodhulpdiensten gevuld met het eigen vaste personeel, voor projectmatige activitei-
ten en toezicht op straat zijn ze veelal afhankelijk van flexibel aanvraagbaar personeel, 
waarover verderop meer.
Binnen elk wijkteam zijn over het algemeen enkele medewerkers belast met het 
afhandelen van zaken die betrekking hebben op veelvoorkomende criminaliteit zoals 
bijvoorbeeld winkeldiefstal en het verrichten van kleine eenvoudige opsporings-
onderzoeken. Zij vormen de wijkteamrecherche. Complexer zaken worden door hen 
overgedragen aan het bureau districtsrecherche, de afdeling die verantwoordelijk is 

19 Noodhulp betekent het reageren op en afhandelen van spoedeisende assistentieverzoeken.
20 De Vredeseenheid is onderdeel van de mobiele eenheid. Als zich risicovolle demonstraties aandienen, moeten 

de opgeroepen leden binnen één uur in dienst komen en begeleiden dan in dagelijks uniform de demonstra-
tie. Zij leggen contact met de demonstranten en zijn er om op een vreedzame wijze eventuele ongeregeld-
heden te voorkomen of in goede banen te leiden. Pas als dat niet lukt, treden zij terug en komt de mobiele 
eenheid in actie. Van de tachtig leden van de vredeseenheid mogen maximaal veertig buurtregisseurs zijn 
(Bron, 2008: 5).
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voor het  verrichten van langere en complexere opsporingsonderzoeken binnen het dis-
trict. Overigens is medio 2009 overgegaan tot het vormen van wijkteamrecherche-
clusters. Dat betekent dat de wijkteamrechercheteams van meerdere afzonderlijke 
wijkteams worden samengevoegd tot een team, dat een van de betrokken wijkteams 
als standplaats heeft.
Het overige wijkteampersoneel is beschikbaar voor de uniformdienst en bestaat uit 
agenten, hoofdagenten en brigadiers. Brigadiers en soms ook hoofdagenten zijn vaak 
taakaccenthouder voor een bepaald onderwerp. Dat betekent dat zij deskundigheid 
verwerven en actueel houden met betrekking tot een bepaald vakgebied en hun ken-
nis ter beschikking stellen aan het overige wijkteampersoneel, zoals bijvoorbeeld de 
taakaccenthouder vuurwapens (Christophe, Hus, Kuiper & Wels, 2001: 26).

4.3.5 Het Sturings- en Informatie Proces (STIP)
Ter ondersteuning van gerichte inzet wordt ‘informatiegestuurd’ gewerkt. Elk wijk-
team beschikt over een informatiemedewerker (de ‘stipper’), die voortdurend aantal-
len, plaatsen en tijden van misdrijven en overtredingen en andere politiezaken in het 
wijkteamgebied via de systemen volgt en analyseert. Op basis van die gegevens vult hij 
onder andere de (digitale) briefing met relevante informatie en bijvoorbeeld kaarten 
van het wijkteamgebied met inbraaklocaties. De briefings worden twee keer per dag 
gegeven, voor de ochtend- en voor de middagdienst. De informatie van de stipper is 
daarnaast cruciaal voor de wijkteamleiding, de projectleiders, de buurtregisseurs en 
in het bijzonder voor de capaciteitsmanager bij het vaststellen van de maandelijkse 
inzetplanning (Coördinatiegroep Wijkteam Nieuwe Stijl, 2002: 18-19). Zowel pro-
jectleiders als buurtregisseurs moeten ook input leveren voor het door de wijkteamchef 
op te stellen wijkteamjaarplan.
In het bijzonder van projectleiders en buurtregisseurs wordt verwacht dat zij op basis 
van respectievelijk hun projecten of bepaalde problemen in hun buurt werkverzoeken 
indienen bij de wijkteamleiding voor gerichte inzet van personeel. De wijkteamleiding 
beslist vervolgens een keer per week in het operationeel wijkteammanagementover-
leg, waaraan de wijkteamchef, de capaciteitsmanager en de stipper deelnemen, welke 
werkverzoeken gehonoreerd worden. De gehonoreerde werkverzoeken worden vervol-
gens door de stipper omgezet in werkopdrachten en gedurende de briefing aan de 
betrokken medewerkers verstrekt, die na uitvoering hun bevindingen moeten terug-
koppelen. Dit systeem heet het sturings- en informatieproces en wordt ondersteund 
door een gelijknamig computersysteem, dat is gekoppeld aan de briefings en aan het 
geautomatiseerd processen-verbaalsysteem BVH.

4.3.6 Flexibel personeel in het wijkteam
Naast het vaste personeel heeft elk wijkteam de mogelijkheid flexibel personeel in 
te zetten. Zij kunnen operationeel assistenten (de voormalige surveillanten), ruiterij, 

Buurtregie met mate.indd   95 12-7-2012   15:18:53



96

Buurtregie met mate

vliegende brigade21 en bikers22 aanvragen voor projectmatige inzet. De inhuurduur 
varieert van één dienst tot enkele maanden en moet met redenen omkleed worden 
aangevraagd bij de Dienst Executieve Ondersteuning. Omdat de te verdelen capaciteit 
beperkt is, wordt de extra capaciteit in principe toegekend aan de wijkteams die daar 
gezien de ernst van de aangegeven problematiek het meest behoefte aan hebben. Het 
wijkteam moet voorzien in het gericht aansturen van deze extra flexibele capaciteit.
Naast aanvraagbaar flexibel personeel verzorgt de Academie Politie Amsterdam 
Amstelland (APAA) de verdeling van alle politiestudenten over de lijnonderdelen.23 
Het betreft politiestudenten vanaf niveau 1 tot en met niveau 6, die duaal politie-
onderwijs volgen. Zij gaan bijvoorbeeld drie maanden naar school en komen dan drie 
maanden stage lopen op verschillende wijkteams en dat gedurende de tijd van de oplei-
ding, de opleiding niveau 4 duurt bijvoorbeeld vier jaar. Het wijkteam moet voorzien 
in begeleiding en coaching van deze studenten.
De personeelszorg voor de politiestudenten wordt vanuit de APAA verzorgd door 
teamleiders, die elk een cluster van gemiddeld dertig studenten variërend van niveau 
1 tot 6 onder hun hoede hebben.24 Deze teamleiders zijn met hun groep studenten 
verbonden aan een bepaald district en werken meestal vanaf het wijkteam, waar tevens 
de districtsleiding gevestigd is. Het is in dit verband niet onbelangrijk erop te wij-
zen dat Amsterdam naar verhouding een zeer groot aantal politiestudenten in dienst 
heeft, grofweg anderhalfduizend. De meeste wijkteams zijn qua vaste formatie flink 
onderbezet, waardoor een aanzienlijk deel van het blauw op straat feitelijk bestaat uit 
politiestudenten, de meest onervaren dienders.
Ten slotte kent elk district nog een Ondersteuning Team District (OTD), samen-
gesteld uit een vaste kern van hoofdagenten en brigadiers vanuit de wijkteams, aange-
vuld met flexibel inzetbare agenten, operationeel assistenten en stadstoezichthouders. 
Elk OTD staat onder leiding van een teamleider en enkele inspecteurs, die ook van-
uit de wijkteams geleverd worden. De OTD’s houden zich primair bezig met toe-
zicht en handhaving op straat, eventuele aangehouden verdachten leveren zij af bij de 
wijkteams ter afhandeling. Zij vormen de tweede, meest zichtbare vorm van blauw 
op straat. Operationeel assistenten dragen overigens geen vuurwapen, van de stads-
toezichthouders zijn de meesten vooralsnog zonder bevoegdheden en ook hier maken 
politiestudenten een flink deel uit van de feitelijk bezetting van de OTD’s. De OTD’s 
worden binnen het district daar ingezet, waar de grootste problemen spelen.

21 De vliegende brigade bestaat uit een heel of half ME-peloton, dat op aanvraag dienst doet op bepaalde 
locaties, maar te allen tijde elders kan worden ingezet als ergens onverhoopt de noodzaak bestaat aan 
 ME-optreden.

22 Bikers is een speciaal getraind politieteam dat dienst doet op fietsen en gekleed is in speciale daarop afge-
stemde uniformkleding.

23 De ‘lijn’ is politiejargon voor personeel en leidinggevenden binnen districten en wijkteams, de geünifor-
meerde politie die de eerstelijns politiezorg aan het publiek levert. 

24 Niveau 6 heeft academisch niveau.
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4.3.7 Buurtregie en andere werkprocessen
Buurtregisseurs lijken bij de invulling van hun taak te beschikken over een hoge mate 
van discretionaire bevoegdheid. Zij worden binnen en buiten het korps gezien als de 
politiefunctionaris met de meeste kennis over alles wat er leeft, werkt en speelt binnen 
hun buurt. Daardoor wordt in toenemende mate een beroep gedaan op die kennis 
door andere korpsonderdelen en krijgen zij steeds meer extra taken. Bovendien lijkt 
sprake van een toenemende behoefte aan een gerichter aansturing van buurtregis-
seurs en beter inzicht in wat zij nou feitelijk doen. Onderdeel daarvan is ontevre-
denheid over de beperkte wijze waarop buurtregisseurs hun werk kunnen registreren 
met gebruikmaking van de beschikbare systemen. Dit lijkt een onvolledig beeld op 
te leveren en wordt ook door de buurtregisseurs op verschillende manieren gebruikt 
(Amelung & Jordaan, 2006: 11).
Diverse werkprocessen binnen het korps raken aan buurtregie, doordat zij werk-
processen ontwikkelen die uitvoering krijgen binnen buurtregie. Vanuit het Bureau 
Burgerinteractie bij de Dienst Algemene Ondersteuning bijvoorbeeld lopen diverse 
projecten, die gericht zijn op actieve wederkerigheid met burgers en tot doel hebben 
actief burgerschap en betere samenwerking met de politie te bevorderen. Ook de pro-
jectcoördinator buurtregie, verantwoordelijk voor het professionaliseren en dooront-
wikkelen van het vak buurtregie en beheersmatig borgen daarvan, valt onder Bureau 
Burgerinteractie. Hij zorgt tevens voor de afstemming met landelijke afspraken tus-
sen politiekorpsen over de invulling van gebiedsgebonden politiezorg en overlegt 
regel matig met het buurtregieforum, een vertegenwoordiging van de buurtregisseurs 
(Koenders, 2009: 4-7; Steijvers & Zethoven, 2009).
Een aantal projecten binnen Bureau Burgerinteractie hebben direct invloed op buurt-
regie, andere indirect. Voorbeelden daarvan zijn de eerdergenoemde prominenten-
aanpak, de buurtveiligheidsteams en de schoolveiligheidsteams. Andere dergelijke 
projecten betreffen de regiobrede invoering van digitale wijkteamnieuwsbrieven en 
burgernet en pilots zoals buurtregisseurs op twitter. In de planning staat verder het 
opzetten van een 2.0 internetsite, waarop interactief met burgers gecommuniceerd 
moet gaan worden. Meer op het vlak van dienstverlening en vanuit het Regionaal 
Service Centrum georganiseerd zijn de projecten service aan melder, aangifte halen bij 
ouderen en na inbraken, waaraan gelijk sporenonderzoek verbonden wordt. Het pro-
ject aangifte halen na geweldsmisdrijven staat in de planning (Koenders, 2009: 4-7).
Enige jaren geleden heeft de APAA de burgercursus ontwikkeld en een variant daar-
van, de jongerencursus. Dit betreft een cursus die buurtregisseurs kunnen geven aan 
een groep burgers, waarin burgers begrip en inzicht gegeven wordt in de werkwijze van 
de politie en wat zij zelf kunnen doen. Het is een middel om burgers meer begrip bij 
te brengen voor de werkwijze van de politie, beter te laten samenwerken met de politie 
en meer betrokken te maken bij veiligheid. In de cursus zitten onder andere discussie-
delen, praktijkdelen, wetskennis, en excursies naar de centrale meldkamer van de poli-
tie. Een groot deel van de buurtregisseurs heeft de cursus gegeven en geven aan dat 
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daarmee de samenwerking met hun eigen actieve burgers verbetert (Van Caem, 2008: 
73-74). Deze methode is inmiddels landelijk overgenomen.
Ook programmamanagement, waaronder vooral de programma’s ‘prioritaire doel-
groepen’, ‘terrorisme’, ‘divers samenleven en samenwerken’ en ‘ondernemingen en 
veiligheid’ ontwikkelen korpsbrede werkwijzen, waarvan de uiteindelijke uitvoering 
veelal bij buurtregisseurs terechtkomt. Zo is bijvoorbeeld vanuit het programma 
‘ prioritaire doelgroepen’ de buurtregisseur verantwoordelijk voor het vullen en up-to-
date houden van het jeugdgroepenregistratiesysteem (Regionale Coördinatie Jeugd 
& Veelplegers, 2009: 31). Vanuit het programma ‘ondernemingen en veiligheid’ krij-
gen buurtregisseurs ondersteuning bij het opzetten van een keurmerk veilig onderne-
men met hun ondernemers, waarin zij dan vervolgens zelf een duidelijke rol moeten 
vervullen. Vanuit het programma schoolveiligheid bestaan protocollen over de wijze 
waarop een buurtregisseur de contacten met de scholen in zijn buurt moet onderhou-
den ( Tieleman, 2009).
Verder zijn buurtregisseurs de aangewezen personen om in te zetten bij calamiteiten of 
dreigende calamiteiten. Na de aanslagen in New York in 2001 werden alle buurtregis-
seurs in dienst geroepen en werd een speciaal rooster afgekondigd dat zorgde voor een 
24-uurs dekking met buurtregisseurs. Hun taak was de buurten ingaan, sfeer te proe-
ven, met burgers in gesprek gaan en de korpsleiding te informeren. Dit lijkt buurtregie 
op zijn best: de gangbare mening binnen het korps is dat deze manier van inzet van 
buurtregisseurs de-escalerend werkt en zorgt voor een uitstekende informatiepositie 
van het hele korps, waardoor tijdig en adequaat kan worden ingegrepen als dat nodig 
is. Deze werkwijze werd ook toegepast na de moord op Theo van Gogh in 2004 en bij 
meerdere andere potentieel ontvlambare situaties op kleinere schaal.
Toen politicus Geert Wilders in 2008 aankondigde uit te komen met een film over de 
islam, waarvan gevreesd werd dat deze zeer kwetsend zou zijn voor moslims en aanlei-
ding zou zijn voor gewelddadig protest, werden ook vooral de buurtregisseurs ingezet 
om escalatie te voorkomen. Via hun netwerken werd in Amsterdam West een soort 
burgerpanel geformeerd met sleutelpersonen vanuit voornamelijk de moslimgemeen-
schap, dat van tevoren geïnformeerd werd over waarom de film toch vertoond mocht 
worden, hoe men eventueel aangifte kon doen en dat de politie zelf ook nauwkeurig 
zou onderzoeken of de film strafbare feiten opleverde (Van Dijk, 2011; Van Caem, 
2008: 92).
Via buurtregie in samenwerking met het programma ‘divers samenleven en samenwer-
ken’ wist men op die manier in gesprek te komen met de moslim-gemeenschap. Naar 
inschatting van betrokkenen was het directe gevolg daarvan, dat ook na het uitko-
men van de film ongeregeldheden en de gevreesde negatieve reactie vanuit de moslim-
gemeenschap uitbleven: het bleef rustig. De de-escalerende werking van gebiedsge-
bonden politiezorg in Nederland wordt overigens bevestigd in het onlangs verschenen 
onderzoek van Adang, Quint en Wal (2010).
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Een laatste opmerking over buurtregie en de relatie met andere werkprocessen bin-
nen de politie is hier op zijn plaats. Verregaande automatisering en in het bijzonder 
informatiegestuurde politie hebben grote voordelen opgeleverd voor de politie, maar 
betekenen ook meer bureauwerk. Altijd bereikbaar zijn, alle relevante informatie moe-
ten registreren, het bijhouden en beantwoorden van veelvuldig mobiele telefoon- en 
e-mailverkeer zal vooral de buurtregisseur vele uren van de straat houden. Hetzelfde 
geldt voor de vele overleggen met partners en de informatieverzoeken die van alle 
kanten op hem afkomen.
In het onlangs verschenen onderzoek van Bron et al. (2010: 4, 8) wordt daarenboven 
geconcludeerd dat wijkagenten landelijk gemiddeld niet meer dan 65,1 procent van 
hun ‘netto’ tijd25 besteden aan wijkgerelateerd werken, waarvan 30 procent daadwer-
kelijk in de wijk. De resterende tijd worden wijkagenten vaak buiten de wijk ingezet 
voor noodhulp en/of toezicht en handhaving om capaciteitstekorten en roosterproble-
men daar te verhelpen. Voor wat betreft administratie geven deze onderzoekers aan 
dat wijkagenten gemiddeld drie uren per dienst daaraan besteden, waarvan twee uren 
wijkgerelateerde administratie betreffen (Bron et al., 2010: 9).

4.4 Samenvatting

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 regis-
seren van de veiligheid en leefbaarheid in de toegewezen buurt.
Landelijk blijkt uit het in 2005 verschenen rapport Politie in Verandering en het 
daarop volgende Referentiekader gebiedsgebonden politie (2006) dat politie Nederland 
kiest voor continuering en verdere professionalisering van het gebiedsgebonden wer-
ken. Het referentiekader tracht enige lijn te brengen in de grote variatie waarop in de 
verschillende politiekorpsen uitwerking gegeven is aan het gebiedsgebonden werken. 
Amsterdam continueert de combinatie wijkteams en buurtregisseurs.
Na tien jaar ervaring blijkt dat de functie van buurtregisseur enerzijds hoog gewaar-
deerd 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 scher-
pen door meer focus, te bereiken door uitbreiding van de pilotprojecten buurtveilig-
heidsteams en schoolveiligheidsteams en korpsbrede uitrol van het pilotproject pro-
minentenaanpak. Zowel in de bestaande als de toekomstige situatie valt 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 

25 ‘Netto’ werktijd is exclusief ziekte, opleiding en korpsinterne activiteiten (Bron et al., 2010: 4).
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en leefbaarheid in een van de 236 buurten. Elke buurtregisseur behoort tot een wijk-
team, waarin hij valt onder directe verantwoordelijkheid van de wijkteamchef. Alle 
buurt regisseurs 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 daarnaast 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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De functie van buurtregie is voortgekomen uit de behoefte van de politie Amsterdam-
Amstelland een passend antwoord te vinden op een veranderende maatschappelijke 
context, specifiek het veranderende veiligheidsveld. Dit hoofdstuk handelt in eerste 
instantie over de overgang van government (hiërarchie en monopolie overheid) naar 
governance (meer horizontale samenwerking door vele partijen) van veiligheid. Het 
schetst de veranderingen in het veiligheidsveld vanuit de theorie van nodal governance 
van Johnston en Shearing (2003). Daarbij worden acht dimensies van de governance 
van veiligheid nader toegelicht. Aansluitend wordt een op deze theorie gebaseerd 
model van nabijheid en distantie van buurtregie gepresenteerd en nader geoperationa-
liseerd. De dimensies in dat model fungeren als basis voor het empirisch onderzoek. 
Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting.

5.1 Governance en het veiligheidscomplex

Buurtregie is bij uitstek een functie waarin de elementen van de nieuwe rol van de 
overheid zoals verwoord in het concept governance tot uitdrukking komen. Ik doel dan 
op de veranderde rol van de politie ten opzichte van externe partijen, de samenwerking 
in netwerken met lokale partijen en de bij de buurtregisseur neergelegde verantwoor-
delijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, die hij dient te realiseren 
door het voeren van operationele regie over die samenwerking.
In hun beschrijving van de ontwikkelingen die geleid hebben naar een verschuiving 
van government (hiërarchie en monopolie overheid) naar governance (meer horizontale 
samenwerking door vele partijen) geven Terpstra en Kouwenhoven (2004: 42-43) aan 
dat die ontwikkeling zich in Nederland en andere Westerse landen uit in drie concrete 
zaken, namelijk de opkomst van community policing, het integrale veiligheidsbeleid en 
de opkomst van de private veiligheidssector. Het volgende is gebaseerd op de beschrij-
ving van de opkomst van governance door Terpstra en Kouwenhoven (2004), waarbij 
de factor ‘anders denken over onveiligheid’ als kapstok is aangegrepen.

5.1.1 Hybride veiligheidsnetwerken
In de laatste twintig jaar is de wijze waarop de maatschappij aankijkt tegen en omgaat 
met onveiligheidsvraagstukken sterk veranderd. Dat geldt zowel voor Nederland als 
voor andere Westerse landen. Onder invloed van het tot de late jaren negentig almaar 
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stijgend criminaliteitsniveau, opkomst van problemen met overlast en toenemende 
onveiligheidsgevoelens bij de bevolking wijzigden bestaande inzichten over de juiste 
aanpak. Mede onder druk van dit almaar toenemende werkaanbod verliet men de 
gedachte dat politie en justitie als enige verantwoordelijk zijn voor het garanderen van 
veiligheid en ging voortaan op lokaal niveau samen met allerlei partners de problemen 
aanpakken. Daarnaast werd, vanuit een situatie waarin het de burger min of meer 
verboden was om zelf enige actie te ondernemen tegen onveiligheid, de burger opeens 
aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid en rol daarin, die hij in het kader van 
zelfredzaamheid diende op te pakken (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 25).
Door deze verschuivingen veranderde ook de aanpak van onveiligheid zelf van repres-
sie naar meer op preventie gericht optreden. Tegelijkertijd zorgden deze veranderin-
gen ervoor dat men voortaan een andere rol zag weggelegd voor de overheid. In het 
kader van het integrale veiligheidsbeleid werd aan de gemeente de formele regiefunctie 
toebedeeld over de samenwerking tussen alle andere partijen aan veiligheid. Voor de 
overheid in het algemeen werd vooral gedacht aan een meer terughoudende rol, zoals 
het scheppen van ruime beleidskaders terwijl andere partijen verantwoordelijk gesteld 
werden voor de uitvoering (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 26-27).
De achtergronden van de opkomst van zogenaamde veiligheidsnetwerken heeft te 
maken met een complex geheel van onderling vaak tegenstrijdige ontwikkelingen. 
Zo is in veel Westerse landen enerzijds sprake van een meer punitieve opstelling met 
nadruk op een sterke overheid met strikter en harder optreden, terwijl anderzijds juist 
sprake is van decriminalisering. De reactie op onveiligheid bestaat dan uit het invoe-
ren van vormen van herstelrecht en alternatieve straffen en het delen van verantwoor-
delijkheden met uiteenlopende maatschappelijke partners (Terpstra & Kouwenhoven, 
2004: 28-29; Garland, 2000: 348-349).
De oorzaak van het ontstaan van veiligheidsnetwerken wordt soms gezocht in politiek-
ideologische ontwikkelingen; zo zou het neoliberalisme en marktdenken de grond zijn 
voor de responsibiliseringsstrategie (Garland, 1996). Daartegenover staat de gedachte 
dat het vermeende overheidsfalen in de onveiligheidsbestrijding geleid heeft tot een 
verlies aan legitimiteit en toenemende fragmentatie in de veiligheidszorg en dat over-
heden juist in antwoord daarop hebben aangestuurd op buurtcoalities tussen lokale 
overheid, politie, professionele partners, buurtbewoners en bedrijven. Volgens Terpstra 
en Kouwenhoven zijn twee andere brede ontwikkelingen echter belangrijker geweest. 
Ten eerste de verandering in de rol van de overheid ten opzichte van andere partijen 
en ten tweede veranderingen in de wijze waarop samenleving en overheid reageren op 
problemen van onveiligheid (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 29-31).
De verschuiving van de positie van de overheid ten opzichte van andere partijen, de 
vorming van hybride netwerken met zowel publieke als private partijen en de veran-
derde rol van de overheid, waarin zij optreedt als regiehouder op afstand worden aan-
geduid als governance. Net als community policing gaat het hier overigens om een enigs-
zins vaag en ruim begrip, waaraan verschillende soms onderling strijdige  definities 
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worden toebedacht. Zo wordt het begrip soms van een normatieve lading voorzien. 
Het zou een vorm van government symboliseren, die meer open zou staan voor de wen-
sen en behoeften van de samenleving door publieke betrokkenheid en democratische 
vernieuwing (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 31-33).
Het spaarzame empirische onderzoek naar de verschuiving van government naar 
 governance, zoals van Benyon en Edwards (1999) leert dat deze samengaat met ver-
anderingen in de focus van en gehanteerde methoden bij de aanpak van veiligheids-
problemen, vooral naar preventie. Het werken in veiligheidsnetwerken maakt boven-
dien een flexibele aanpak mogelijk, waarin informaliteit en onderling vertrouwen een 
cruciale rol spelen (Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 34). Voor wat betreft de beteke-
nis van de veranderde rol van de overheid bestaat overigens verschil van mening, som-
migen vinden dat sprake is van een verlies aan invloed van de overheid (Johnston & 
Shearing, 2003), anderen vinden daarentegen juist dat sprake is van een toename van 
overheidsinvloed (Flint, 2002; Garland, 2000; Crawford, 2009).

5.2 Dimensies van een veranderend veiligheidsveld

5.2.1 Veiligheid
Buurtregie is dus ontstaan tegen de achtergrond van een veranderend veiligheidsveld. 
Kenmerkend voor de veranderde benadering van de onveiligheidsproblematiek is dat 
niet langer gesproken wordt over onveiligheid, maar juist over veiligheid. Daarachter 
gaat een essentieel verschil in benadering en denken schuil, namelijk dat de focus 
niet langer alleen maar ligt op het bestrijden van onveiligheid, maar juist ook op het 
bevorderen van veiligheid.
In de literatuur wordt ook wel gesproken over respectievelijk negatieve veiligheid en 
positieve veiligheid. Een combinatie van beide, of beter een balans daarin afhankelijk 
van plaats en tijd, ligt ten grondslag aan het vooralsnog voortdurende streven naar 
een veilige(r) samenleving en een door de jaren heen voortdurend verschuiven van de 
nadruk van het een naar het ander. De balans tussen repressie en preventie, distantie 
en nabijheid, reactief en proactief optreden, controle en vertrouwen moet afhankelijk 
van de omstandigheden steeds opnieuw gevonden worden.
Maar waar gaat het eigenlijk om als we het over veiligheid hebben? Volgens Van Dale 
betekent ‘veilig’ eenvoudig ‘buiten gevaar, beschermd tegen personen of gevaren die 
iemand bedreigen’. Volgens Johnston en Shearing (2003: 2-5) vragen we ons elke dag 
tientallen keren af of wij en degenen om wie wij geven veilig zullen zijn. Als het ant-
woord bevestigend is, dan voelen we ons gerust en in vrede en treden de wereld tege-
moet met een gevoel van zekerheid. Dat gevoel van zekerheid en vrede behelst meer 
dan de enkele afwezigheid van een actuele dreiging; het vertegenwoordigt het gevoel 
dat men veilig zal zijn in de toekomst.
Veiligheid omvat dus de innerlijke overtuiging dat de vrede in onze omgeving gewaar-
borgd is, zowel in het hier en nu als in de nabije toekomst. Het gaat daarbij zowel 
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om ons subjectieve veiligheidsgevoel als om objectieve veiligheidsmaatregelen, die in 
balans dienen te zijn. Immers, als de subjectieve en objectieve veiligheid te ver van 
elkaar afwijken, dan ontwikkelen we of een vals gevoel van veiligheid of we worden 
paranoïde.
Veiligheid vereist een garantie waarin men vertrouwen heeft en waar men op kan 
rekenen. Het gaat daarbij om de stappen die wij zelf en anderen ondernomen hebben 
om veiligheid te bevorderen. Die stappen kunnen enerzijds informeel van aard zijn en 
anderzijds kunnen zij voortkomen uit complexe veiligheidsprogramma’s (Johnston & 
Shearing, 2003: 7-8).

5.2.2 Nodal governance
Johnston en Shearing kiezen in hun boek Governing Security (2003) expliciet voor 
de term governance of security in plaats van policing omdat ze willen benadrukken dat 
politiewerk tegenwoordig wordt uitgevoerd door een complex netwerk van publieke 
en private instellingen en niet langer een monopolie is van de politie. De term policing 
zou de aandacht te veel richten op de activiteiten van alleen maar de politie (Johnston 
& Shearing, 2003: 10).
Bovendien introduceren zij de term nodal governance, die benadrukt dat de gover-
nance van veiligheid wordt uitgevoerd door een veelheid van in beginsel gelijkwaardige 
partijen. Anders dan andere auteurs (Garland, 1996; Braithwaite, 2000; Osborne & 
Gaebler, 1993) zien zij de oplossing niet in herintroductie van het monopolie van 
de regulerende staat, maar zoeken zij de oplossing in een nodale veiligheidssynthese, 
waarin de staat gemeenschaps- en marktfalen controleert en vice versa gemeenschap-
pen en markt de staat controleren (Johnston & Shearing, 2003: 33-36).
De notie van nodal governance houdt erkenning in van het feit dat de huidige veilig-
heidszorg een resultante is van een complex geheel van voortdurend veranderende 
en variërende relaties tussen verschillende governance nodes (knooppunten) in tijd en 
plaats (Shearing & Wood, 2003: 404). In deze netwerkversie van governance worden 
staat en politie niet langer gezien als de enige aanbieders van veiligheid, maar als 
slechts een van de knooppunten onder de anderen, zoals private en informele knoop-
punten (Johnston & Shearing, 2003: 147).
Deze knooppunten zijn meer dan een toevallig kruispunt van informatie-uitwisseling 
tussen netwerken. Volgens de nodal governance perceptie zijn het plaatsen waar de 
stroom van informatie en communicatie wordt omgezet in actie. Nodes zijn governance 
trefpunten waar kennis, vaardigheid en hulpbronnen geactiveerd worden om bepaalde 
effecten te bereiken, zoals veiligheid (Burris, Drahos & Shearing, 2005: 37).
Binnen de governance van veiligheid staan twee dominante mentaliteiten over de gover-
nance van veiligheid centraal. Ten eerste het punishment paradigm (strafparadigma), 
dat aan ons strafrechtssysteem ten grondslag ligt. Het straf paradigma is gebaseerd op 
straf, reactie en vergelding. Ten tweede het later opgekomen risk paradigm (risicopara-
digma), dat vanuit het bedrijfsleven tot ontwikkeling is gekomen. Het  risicoparadigma 
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is gebaseerd op risico, anticiperen en preventie. Beide mentaliteiten komen tegenwoor-
dig naast elkaar voor en raken steeds meer met elkaar verweven in de governance van 
veiligheid (Johnston & Shearing: 14-20).
Johnston en Shearing concluderen dat het risicoparadigma sterk aan betekenis gewon-
nen heeft. Dit speelt vooral als dit vorm krijgt via actuarial justice (Feeley & Simon, 
1994). Daarbij verschuift de aandacht naar het beheersen van toekomstig crimineel 
gedrag: het opsporen van personen die toekomstige schade teweegbrengen en perso-
nen met een risicoreputatie op grond van eerdere misdaad of schade. Mensen worden 
dan niet langer benaderd als verantwoordelijke personen, maar als potentieel gevaar 
(Van Stokkom & Van den Brink, 2009: 4). Te sterke nadruk op het risicoparadigma 
leidt er dan toe dat veiligheid voorrang krijgt boven rechtvaardigheid. Met andere 
woorden, als gerichtheid op het voorkomen van risico’s obsessief wordt, dan kan dit 
leiden tot de opkomst van een zeer interveniërende vorm van veiligheid met als schrik-
beeld een ‘Big brother is watching you’ (Orwell, 1949) maatschappij.
Aan de overgang van governing naar governance kleven volgens auteurs nog meer pro-
blemen. De grote hoeveelheid en diversiteit van partijen die betrokken zijn bij de vei-
ligheidszorg zou kunnen leiden tot te grote fragmentatie met als mogelijke uitkomsten 
ineffectiviteit door gebrek aan coördinatie en onrechtvaardigheid doordat veiligheids-
zorg ongelijk verdeeld wordt. Het nieuwe streven naar veiligheid zet rechtvaardigheid 
dus onder druk.
Veiligheid en rechtvaardigheid zijn echter wederzijds afhankelijk, zonder rechtvaardig-
heid geen veiligheid. In andere woorden, wie zich onrechtvaardig behandeld voelt, voelt 
zich al snel niet meer veilig. Daarom zullen degenen die het bestuur van veiligheid op 
zich willen nemen veel nadrukkelijker moeten streven naar rechtvaardigheid. Johnston 
en Shearing zoeken de oplossing voor het bereiken van een eerlijk en democratisch 
veiligheidsprogramma in een risicogeoriënteerde aanpak die gebaseerd is op het mobili-
seren van lokale kennis en vaardigheden (Johnston & Shearing, 2003: 139-141).
Vanuit het zojuist beschreven gedachtegoed over de governance van veiligheid hebben 
Johnston, Shearing en Stenning (2003) de veranderingen in het veiligheidsveld be-
schreven vanuit acht door hen onderscheiden dimensies. Deze worden hierna beschre-
ven en zullen later gebruikt worden als basis voor een model van nabijheid en distantie.

5.2.3 Acht dimensies van governance

1. Wie bepaalt de regels?
Deze dimensie gaat over wie bepaalt hoe de orde in een samenleving eruit zou moeten 
zien. Van belang is wie of beter welke groep de capaciteiten of het gezag bezit om de 
regels te bepalen die zullen gelden als maatschappelijke norm. Vanouds was dit een 
monopolie van de staat. Maar het vaststellen van regels is bijna altijd een omstre-
den kwestie. Bepalen wat wel of niet mag wordt zowel beïnvloed door  veranderende 
 politieke en sociale verhoudingen binnen een bepaalde groep, als door haar  verhouding 
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tot andere groepen. De oorspronkelijk dominante positie van de staat wordt tegen-
woordig uitgedaagd door alternatieve autoriteiten, zoals private bedrijven en interna-
tionale organisaties. Het resultaat daarvan is dat de staat niet langer de enige bron is 
van geldende normen (Johnston et al., 2003: 22).

2. Wat is de aard van de regels?
De tweede dimensie gaat over de aard van de regels. Gelden zij voor iedereen? Voor de 
vertegenwoordiging van wiens belangen en doelstellingen zijn ze bedoeld? Overheids-
wetten karakteriseren zich doordat zij bedoeld zijn om gelijkelijk te gelden voor alle 
leden van de samenleving en om het algemeen belang te dienen. De regels van private 
bedrijven daarentegen kenmerken zich doordat zij gericht zijn op specifieke groepen en 
op het bevorderen van private belangen en doelstellingen van het bedrijf.
Deze tweedeling is echter misleidend. Het onderscheid tussen publieke en private 
belangen in de governance van veiligheid is vervaagd doordat zo vele partijen daarbij 
betrokken zijn geraakt. Bovendien is vaak sprake van een aanzienlijk verschil tussen 
de oorspronkelijke doelstellingen en de uiteindelijke uitkomst. Zo is het mogelijk dat 
de intentie van bepaalde regelgeving om het algemeen belang te dienen erop uitdraait, 
dat uitsluitend een specifieke groep mensen daarvan profiteert, terwijl zij voor een 
andere groep mensen binnen dezelfde gemeenschap discriminerend blijkt te werken. 
De aard van regelgeving kan daarom uitsluitend op empirische wijze worden vastge-
steld (Johnston et al., 2003: 23).

3. Wat is de focus van governance?
Governance richt zich over het algemeen op de toekomst door het ontwerpen en imple-
menteren van beleid dat de intentie heeft om bepaalde doelstellingen te bereiken en te 
handhaven. Maar governance omvat ook het reageren op problemen die zich al hebben 
voorgedaan, waardoor het zich evenzeer op het verleden richt. Bijna alle governance 
strategieën combineren een focus op verleden en toekomst, maar variëren sterk in de 
mate waarin zij de nadruk op het een of het ander leggen.
In de governance van veiligheid is altijd sprake geweest van overwicht van gericht-
heid op het verleden. Dit werd aangewakkerd door noties over vergelding, afschrik-
king en gerechtigheid. Deze noties hebben echter slechts beperkte relevantie voor het 
effect van straffen op de toekomst. In de private beveiliging daarentegen is focus op 
de toekomst altijd gebruikelijk geweest. Minder gehinderd door grondwettelijke vrij-
heids- en privacyrechten van burgers kan zij meer proactieve methoden inzetten. Zij 
richt zich veel directer op het beïnvloeden van toekomstige gebeurtenissen en gedrag 
(Johnston et al., 2003: 24).

4. Wie implementeert en voert het beleid uit?
Om uit te vinden wie het veiligheidsbeleid implementeert en uitvoert moet men 
identificeren wie verantwoordelijkheid neemt of krijgt om daadwerkelijk naleving te 
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bewerkstelligen van de regelgeving. In dit opzicht is het belangrijk aandacht te schen-
ken aan een drietal onderscheidingen. Is de betrokken partij publiek of privaat, de 
jurisdictie lokaal, nationaal of internationaal en hebben we te maken met een expert 
of met een leek?
Van oudsher werd de wetgevende macht altijd gescheiden van de uitvoerende macht. 
De scheiding der machten is een beginsel dat in de meeste Westerse democratieën 
grondwettelijk verankerd is. Het implementeren en handhaven van de regelgeving 
werd daarom oorspronkelijk uitsluitend aan publieke functionarissen toevertrouwd. 
In de afgelopen decennia zijn echter allerlei private instellingen en personen betrok-
ken geraakt bij het implementeren van publieke regelgeving en vice versa publieke 
functionarissen betrokken geraakt bij het implementeren van private regelgeving, in 
het bijzonder op lokaal niveau (Johnston et al., 2003: 24-25).

5. Procedures van governance
Deze dimensie gaat over hoe implementatie wordt bereikt. Vanouds was gebruikelijk 
dat de regerende autoriteit daarvoor organisaties zoals de politie oprichtte om haar 
normen rechtstreeks op te leggen aan haar onderdanen. De laatste decennia is de 
overheid nog steeds verantwoordelijk voor het vaststellen van de norm, maar wordt de 
verantwoordelijkheid voor het implementeren daarvan steeds vaker gedelegeerd naar 
de bestuurden zelf, als individuen of als gemeenschappen. Er is een verschuiving naar 
bestuur op afstand voor wat betreft de governance van veiligheid.
Bovendien werd het bewaken van de veiligheid vroeger gezien als een specialistisch 
vak, publieke veiligheid voor de politiefunctionaris en private beveiliging voor de 
beveiligingsmedewerker. Tegenwoordig geldt echter voor vele beroepen, dat verant-
woordelijkheden op het vlak van veiligheid een integraal deel van hun functie zijn 
gaan uitmaken. Ook wordt naleving van de regelgeving tegenwoordig bereikt door de 
fysieke omgeving dusdanig te ontwerpen dat dit niet-naleving ontmoedigt of geheel 
onmogelijk maakt (Johnston et al., 2003: 25-27).

6. Werkwijzen van governance
Deze dimensie gaat over de strategieën die ingezet worden om normconform gedrag te 
bereiken. Governance kan eenzijdig worden opgelegd of bereikt worden door overeen-
stemming die volgt op enige vorm van onderhandeling. Politiek en burgerlijk bestuur 
neigen ertoe onderhandelen te prefereren boven opleggen en afdwingen, terwijl justi-
tieel bestuur veel meer steunt op dwang en drang.
Meestal worden beide soorten van aanpak op enigerlei wijze gecombineerd. Men 
tracht dan eerst naleving te bereiken door instemming of onderhandelen en dreigt 
met het opleggen van de norm als het niet lukt instemming te verkrijgen.  Governance 
door instemming wordt vaak geprefereerd, waarbij opgelegde dwang fungeert als laat-
ste redmiddel. Binnen de strategieën van de staat spelen echter de dreiging met en 
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de symboolfunctie van fysiek geweld een veel grotere rol dan bij het bedrijfsleven 
(Johnston et al., 2003: 27-28).

7. De middelen van governance
Deze dimensie gaat over de middelen die nodig zijn om de governance van veiligheid 
uit te voeren. Er bestaat een grote diversiteit in bruikbare middelen. Voor de politie 
zijn dat nog steeds in de eerste plaats fysieke en wettelijke middelen, maar daarnaast 
behoeft zij ook symbolische en persoonlijke middelen. Voorbeelden van de verschil-
lende instrumenten die de politie kan inzetten zijn bijvoorbeeld voor fysieke middelen 
vuurwapens, voor wettelijke middelen de bevoegdheid om een verdachte aan te hou-
den, voor symbolische middelen publiek respect voor de politie en persoonlijke mid-
delen zoals charisma of communicatieve vaardigheden.
Governance strategieën zoals community policing verlangen vermoedelijk meer nadruk 
op persoonlijke middelen zoals communicatieve vaardigheden en persoonlijk cha-
risma, terwijl meer op wetshandhaving georiënteerde strategieën zoals zero tolerance 
policing meer openlijk de inzet van dwangmiddelen zoals vuurwapens, wapenstokken 
en strafrechtelijke bevoegdheden zullen benadrukken. Verschillende procedures en 
werkwijzen van het bestuur van veiligheid zullen de inzet van verschillende instru-
menten vereisen. Vice versa zullen de ingezette middelen mogelijk de gekozen proce-
dures en werkwijzen beïnvloeden (Johnston et al., 2003: 28-29).

8. Mentaliteit over governance
Deze dimensie betreft het interpersoonlijke en mentale kader waarbinnen onze per-
cepties en gedachten vorm krijgen en omgezet worden in actie. De meest bekende 
mentaliteiten in het veiligheidsveld zijn degenen die zich concentreren rondom straf, 
risicomanagement, schadebeperking en heling en herstel. In de praktijk zijn deze men-
taliteiten in pure vorm eerder uitzondering dan regel.
Mentaliteiten zijn onuitgesproken, maar worden zichtbaar door ons handelen en bin-
nen de governance van veiligheid door gekozen procedures. De mentaliteit die schuil-
gaat achter een specifieke aanpak in de governance van veiligheid heeft gevolgen voor 
de keuzes die gemaakt zijn binnen een van de andere dimensies van de governance van 
veiligheid. De mentaliteit over governance is dan ook de meest cruciale dimensie, omdat 
zij de meeste andere dimensies vormt en beïnvloedt (Johnston et al., 2003: 36-37).

5.3 Een model van nabijheid en distantie

Op basis van het voorgaande is een model van nabijheid en distantie ontwikkeld. 
Uitgangspunt daarvoor waren de eerder beschreven acht dimensies van Johnston et al. 
(2003) van de governance van veiligheid. Deze zijn ‘vertaald’ naar acht dimensies van 
de ‘regie van veiligheid en leefbaarheid’ door de buurtregisseur, of naar acht dimensies 
van buurtregie. Die ‘vertaling’ is hieronder weergegeven.
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Figuur 1: Van dimensies governance naar dimensies buurtregie

Dimensies governance van veiligheid Dimensies buurtregie

1. Wie bepaalt de regels? 1. Bepalen aanpak 
2. Wat is de aard van de regels? 2. Interne/externe gerichtheid 
3. Wat is de focus van governance? 3. Probleemfocus
4.  Wie implementeert en voert het beleid uit? 4. Leiding geven aan
5. Procedures van governance 5. Aard van samenwerking
6. Werkwijzen van governance 6. Strategieën 
7. Middelen van governance 7. Toolbox
8. Mentaliteiten van governance 8. Mentaliteit 

Zoals eerder beschreven in hoofdstuk twee is de Nederlandse politie in de laatste 
veertig jaar successievelijk overgegaan van het lawful policing model op het community 
policing model. Dat betekende een overgang van een politie op afstand van burgers 
en maatschappij tot een politie dichtbij burgers die goed geïntegreerd is in de samen-
leving. Ik roep beide modellen nog even in herinnering.
Het lawful policing model zoekt de legitimiteit van de politie in de wet. De relatie met 
de burger krijgt uitsluitend gestalte door de burger te benaderen als informant of als 
verdachte. Professionaliteit wordt opgevat als wetskennis en het bijhouden van die 
kennis. De discretionaire ruimte van politieagenten wordt ontkend. De enige vorm 
van preventie bestaat uit repressief optreden en het afschrikwekkende effect van straf-
fen. Politieoptreden is volledig reactief, de politie treedt uitsluitend op nadat een delict 
is gepleegd of een incident heeft plaatsgevonden. Alles draait om wetshandhaving 
en er is sprake van een sterke specialisatie op criminaliteitsbestrijding. Politieagenten 
behoeven slechts marginaal intern verantwoording af te leggen aan hun chef en dan 
gaat het alleen over of ze voldoende aanhoudingen verricht hebben.
Door een verhard veiligheidsbeleid in het afgelopen decennium is het mogelijk dat 
sommige aspecten van het oude lawful policing model terug te vinden zijn binnen 
buurtregie. Analoog aan de eerder genoemde dimensies van buurtregie zou sprake zijn 
van afstand tot burgers met de volgende kenmerken:

1. Geringe betrokkenheid burgers
2. Afstand tot burgers & interne gerichtheid
3. Enge probleemfocus
4. Directief leiderschap
5. Enge samenwerking
6. Reactief werken
7. Beperkte toolbox
8. Nadruk op straf en controle
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Idealiter ziet de politie er volgens het community policing model daarentegen als volgt 
uit: de legitimiteit wordt gezocht in democratisering. De lokale bevolking wordt gezien 
als gelijkwaardig en belangrijke partner in het creëren van een veilige en leefbare buurt. 
Professionaliteit bestaat uit een betere maatschappelijke integratie, waardoor inzicht 
wordt verkregen in de oorzaken van onveiligheid, die vanuit dat inzicht kunnen wor-
den aangepakt. De discretionaire ruimte van politieagenten wordt expliciet erkend en 
beschouwd als waardevol onderdeel van ordehandhaving door de agent in zijn buurt. 
Het gaat om het zo veel mogelijk voorkomen van criminaliteit en overlast, dus echte 
preventie zoals burgers dat graag willen. Situationele en sociale misdaadpreventie is 
belangrijk en het bevorderen en ondersteunen van de informele sociale controle ook. 
De wet is slechts een van de vele middelen die de politieagent zou kunnen inzetten om 
zijn doel te bereiken. De noodzaak tot het afleggen van verantwoording aan externen 
wordt expliciet erkend.
Indien community policing overheerst binnen buurtregie zou analoog aan de eerder-
genoemde dimensies van buurtregie sprake zijn van nabijheid met de volgende ken-
merken:

1. Grote betrokkenheid burgers
2. Nabijheid tot burgers & externe gerichtheid
3. Brede probleemfocus
4. Ondersteunend/coachend leiderschap
5. Brede samenwerking
6. Reactief en preventief en proactief werken
7. Brede toolbox
8. Nadruk op morele naleving en controle door burgers zelf

Aan de hand van vorenstaande is vervolgens een model ontwikkeld van nabijheid en 
distantie. Voor elke dimensie zijn op basis van de theorie, testinterviews en de analyse 
van het fenomeen buurtregie op basis van beleidsstukken twee aspecten van de manier 
van werken benoemd, die kunnen leiden tot afstand van burgers en twee aspecten 
die kunnen leiden tot nabijheid tot burgers. Elke dimensie heeft daardoor een set van 
aspecten die verwijst naar kenmerken van het lawful policing model en tevens een set 
van aspecten die verwijst naar kenmerken van het community policing model.26

26 De definitieve benaming van de afzonderlijke dimensies en sommige van de afzonderlijke deelaspecten zijn 
gedurende de schrijffase in zoverre aangepast, dat de uiteindelijk gekozen terminologie een betere weergave 
van de eerder omschreven betekenis van betrokken dimensie/deelaspect oplevert. 
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Model van nabijheid en distantie
D

IS
TA

N
T

IE

1. Bepalen aanpak

N
A

B
IJH

EID

Geringe betrokkenheid burgers Grote betrokkenheid burgers
Weinig inbreng burgers Veel inbreng burgers
Centrale sturing Frontlijnsturing 

2. Interne/externe gerichtheid
Afstand tot burgers & interne 
gerichtheid

Nabijheid tot burgers & externe 
gerichtheid

Informatiegestuurde politie Kennen en gekend worden
Beperkte reikwijdte burger -
contacten Grote reikwijdte burgercontacten

3. Probleemfocus
Enge probleemfocus Brede probleemfocus
Doelgroepen & hotspots Criminogene factoren
Ad-hocprobleemaanpak Structurele probleemaanpak

4. Leiding geven aan
Directief leiderschap en geringe 
verbinding met de buurt

Ondersteunend/coachend leiderschap 
en sterke verbinding met de buurt

Sturing op output Sturing op outcome 
Weinig eigen beslisruimte Veel eigen beslisruimte

5. Aard van samenwerking
Enge samenwerking Brede samenwerking
Nadruk op professionele partners Nadruk op burgerparticipatie
Burger als ogen en oren Burger als partner

6. Strategieën

Reactief werken Reactief en preventief en proactief 
werken

Naleving door dwang Naleving door overeenstemming
Zero tolerance Uitzonderingen/gedogen

7. Toolbox
Beperkte toolbox Brede toolbox

Bevoegdheden Persoonlijke competenties/vaardig-
heden

Kerntaken Ruimte voor alternatieve methoden
8. Mentaliteit

Nadruk op straf en controle Nadruk op morele naleving en con-
trole door burgers zelf

Nadruk op straf Nadruk op morele naleving 
Nadruk op professioneel risico-
management en controle

Nadruk op controle door burgers 
zelf

Buurtregie met mate.indd   111 12-7-2012   15:18:54



112

Buurtregie met mate

Het model van nabijheid en distantie betstaat dus uit acht verschillende dimensies van 
het ‘regisseren van veiligheid en leefbaarheid in een buurt’, kortom buurtregie. Per 
dimensie zijn twee aspecten benoemd die leiden naar de kenmerken van een ‘afstands-
politiemodel’ zoals lawful policing en twee aspecten benoemd die leiden naar de ken-
merken van een ‘nabijheidspolitiemodel’ zoals community policing. Door per dimensie 
empirisch te onderzoeken of de buurtregisseur meer gebruikmaakt van nabijheidsge-
relateerde aspecten of meer van distantiegerelateerde aspecten kan een helder beeld 
gegeven worden van het te verwachten effect van zijn praktijk, namelijk nabijheid of 
distantie tot burgers. In het volgende zullen de dimensies een voor een worden bespro-
ken en toegelicht.

5.4 Acht dimensies van buurtregie

1. Bepalen aanpak

De eerste dimensie van de governance van veiligheid gaat over wie bepaalt hoe de 
orde in een samenleving eruit zou moeten zien. Vroeger was dit voorbehouden aan 
de staat, tegenwoordig zijn ook alternatieve autoriteiten betrokken (Johnston & Shea-
ring, 2003). Overeenkomstig werd de legitimiteit van politieoptreden onder het law-
ful  policing model gezocht in de wet, terwijl dit onder het community policing model 
gezocht wordt in democratisering (Ponsaers, 2009).
Bij de aanpak van buurtregie zal veel inbreng van burgers en frontlijnsturing door de 
buurtregisseur samen met lokale professionele partners, zoals bijvoorbeeld de huis-
meester of de opbouwwerker, leiden tot een grote betrokkenheid van burgers en dus 
tot nabijheid. Weinig inbreng van burgers en strakke centrale sturing zal daarentegen 
leiden tot een geringe betrokkenheid van burgers en daarom tot afstand.

Distantie: geringe betrokkenheid burgers

– Geringe inbreng burgers
Bij het bepalen van de aanpak hebben burgers weinig tot geen invloed op wat en 
hoe de politie zaken in een buurt aanpakt, burgers worden niet geconsulteerd of 
burgers worden wel geconsulteerd, maar er wordt niets met hun bevindingen ge-
daan, ze worden niet betrokken bij het bepalen van problemen en het bedenken en 
effectueren van oplossingen.

– Centrale sturing
Het bepalen van de aanpak wordt gedomineerd door korpsprioriteiten en priori-
teiten uit het gemeentelijk veiligheidsbeleid en veel taken en protocollen voor de 
wijze waarop ze moeten worden uitgevoerd worden van bovenaf opgelegd. Beleids-
makers domineren de uitvoering.
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Nabijheid: grote betrokkenheid burgers

– Veel inbreng burgers
Bij het bepalen van de aanpak hebben buurtbewoners en -ondernemers veel in-
vloed op wat en hoe de politie zaken in een buurt aanpakt; dit kan variëren van 
lichte vormen van consultatie en inspraak tot daadwerkelijk participeren in het 
bedenken van oplossingen en de aanpak zelf.

– Frontlijnsturing
Bij het bepalen van de aanpak hebben buurtregisseurs en andere ‘veldwerkers’ in de 
buurt vanuit hun lokale binding met en kennis over de buurt veel invloed op wat 
en hoe zaken in een buurt worden aangepakt; in overleg bepalen zij informeel en 
flexibel hoe zij problemen willen aanpakken en kunnen dit doorvoeren, ook als dit 
in specifieke gevallen in strijd is met algemeen of lopend beleid.

2. Interne/externe gerichtheid

De tweede dimensie van de governance van veiligheid heeft betrekking op de intenties 
van handhaving. Vroeger was duidelijk dat publieke regels er waren om het algemeen 
belang te dienen en private regels er waren om meer gelimiteerde belangen van pri-
vate groepen te dienen. Tegenwoordig zijn die verschillen echter vervaagd en kunnen 
aangegeven bedoelingen en de feitelijke uitkomsten aanzienlijk van elkaar verschillen 
(Johnston & Shearing, 2003). Vergelijkbaar werd de relatie met de bevolking onder 
het lawful policing model uitsluitend gestalte gegeven door de burger alleen te benade-
ren als potentiële informant of verdachte, terwijl de lokale bevolking onder het com-
munity policing model juist gezien wordt als gelijkwaardig en als belangrijke partner in 
het creëren van een veilige en leefbare buurt (Ponsaers, 2009).
Bij interne/externe gerichtheid van buurtregie zal nadruk op informatiegestuurde poli-
tie en een beperkte reikwijdte van burgercontacten leiden tot een interne gerichtheid, 
terwijl nadruk op kennen en gekend worden en een ruime reikwijdte van burgercon-
tacten in een buurt leiden tot externe gerichtheid. Kennen en gekend worden betekent 
dat de buurtregisseur de bewoners kent en zij hem kennen, wat bijdraagt aan het ver-
trouwen van burgers in de politie. Voorwaarde om dit vertrouwen te winnen is echter 
langdurige nabijheid en bekendheid en bovendien kan eenmaal moeizaam gewonnen 
vertrouwen heel snel verloren gaan, waarna herstel van vertrouwen moeilijk is.
Kennen en gekend worden en vertrouwen kunnen vervolgens zorgen voor een 
betere informatiepositie, wat leidt tot een betere afstemming van het buurtregie-
werk op de buurt en dus externe gerichtheid, wat leidt tot nabijheid. Echter, naar-
mate de informatiepositie van de buurtregisseur vooral steunt op informatie van 
 politie-informatiesystemen en professionele partners en zich beperkt tot een minder-
heid van ‘slechte’ buurtbewoners, dan leidt dat weer tot interne gerichtheid en daar-
door meer afstand van burgers.
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Distantie: interne gerichtheid

– Informatiegestuurde politie
Als informatiegestuurde politie zich uitsluitend toespitst op patronen van veel-
voorkomende criminaliteit die bepaald worden aan de hand van politieregistraties, 
 levert dat zogenaamde hotspots en veelplegerlijsten op en een focus op criminaliteit. 
Dan missen de door burgers genoemde problemen, die daar een breed scala van 
moeilijkheden aan toevoegen die juist slecht of niet gedocumenteerd zijn in politie-
registraties, zoals graffiti, verloedering, openbare dronkenschap en drugsgebruik, 
vervuiling en andere vormen van overlast en wanorde.

– Beperkte reikwijdte burgercontacten
Bepaalde groepen uit de buurt zijn moeilijk of niet bereikbaar voor de buurtregis-
seur, deze groepen wantrouwen de politie in het algemeen en zijn daardoor moge-
lijk ook verstoken van politiezorg als zij deze behoeven. De meldings- en aangifte-
bereidheid zijn laag, waardoor de politieregistraties een vertekend beeld opleveren. 
De buurtregisseur richt zich vooral op ‘probleembewoners’ en onderhoudt weinig 
contacten met ‘goede’ bewoners.

Nabijheid: externe gerichtheid

– Kennen en gekend worden
De buurtregisseur weet wat er leeft en speelt, heeft een netwerk van professionele 
en burgersleutelpersonen en is het bekende gezicht van de politie in de buurt en ge-
makkelijk benaderbaar voor bewoners, ondernemers en partners. Dit creëert ener-
zijds in potentie vertrouwen en bereidheid tot meewerken bij burgers en partners 
en anderzijds een brede informatiepositie. Bij gebruik en delen van die informatie 
ontstaat de mogelijkheid om samen met korps, partners en burgers probleemoplos-
send maatwerk te leveren.

– Grote reikwijdte burgercontacten
Over het algemeen lukt het de buurtregisseur in de buurt goed alle te onderschei-
den groepen en doelgroepen bewoners en ondernemers te bereiken, zowel ‘slechte’ 
als ‘goede’ burgers; voorzieningen en maatregelen zijn in principe respectievelijk 
voor eenieder toegankelijk en op eenieder van toepassing.

3. Probleemfocus

De derde dimensie van de governance van veiligheid gaat over de focus; vroeger ging 
het op het vlak van veiligheid vooral om reageren op problemen in het verleden, tegen-
woordig gaat het ook om het voorkomen van problemen in de toekomst (Johnston 
& Shearing, 2003). Overeenkomstig werd professionaliteit onder het lawful policing 
model opgevat als wetskennis en het bijhouden van die kennis, terwijl binnen het 
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 community policing model professionaliteit gezocht wordt in een betere maatschappe-
lijke integratie, waardoor inzicht verkregen wordt in de oorzaken van onveiligheid en 
deze vanuit die inzichten kunnen worden aangepakt (Ponsaers, 2009).
Een focus van buurtregie op doelgroepen en hotspots en op ad-hocproblemen zal in 
potentie resulteren in een enge probleemfocus. Dat zal eerder leiden tot afstand van 
burgers omdat daarbij het brede scala van problemen die burgers doorgaans bezig 
houden min of meer buiten beschouwing wordt gelaten. Een focus van buurtregie op 
criminogene factoren en structurele probleemaanpak zal daarentegen leiden tot een 
brede probleemfocus, waarbij het niet uitsluitend gaat over criminaliteit, maar ook 
over overlast, wanorde, verloedering en onveiligheidsgevoelens. Een dergelijke brede 
probleemfocus door oriëntatie op het soort problemen die burgers doorgaans belang-
rijk vinden zal bijdragen aan burgernabijheid.

Distantie: enge probleemfocus

– Doelgroepen/hotspots
De probleemoriëntatie wordt gedomineerd door politieregistraties en de aanpak 
concentreert zich op de aanpak van risicogroepen en -gebieden. Prioriteit wordt 
gegeven aan de repressieve aanpak van veelplegers en hotspots, aanpak van die lie-
den en gebieden, waarvan men op basis van ervaringen uit het verleden de kans het 
hoogst schat dat ze opnieuw problemen zullen opleveren.

– Ad-hocprobleemaanpak
De focus van de buurtregisseur wordt gedomineerd door de waan van de dag, hij 
begeeft zich van incident naar incident en komt niet veel verder dan ‘brandjes blus-
sen’ en ‘pleisters plakken’.

Nabijheid: brede probleemfocus

– Criminogene factoren
De focus van de buurtregisseur richt zich op de aanpak van criminogene factoren, 
door eigen actie of door actie van andere partijen te bevorderen. Bij criminogene 
factoren gaat het bijvoorbeeld om zaken als armoede, wapenbezit, drugs- en/of 
alcoholverslaving, gescheiden ouders, probleemgezinnen, schooluitval, een verloe-
derde woonomgeving, enzovoort.

– Structurele probleemaanpak
De focus van de buurtregisseur is gericht op structurele probleemaanpak. Dat bete-
kent aan de voorkant van het probleem komen en het bevorderen van probleem-
aanpak voor de lange(re) termijn. Hij slaagt erin andere partijen voor realisatie van 
een structurele probleemaanpak te mobiliseren en de aanpak te borgen.
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4. Leiding geven aan

De vierde dimensie van governance van veiligheid gaat over aan wie de verantwoor-
delijkheid gegeven wordt of wie verantwoordelijkheid neemt om het opvolgen van 
de gestelde normen te verzekeren. Waar dit vroeger voorbehouden was aan experts, 
publieke actoren en lokale dan wel nationale autoriteiten, houden zich daar tegenwoor-
dig ook respectievelijk leken, private actoren en internationale autoriteiten mee bezig 
(Johnston & Shearing, 2003). Vergelijkbaar werd discretionaire ruimte van politie-
agenten onder het lawful policing model ontkend, terwijl deze binnen het community 
policing model expliciet erkend wordt als waardevol onderdeel van ordehandhaving 
door de agent in zijn buurt (Ponsaers, 2009).
Als het leiding geven aan buurtregie zich vooral richt op output, dus meetbare resul-
taten zoals criminaliteitscijfers, aantal aanhoudingen en aantal bonnen, en de buurt-
regisseur weinig ruimte krijgt om zelf te beslissen hoe hij zijn werk het beste kan 
uitvoeren, dan kan dat leiden tot een gebrekkig contact met de buurt, waardoor sprake 
is van een geringe verbinding tussen de politie en de buurt. Als de sturing van buurt-
regie zich vooral richt op de outcome, dus verbetering van de veiligheid en leefbaarheid 
in een buurt en de buurtregisseur veel ruimte krijgt om zelf beslissingen te nemen 
over hoe hij een dergelijke outcome kan bereiken en zijn chef bereid is hem daarin te 
ondersteunen, dan kan de buurtregisseur zorgen voor een sterke verbinding tussen de 
politie en de buurt.

Distantie: directief leiding geven aan en geringe verbinding met buurt

– Output
De wijkteamchef stuurt buurtregie vooral op basis van meetbare politieregistraties 
aan, zoals aantallen bonnen en criminaliteitscijfers.

– Weinig eigen beslisruimte
De wijkteamchef bepaalt in hoge mate wat de buurtregisseur moet doen en hoe, en 
geeft directief leiding. Het bestuur bepaalt wat en hoe.

Nabijheid: ondersteunend, coachend leiding geven aan en sterke verbinding met de buurt

– Outcome
Er wordt door de wijkteamchef gestuurd op het effect van de buurtregieaanpak, 
dat de buurt veiliger en leefbaarder wordt. Er wordt gestuurd op het proces van 
community policing: betrekt de buurtregisseur burgers en partners en realiseert hij 
samenwerking met hen in de aanpak van structurele problemen? De wijkteamchef 
onderneemt actie naar aanleiding van buurtinformatie vanuit de buurtregisseur.
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– Veel eigen beslisruimte
In de aansturing van buurtregie door de wijkteamchef, wordt buurtregisseurs een 
hoge mate van discretionaire bevoegdheid toegekend en een hoge mate van vrijheid 
om te bepalen hoe ze aan buurtregie invulling geven. De wijkteamchef geeft kaders 
en beoefent coachend en ondersteunend leiderschap. Het bestuur bepaalt het wat, 
maar niet het hoe, dat doet de buurtregisseur.

5. Aard van samenwerking

Deze vijfde dimensie van de governance van veiligheid gaat over hoe implementatie 
wordt bereikt. Vroeger werd uitvoering van het veiligheidsbeleid uitsluitend toever-
trouwd aan gespecialiseerde functionarissen, tegenwoordig maakt die uitvoering 
steeds vaker integraal onderdeel uit van veel gewone banen (Johnston & Shearing, 
2003).
Als in de uitvoering van buurtregie de nadruk vooral ligt op inzet van professioneel 
toezicht en handhaving en inzet van burgers als informanten, dan beperkt de aard van 
de samenwerking van de buurtregisseur zich vooral tot gezamenlijke repressieve inzet 
van zichzelf, zijn collegae, extra professionele toezichthouders en toezichtmiddelen en 
de inzet van burgers als verlengstuk van de politie, tot een enge samenwerking dus. 
Een enge samenwerking van dien aard creëert eerder afstand tot burgers.
Als in de uitvoering van buurtregie de nadruk daarentegen vooral ligt op het bevor-
deren van burgerparticipatie en burgers daarin gezien worden als volwaardig partner, 
dan zal de uitvoering van buurtregie zich richten op wat in de buurt speelt en leeft 
en zal dat leiden tot een brede samenwerking. Een dergelijke brede samenwerking zal 
nabijheid tot burgers bevorderen.

Distantie: enge samenwerking

– Nadruk op professioneel toezicht en handhaving en samenwerking met professionele 
partners
Problemen in de buurt worden voornamelijk zonder burgers opgelost. Er wordt 
over hen gesproken en besloten met professionele partners, maatregelen worden 
opgelegd. Overlast- en criminaliteitsproblemen worden overwegend aangepakt 
door inzet van extra professioneel toezicht, inclusief cameratoezicht, en professio-
nele handhaving, eventueel ingehuurd.

– Burger als ogen en oren
Burgerparticipatie beperkt zich tot burgers als informanten van de politie, vooral 
gericht op het verkrijgen van opsporingsinformatie.
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Nabijheid: brede samenwerking

– Nadruk op burgerparticipatie
In de uitvoering van buurtregie tracht de buurtregisseur zijn doelen vooral te rea-
liseren door samenwerking met lokale bewoners en ondernemers. Burgers vervul-
len individueel of in georganiseerd verband daadwerkelijk een rol en zijn even 
 belangrijk als professionele partners. De buurtregisseur informeert de buurt goed 
over de plannen en acties en resultaten van de politie en van de samenwerking.

– Burger als partner
Het aandeel van burgers in de uitvoering van buurtregie is groot, zij opereren als 
partner van de buurtregisseur in het aanwijzen en aanpakken van problemen, ze 
helpen bij het bedenken van oplossingen en nemen bijvoorbeeld daadwerkelijk deel 
aan acties om het in de buurt veiliger en leefbaarder te maken.

6. Strategieën

Deze zesde dimensie van de governance van veiligheid gaat over de gekozen strategieën 
om normconform gedrag te verzekeren, wat men kan bereiken door toepassing van 
dwang en de dreiging met dwang of door middel van onderhandelen. Over het alge-
meen wordt de voorkeur gegeven aan onderhandelen met dwang als laatste redmiddel, 
maar binnen het strafrechtssysteem heeft de toepassing van dwang altijd een meer 
prominente rol vervuld (Johnston & Shearing, 2003). Vergelijkbaar was de enige vorm 
van politieoptreden binnen het lawful policing model volledig reactief, de politie trad 
uitsluitend op nadat een delict was gepleegd of een incident had plaatsgevonden. Com-
munity policing daarentegen is gericht op situationele en sociale misdaadpreventie en 
op het bevorderen en ondersteunen van de informele sociale controle (Ponsaers, 2009).
Als de gekozen strategieën van buurtregie vooral trachten het opvolgen van regels te 
bereiken door dwang en de toepassing van zero tolerance dan is de gekozen strategie 
overwegend reactief en zal tot afstand van burgers leiden. Ook kan een strak zero 
tolerance beleid tot onbegrip leiden en contraproductief werken. Wordt de nadruk 
gelegd op het bereiken van normconform gedrag door burgers van de noodzaak ervan 
te overtuigen en door overeenstemming te bereiken over aan welke normen eenieder 
zich zou moeten houden binnen een buurt, dan zal het draagvlak daarvoor toene-
men. Er ontstaat begrip, vertrouwen en medewerking en daardoor meer nabijheid. 
In specifieke, afwijkende gevallen kan het dan maken van een uitzondering onder 
omstandigheden verstandiger zijn en positief uitwerken op de onderlinge relatie tus-
sen buurtregisseur en burger. Op deze manier wordt naast reactief ook proactief en 
preventief opgetreden.
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Distantie: reactief

– Naleving door dwang
De nadruk ligt op repressieve strategieën: instellen en handhaven van risicogebie-
den, preventief fouilleren, cameratoezicht, handhaven en focus op probleemgroe-
pen.

– Zero tolerance
Nadruk op handhaven en verbaliserend optreden tegen elke overtreding, eventueel 
gericht op een bepaald probleemgebied of een bepaalde doelgroep.

Nabijheid: reactief en proactief en preventief

– Naleving door overeenstemming
De buurtregisseur tracht zo veel mogelijk buurtbewoners en -ondernemers door 
aanspreken, overleg, afspraken maken en voorlichting te bewegen tot vreedzaam 
samenleven en het naleven van de gezamenlijke normen van de buurt.

– Uitzonderingen en gedogen
De buurtregisseur past zijn strategieën aan aan de buurt en de situationele omstan-
digheden en maakt naar eigen inzicht soms uitzonderingen of gedoogt zaken als 
hij dit onder bepaalde omstandigheden de beste strategie vindt.

7. Toolbox

Deze zevende dimensie van de governance van veiligheid gaat over de gekozen instru-
menten voor het besturen van veiligheid; traditioneel waren voor de politie vooral 
fysieke middelen en wettelijke bevoegdheden kenmerkend, maar daarnaast is lang-
zaam duidelijk geworden dat ook symbolische en persoonlijke middelen van grote 
waarde zijn (Johnston & Shearing, 2003). Vergelijkbaar draaide binnen het lawful 
policing model alles om wetshandhaving en was sprake van een sterke specialisatie op 
criminaliteitsbestrijding. Binnen community policing daarentegen is de wet slechts een 
van de vele middelen die de politieagent zou kunnen inzetten om zijn doel te bereiken 
(Ponsaers, 2009).
Binnen buurtregie kan de buurtregisseur vooral zijn wettelijke bevoegdheden inzetten 
en zich beperken tot het uitoefenen van de politiekerntaken, waarbij hij zo veel moge-
lijk oneigenlijk werk naar anderen doorschuift, of afschuift, zo men wil. Een voorkeur 
voor de inzet van dergelijke middelen toont gebruik van een beperkte toolbox, wat 
eerder afstand tot burgers zal creëren. Als de buurtregisseur vooral gebruikmaakt van 
de symboliek van zijn functie en vooral zijn persoonlijke communicatieve vaardig-
heden en capaciteiten inzet dan is sprake van gebruik van een ruimere toolbox, wat 
meer kans biedt op nabijheid tot burgers.
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Distantie: beperkte toolbox

– Bevoegdheden
Nadruk op handhaven, misdaadbestrijding en toepassen van dwangmiddelen zoals 
bestuurlijke maatregelen tegen overlastveroorzakers.

– Kerntaken
Buurtregisseur beperkt zich tot politiekerntaken, richt zich naar korpsprioriteiten 
en verwijst voor oneigenlijk politiewerk naar andere instanties, of wijst burgers op 
hun eigen verantwoordelijkheid zonder verder erop toe te zien dat die anderen de 
zaak ook daadwerkelijk oppakken.

Nabijheid: ruime toolbox

– Persoonlijke competenties & vaardigheden
Elke buurtregisseur heeft een soort toolbox; gereedschappen die met nabijheid tot 
burgers te maken hebben zijn bijvoorbeeld betrokkenheid, empathie, communi-
catieve vaardigheden, geduld, maar onder bepaalde omstandigheden kan dit juist 
ook charisma en daadkracht zijn bijvoorbeeld. Onderhandelen, analyseren en poli-
tiek bestuurlijke gevoeligheid zijn ook voorbeelden.

– Ruimte voor alternatieve methoden
De buurtregisseur zoekt naast de traditionele politiële oplossingen zoals overgaan 
tot strafrecht ook vaak naar alternatieve oplossingen, zoals de inzet van buurt-
bemiddelaars of eigen kracht en dergelijke.

8. Mentaliteit

De achtste dimensie van de governance van veiligheid gaat over de mentaliteiten die 
daaraan ten grondslag liggen, die onze manier van handelen bepalen en weerspiegeld 
worden in de taal die we gebruiken. Traditioneel werd het veiligheidsveld gedomi-
neerd door een mentaliteit die zich concentreerde rondom straf; tegenwoordig zijn 
daar vele mentaliteiten bijgekomen, waarvan de meest bekende zich concentreren 
rondom risico management, schadebeperking, heling en herstel.
Vergelijkbaar verschilt de mentaliteit over het afleggen van verantwoording door de 
politie binnen lawful policing en community policing. Binnen het lawful policing model 
behoeven politieagenten slechts marginaal intern verantwoording af te leggen aan hun 
chef en gaat het er dan eigenlijk alleen maar om of ze wel voldoende aanhoudingen 
verricht hebben. Binnen het community policing model daarentegen wordt uitdruk-
kelijk de noodzaak van het afleggen van verantwoording naar externen erkend.
Binnen buurtregie zal een mentaliteit waarin de nadruk ligt op het bereiken van 
normconform gedrag door straf, controle en het zo veel mogelijk uitbannen van 
potentiële risico’s eerder leiden tot meer afstand tot burgers. Een mentaliteit die de 
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nadruk legt op bereiken van normconform gedrag via onderhandeling, consensus en 
instemming en het betrekken van burgers daarbij, toont nadruk op morele naleving 
en controle door burgers zelf, wat zal bijdragen aan nabijheid tot burgers. Met andere 
woorden, een nadruk op straf, risico’s uitsluiten en controle zoekt de oplossing in het 
beschermen van de ‘goeden’ tegen de ‘kwaden’, door die laatste achteraf of zelfs vooraf 
‘ onschadelijk’ te maken, terwijl een nadruk op morele naleving en burgerbetrokken-
heid juist betekent dat problemen in gezamenlijkheid worden aangepakt.

Distantie: nadruk op straf en professioneel risicomanagement en controle

– Nadruk op straf
De overtuiging dat als justitie en politie de pakkans vergroten of de straffen ver-
zwaren dat burgers dan eerder zullen afzien van het plegen van strafbare feiten 
omdat ze de inschatting maken dat de kosten dan mogelijk groter zullen zijn dan 
de baten en dat veroordeelden gezien hun ervaring regelovertreding in de toekomst 
achterwege zullen laten. Niet-naleving van regels moet worden gevreesd, waartoe 
gebruikgemaakt wordt van extrinsieke nalevingsprikkels. Succes wordt gemeten 
aan de hand van aantallen opgespoorde overtredingen en opgelegde boetes en ver-
oordelingen.

– Nadruk op professioneel risicomanagement en controle
De overtuiging dat onveiligheid voorkomen kan worden door het inschatten van 
risico’s en deze op basis daarvan zo veel mogelijk beperken en uitsluiten. Het gaat 
dus om controle en risicomanagement en daardoor anticiperen op en voorkomen 
van onveiligheid, vooral door toepassing van methoden van actuarial justice, een 
speciale focus dus op potentiële risicogroepen en gebieden.

Nabijheid: nadruk op morele naleving en controle door burgers zelf

– Nadruk op morele naleving
De overtuiging dat veiligheid het beste kan worden bevorderd door onveiligheid te 
voorkomen, waarbij succes wordt afgemeten aan naleving. Het gaat erom de burger 
ervan te overtuigen dat normconform gedrag nastrevenswaardig is door intrinsieke 
prikkels, getracht wordt dit in eerste instantie te bereiken door overtuigen, instru-
eren, adviseren, onderhandelen en coöperatie. Mensen houden zich aan de wet 
omdat zij wetsovertredingen moreel afkeuren en de legitimiteit van gezagsdragers 
erkennen. Burgers erkennen die legitimiteit als sprake is van een respectabele en 
eerlijke bejegening van burgers, de kwaliteit van de omgang telt, niet zozeer de 
uitkomst (Tyler, 1990; Van Stokkom, 2004: 21).

– Nadruk op controle door burgers zelf
De overtuiging dat onveiligheid het beste kan worden tegengegaan door het ge-
zamenlijk met partners en burgers achtereenvolgens vaststellen, analyseren en 
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aanpakken van de oorzaken van onveiligheidsproblemen en daarna evalueren en 
eventueel bijstellen van de aanpak daarvan. Wanneer burgers zelf oplossingen in-
brengen zullen zij deze sterker onderschrijven.

5.5 Samenvatting

In de laatste twintig jaar is de wijze waarop Westerse maatschappijen aankijken tegen 
en reageren op onveiligheidsvraagstukken sterk veranderd. Onder invloed van het tot 
de late jaren negentig almaar stijgend criminaliteitsniveau, de opkomst van proble-
men met overlast en toenemende onveiligheidsgevoelens bij de bevolking, wijzigden 
bestaande inzichten over de aanpak van onveiligheid. Mede onder druk van die voort-
durend toenemende werklast ging men voortaan op lokaal niveau samen met allerlei 
partners de problemen aanpakken. Daarnaast werd de burger aangesproken op zijn 
eigen verantwoordelijkheid en rol daarin, die hij in het kader van sociale zelfredzaam-
heid diende op te pakken. De verschuiving van de positie van de overheid ten opzichte 
van andere partijen, de vorming van hybride netwerken met zowel publieke als private 
partijen en de veranderde rol van de overheid, waarin zij optreedt als regiehouder, 
worden in de literatuur aangeduid als governance.
Johnston en Shearing (2003) beschrijven de veranderingen van het veiligheidsveld 
vanuit de theorie van nodal governance. De notie van nodal governance houdt erken-
ning in van het feit dat de huidige veiligheidszorg een resultante is van een complex 
geheel van voortdurend veranderende en variërende relaties tussen verschillende gover-
nance nodes (knooppunten) in tijd en plaats. In deze netwerkversie van governance, 
worden staat en politie niet langer gezien als de enige aanbieder van veiligheid, maar 
worden gezien als slechts een van de nodes onder de anderen. Nodes zijn governance 
trefpunten waar kennis, vaardigheid en hulpbronnen geactiveerd worden om bepaalde 
effecten te bereiken, zoals veiligheid.
Aan de hand van acht dimensies maken Johnston en Shearing de veranderingen van 
governing naar governance inzichtelijk. Kort samengevat komen de door hen in acht 
dimensies beschreven veranderingen op het volgende neer: tegenwoordig zijn er meer 
partijen dan alleen de staat die bepalen wat orde in de samenleving behelst. Grenzen 
tussen publieke en private regelgeving zijn vervaagd en men richt zich naast reactief 
reageren op problemen steeds meer op het voorkomen ervan. Thans zijn er meer par-
tijen dan de staat alleen die trachten het naleven van de regels te verzekeren. Imple-
mentatie is niet langer uitsluitend specialisme, maar is vaak onderdeel van gewone 
betrekkingen en mede taak van samenleving en burgers. Onderhandeling krijgt meer 
nadruk als middel om naleving te verzekeren. Nieuwe instrumenten worden belang-
rijk en waar het denken over veiligheid eerst beheerst werd door straf, komen nieuwe 
denkwijzen in zwang rondom risicomanagement, schadebeperking, heling en herstel.
Door de acht dimensies van de governance van veiligheid te combineren met steeds 
twee aspecten van buurtregie die nabijheid tot burgers bevorderen en twee aspecten 
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die distantie tot burgers in de hand werken, is een model van nabijheid en distan-
tie van buurtregie ontwikkeld, wat in het kader van dit onderzoek het uitgangspunt 
vormt voor de beschrijving van de relatie van politie tot burgers in de praktijk van 
buurtregie. Het volgende deel gaat uitgebreid in op de percepties van zowel politie 
als burgers over de relatie tussen politie en burgers binnen en rondom buurtregie in 
termen van nabijheid en distantie.
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6.1 Keuze voor kwalitatief onderzoek

Het idee voor dit onderzoek is voortgekomen uit de aan politiewerk inherente klas-
sieke paradox van distantie en nabijheid in de relatie tot burgers. Zoals eerder uiteen-
gezet komt deze paradox tot uiting in de werkzaamheden van individuele agenten, 
tussen verschillende afdelingen, maar verandert de nadruk op het een of het ander 
ook in de loop der tijd. Waar eerst sprake was van een afstandelijke relatie van de 
politie tot burgers omarmde de Westerse wereld in de tweede helft van de vorige eeuw 
het gedachtegoed van community policing met als voornaamste doel door meer nabij-
heid tot burgers beter politiewerk te leveren. Het laatste decennium echter staat deze 
manier van werken onder druk door onder andere een verhard veiligheidsbeleid en de 
invoering van andere politiestrategieën, die op hun beurt weer tot meer afstand van 
burgers leiden.
Deze ontwikkeling voltrok zich tegen de achtergrond van de veranderingen in het 
veiligheidsveld. Het criminaliteitsniveau is tegenwoordig ten opzichte van veertig 
jaar geleden relatief hoog en er heeft een verschuiving van government (hiërarchie en 
monopolie overheid) naar governance plaatsgevonden (meer horizontale samenwerking 
tussen vele partijen). In Nederland zijn vormen van governance terug te vinden in vei-
ligheidsnetwerken, waarin de politie doorgaans vertegenwoordigd wordt door de wijk-
agent of buurtregisseur. In 2000 heeft de Amsterdamse politie buurtregie ingevoerd 
als specifieke variant van community policing met de expliciete bedoeling om nog beter 
in verbinding te geraken met buurten en de mensen die er wonen en werken.
De kernvraag van dit onderzoek is of de politie Amsterdam-Amstelland door middel 
van buurtregie meer nabijheid bereikt tot burgers. Om deze vraag te beantwoorden 
is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat het bij een relatie tussen twee partijen 
vooral gaat over de wijze waarop beide partijen die relatie in de praktijk ervaren en 
waarnemen. Het onderzoek richt zich enerzijds op de context waarin zich die relatie 
heeft ontwikkeld, namelijk een veranderend veiligheidsveld en anderzijds op de in de 
praktijk van buurtregie ervaren nabijheid of distantie in die relatie.
In dat kader is gekozen voor een literatuuronderzoek naar de historische en actuele 
ontwikkelingen van de relatie tussen politie en burgers. Er is speciale aandacht voor 
de rol die de opkomst van community policing in die relatie heeft gespeeld en speelt. De 
literatuurstudie geeft zicht op (de redenen voor) de opkomst van community policing, 
de betekenis daarvan voor de relatie politie- burger, de kenmerken van community 
policing en de mate waarin deze idealen in Nederland en Amerika gerealiseerd zijn.
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Die uiteenzetting is gecombineerd met een eerdere reflectie op de functie van buurt-
regie en de acht dimensies die Johnston en Shearing (2003) gebruiken om het veran-
derende veiligheidsveld te beschrijven. Op die manier is vervolgens een model ont-
wikkeld om de dimensies van nabijheid of distantie in de relatie tussen politie en 
burgers binnen en rondom buurtregie in de praktijk van buurtregie te onderzoeken. 
Het model geeft voor elke dimensie van buurtregie aspecten die in potentie naar res-
pectievelijk nabijheid tot of afstand van burgers leiden en vormt de basis voor het 
empirisch onderzoek.
Om achter de percepties van beide bij deze relatie betrokken partijen te komen, is geko-
zen voor kwalitatieve diepte-interviews van zowel politie als burgers en professionals die 
direct bij de interactie tussen politie en burgers betrokken zijn. Alleen direct-betrok-
kenen kunnen immers de vraag beantwoorden of zij nabijheid of distantie ervaren en 
daarbij is het belangrijk te achterhalen wat zij daaronder verstaan. Deze semigestructu-
reerde diepte-interviews zijn opgebouwd op basis van het genoemde model, waardoor 
de antwoordpatronen van de respondenten binnen een theoretisch frame vallen.
Daarnaast zijn op beperkte schaal observaties gedaan van buurtregisseurs tijdens hun 
werk, omdat dit aanvullend relevante bevindingen oplevert over de wijze waarop buurt-
regisseurs in hun dagelijkse praktijk in contact komen met burgers en hoe de interactie 
tussen beide partijen dan verloopt. Verder is bewust gekozen voor buurten waar die 
relatie door de context naar verwachting meer onder druk staat. Daarnaast is gezocht 
naar burgers die ervaringen hebben met de betreffende buurtregisseurs en sleutel-
personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de buurtregisseur en daardoor  kunnen 
vertellen wat buurtregisseurs in buurten betekenen voor de relatie politie - burger.

6.2 Selectie buurten

Voor dit onderzoek zijn uit drie verschillende politiedistricten zeven wijkteams gese-
lecteerd. Criteria waren de voor het gebied specifieke bevolkingssamenstelling en 
zwaardere problematiek. Motivatie voor deze keuze was dat de relatie tussen politie en 
burgers juist in dit soort gebieden ingewikkeld ligt en daardoor een goed beeld kan 
geven van de mogelijke meerwaarde van buurtregisseurs bij het bevorderen van meer 
nabijheid in die relatie.
Het gaat om Amsterdam (Zuid)oost27, Amsterdam West en Amsterdam Noord. In 
Amsterdam Zuidoost is de meerderheid van de bevolking van Surinaamse en West-
Afrikaanse oorsprong, Amsterdam West kent een groot aandeel van oorsprong 
Marokkaanse en Turkse bevolking. Amsterdam Noord heeft eveneens een multi-
etnische samenstelling, maar zonder dominante groepen en de autochtone bevolking 

27 District Oost omvat het voormalige Amsterdam Oost en Zuidoost; er is bewust gekozen voor uitsluitend 
wijkteams uit Zuidoost, vanwege zijn drugsproblematiek en het grote aandeel ‘zwarte’ bewoners.
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is daar nog steeds in de meerderheid. Zuidoost kampt al jaren met drugsgerelateerde 
 criminaliteit en overlast en recentelijk veel schietpartijen onder de jeugd. Amsterdam 
West haalt regelmatig het nieuws vanwege aanhoudende problemen met Marokkaanse 
jongeren. Noord kent hechte kleine gemeenschappen die vanuit de traditie niet veel 
ophebben met overheid en politie en kampt ook met problemen met jongeren.
Voor Zuidoost zijn drie wijkteams geselecteerd, namelijk de wijkteams Flierbosdreef 
en Ganzenhoef, die het gebied omvatten van de oude zo typerende Bijlmer hoogbouw 
en het aangrenzende wijkteam Remmerdenplein. In het kader van stadsvernieuwing 
is een groot deel van de oude Bijlmer hoogbouw inmiddels gesloopt en vervangen 
door een gevarieerd aanbod van huur- en koopwoningen, laagbouw en kleinschaliger 
hoogbouw. In Amsterdam West is eveneens gekozen voor drie wijkteams in onderling 
aangrenzend gebied, namelijk de wijkteams Surinameplein, August Allebéplein en 
Meer & Vaart en ook die gebieden zijn onderhevig aan stadsvernieuwing. In Amster-
dam Noord is de keuze gevallen op het wijkteam Klimopweg en ook dit gebied is deels 
onderhevig aan stadsvernieuwing.
De keuze van de buurten heeft overigens plaatsgevonden in overleg met de betrokken 
wijkteamchefs van deze zeven wijkteams. Via de wijkteamchefs zijn buurtregisseurs 
geselecteerd die een goed beeld konden geven van het buurtregiewerk en tijd zouden 
kunnen vrijmaken om aan het onderzoek mee te werken en dit ook zouden willen. In 
dat kader is aan het August Allebéplein gekozen voor een buurtregisseur zonder eigen 
buurt, maar specifiek belast met het leggen van contacten met allochtone vrouwen 
binnen het wijkteamgebied. In tabel 2 zijn de buurten weergegeven.

Tabel 2: Geselecteerde buurten
District Wijkteam Buurt/doelgroep

West D5 August Allebéplein Allochtone vrouwen
West D5 August Allebéplein Staalmanpleinbuurt
West D5 Meer en Vaart Dijkgraafpleinbuurt
West D5 Meer en Vaart Geldbuurt
West D5 Surinameplein Chassébuurt
West D5 Surinameplein Witte de Withbuurt
Oost D3 Flierbosdreef Amsterdamse Poort/Vogeltjeswei
Oost D3 Flierbosdreef Nieuwe H-buurt
Oost D3 Ganzenhoef K-buurt
Oost D3 Ganzenhoef Kleine K-buurt
Oost D3 Remmerdenplein Holendrecht 1
Oost D3 Remmerdenplein Reigersbos 1 en 2
Noord D2 Klimopweg Molenwijk
Noord D2 Klimopweg Tuindorp Oostzaan 
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Grafiek 1 geeft een overzicht van de bevolkingssamenstelling van de afzonderlijke 
buurten, waarbij de buurten en Amsterdam gesorteerd zijn op basis van het aandeel 
niet-westerse allochtonen in de buurt in percentages van de totale bevolking van res-
pectievelijk de buurt of Amsterdam. Voor geheel Amsterdam is de verhouding per 
1 januari 2010 als volgt: 35% niet-westerse allochtonen, 15% westerse allochtonen en 
50% autochtonen. Alleen in de buurten in Noord is het aandeel autochtonen hoger. 
In de rest van de buurten is het aandeel autochtone bevolking lager met als uitschieter 
de K-buurt met een percentage autochtone bevolking van 8% tegen 87% niet-westerse 
allochtonen en 5% westerse allochtonen. Het aandeel niet-westerse allochtonen is in 
de buurten uit Zuidoost over het algemeen hoger dan in de buurten uit West, met uit-
zondering van de Staalmanpleinbuurt, waar 77% niet-westers allochtoon is, 6% wes-
ters allochtoon en 17% autochtoon.28

Grafiek 1: Bevolkingssamenstelling buurten naar herkomst29
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Om een indicatie te geven van de veiligheids- en leefbaarheidssituatie in de betrok-
ken buurten is gekeken naar de ontwikkeling van de objectieve en subjectieve veilig-

28 In bijlage 4 is een grafiek met bevolkingssamenstelling naar herkomstgroep opgenomen.
29 Bijbehorende tabel met percentages is opgenomen in bijlage 4.
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heidsindex van de gemeentelijke buurtcombinaties waar deze buurten onder vallen. 
Deze wordt door de Dienst Onderzoek en Statistiek bijgehouden tot op buurtcom-
binatieniveau. De objectieve veiligheidsindex geeft aan dat in alle buurtcombinaties 
de veiligheidssituatie verbeterd is. Dat wil zeggen dat de door politie geregistreerde 
criminaliteit is afgenomen.
De subjectieve veiligheidsindex is eveneens in alle buurtcombinaties gedaald, met uit-
zondering van de buurtcombinatie Bijlmer centrum (D, F, H), waar deze nagenoeg 
gelijk gebleven is en de buurtcombinaties Holendrecht/Reigersbos en de Punt, waar 
de subjectieve veiligheidsindex de laatste jaren oploopt. De bewoners voelen zich daar 
dus relatief steeds onveiliger.30 Bovendien is gekeken naar de aanwezigheid van crimi-
nogene factoren in dezelfde buurtcombinaties op basis van de criminogeniteitsmonitor 
2008 (Boutellier, Scholte & Heijnen, 2008). Ook de criminogeniteitsmonitor gaat niet 
verder dan tot buurtcombinatieniveau en er is geen recentere versie beschikbaar. Een 
overzicht van de criminogene factoren per buurt is opgenomen in tabel 17 in bijlage 6.

6.3 Selectie en beschrijving respondenten

In totaal werden 53 respondenten geselecteerd, 25 politiefunctionarissen en 28 niet-
politierespondenten, namelijk achttien burgers en tien beroepsmatig betrokken sleutel-
personen. De keuze van wijkteamrespondenten werd voorafgegaan door de keuze van 
een zevental wijkteams, mede ingegeven door de eerste vier verkennende interviews 
met politiefunctionarissen van Bureau Burgerinteractie, die zich allen op regionaal 
niveau op enigerlei wijze bezig houden met (aspecten van) buurtregie. Aangezien eerst 
de wijkteams zijn geselecteerd, zijn de wijkteamchefs respondent geworden omdat ze 
chef waren van de betrokken wijkteams. Zoals eerder uiteengezet zijn twee buurtregis-
seurs per wijkteam gekozen in overleg met de desbetreffende wijkteamchef.
Nadat het merendeel van de politie-interviews gehouden was, zijn vier verkennende 
interviews met burgers gehouden. Drie zijn geselecteerd vanuit een bewonersoverleg, 
dat onderdeel uitmaakte van een observatie en één werd opgegeven door een van de 
buurtregisseurs vanuit een andere buurt. Naar aanleiding van die verkennende inter-
views en de kennis en ervaring opgedaan gedurende de politie-interviews zijn zeven 
buurtregisseurs, een per wijkteam, benaderd met de vraag ieder drie respondenten op 
te geven, namelijk burgers betrokken bij een politie-interventie, actieve burgers en 
sleutelpersonen. De selectie wordt in het volgende nader toegelicht. Aan buurtregis-
seurs is bij het noemen van burgerrespondenten nadrukkelijk gevraagd geen notoire 
klagers op te geven omdat dit mogelijk een vertekend beeld zou opleveren. Het vol-
gende omschrijft de respondenten per groep.

30 Bijbehorende tabellen met de objectieve en subjectieve indexcijfers vanaf 2003 tot en met 2010 zijn opgeno-
men in bijlage 5.
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Politie

De vier beleidsfunctionarissen van de politie werken allemaal bij Bureau Burger-
interactie en zijn ieder op hun eigen manier regionaal in mindere of meerdere mate 
betrokken bij buurtregie. Het gaat achtereenvolgens om de chef van Bureau Burger-
interactie, de projectcoördinator buurtregie, een beleidsadviseur buurtregie (promi-
nentenaanpak) en een projectleider van Bureau Burgerinteractie, voorheen betrokken 
bij de pilot buurtveiligheidsteams en, ten tijde van het onderzoek, bij de pilot school-
veiligheidsteams.
De groep wijkteamchefs bestaat uit vijf mannen met een gemiddelde van 37 dienst-
jaren en twee vrouwen met ieder 14 dienstjaren. De mannen werkten allen eerder bij 
andere wijkteams als wijkteamchef, voor de vrouwen was het hun eerste wijkteamchef-
positie. Vijf respondenten waren gemiddeld al drie jaren wijkteamchef van het betrok-
ken wijkteam en twee respondenten waren ten tijde van het interview respectievelijk 
net twee en net drie maanden wijkteamchef van het betrokken wijkteam.31 Alle wijk-
teamchefs waren van Nederlandse afkomst.
De groep buurtregisseurs bestaat uit elf mannen en drie vrouwen. Tien buurtregis-
seurs zijn van Nederlandse, drie van Surinaamse en een van Marokkaanse afkomst. 
Het gemiddelde aantal dienstjaren van alle buurtregisseurs is 24 jaar. Vrouwen hebben 
gemiddeld ten opzichte van mannen een lager aantal dienstjaren.32 Buurtregisseurs 
van allochtone afkomst hebben eveneens een lager gemiddeld aantal dienstjaren dan 
buurtregisseurs van Nederlandse afkomst, respectievelijk zestien versus 25 dienstjaren. 
Gemiddeld zijn respondenten ruim drie jaar werkzaam als buurtregisseur in hun hui-
dige buurt. Grafiek 2 geeft een overzicht van het aantal dienstjaren.

Van de veertien buurtregisseurs bekleden negen buurtregisseurs vanaf de beginfase 
van buurtregie (rond 2000) hun functie en hebben eerder in een andere buurt of soms 
meerdere andere buurten gewerkt. Wat daarbij opvalt, is dat de buurtregisseurs over-
wegend buurten hadden en hebben binnen hetzelfde district en bovendien meestal 
hun hele politiecarrière daar hebben doorgebracht. Van de negen buurtregisseurs 
vanaf de beginperiode van buurtregie zijn de meesten voorafgaand taakaccenthouder 
buurtregie geweest, of contactambtenaar of bijvoorbeeld taakaccenthouder extreme 
overlast of veilig wonen. Al deze functies zijn te beschouwen als voorlopers van de 
huidige functie van buurtregisseur of richtten zich op een deel van het huidige taken-
pakket van buurtregisseurs. Het merendeel van de buurtregisseurs, namelijk twaalf, 

31 De relatief korte duur is geen toeval, wijkteamchefs worden regelmatig gerouleerd.
32 De drie vrouwen hebben respectievelijk dertien, zestien en 29 dienstjaren. Eén van deze drie buurtregisseurs 

heeft een onderbroken carrière bij politie omdat vrouwen vroeger ontslag moesten nemen als zij trouwden, 
één kon pas in later jaren bij de politie omdat toen de minimale lengte voor vrouwen werd afgeschaft en een 
derde heeft als zeventienjarige bij de politie gesolliciteerd en is dat werk altijd blijven doen. 
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heeft altijd in uniformdienst gewerkt. Met andere woorden, de meerderheid is man en 
heeft gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de uniformdienst van het huidige 
district.

Grafiek 2: Aantal dienstjaren buurtregisseurs
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Er zijn slechts enkele uitzonderingen. Eén van de buurtregisseurs heeft altijd in Zuid-
oost gewerkt en is van daaruit overgegaan naar haar huidige buurt in Amsterdam 
West. Twee buurtregisseurs hebben tussendoor bij recherchediensten gewerkt. Eén 
buurtregisseur heeft 38 dienstjaren en was voorheen in de jaren 1976 tot 1986 wijk-
agent. Daarna heeft hij bij de recherche en vervolgens negen jaar bij de politieke inlich-
tingendienst gewerkt. Bovendien was hij in de tweede helft van de jaren negentig als 
voorzitter van de ondernemingsraad nauw betrokken bij de plannen om het buurt-
gerichte werken weer nieuw leven in te blazen. Deze man heeft dus de gehele ontwik-
keling van wijkagent naar buurtregie persoonlijk beleefd en doorleefd.

Burgers en sleutelpersonen

Totaal werden bij 28 niet-politierespondenten 25 interviews afgenomen. Bij drie van 
die interviews werd, overigens steeds op initiatief van de in eerste instantie betrok-
ken respondent, een koppel respondenten geïnterviewd. Achttien interviews werden 
persoonlijk afgenomen, tien telefonisch. Alle contacten met deze respondenten zijn tot 
stand gekomen via de betrokken buurtregisseurs.
Na het afnemen en uitwerken van de interviews werd duidelijk dat burgers betrokken 
bij een politie-interventie te weinig kennis hadden van buurtregie en hun antwoord-
patronen te ver uiteenliepen om ze bij de analyse van de antwoorden met betrekking 
tot de dimensies van buurtregie te betrekken. Wel gaven de door hen beschreven erva-
ringen met politie-interventies en hun beleving van de bemoeienis van de buurtregis-
seur met hun individuele probleem een goede indruk van het brede werkveld van de 

Buurtregie met mate.indd   131 12-7-2012   15:18:55



132

Buurtregie met mate

buurtregisseur en hoe burgers de relatie met de buurtregisseur ervaren. Hun ervarin-
gen zijn als intermezzo verwerkt. De omschrijving van de twee overgebleven hoofd-
categorieën niet-politierespondenten luidt als volgt:

1. Actieve burgers
Bewoners die bijvoorbeeld de trekker zijn van veiligheids- of leefbaarheidsgerelateerde 
burgerprojecten, optreden als vertegenwoordiger of voorvechter van de buurt en veel 
overleg hebben en samenwerken met de buurtregisseur; kortom, de gedreven bewo-
ners, die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de buurt en daarin veel contact onder-
houden met de buurtregisseur.

2. Sleutelpersonen
Hierbij gaat het om beroeps- of bedrijfsmatig betrokken sleutelpersonen in de buurt, 
waarmee de buurtregisseur zeer frequent contact heeft en die tevens uiterst belangrijk 
zijn voor de contacten met burgers. Het zijn vaak de veldwerkers van andere organisa-
ties, zoals bijvoorbeeld de huismeester, of lokale ondernemers, die als schakel fungeren 
tussen burgers en/of ondernemers en buurtregisseur.

Een van de opgegeven actieve burgers is naar aanleiding van de uitkomsten van het 
interview achteraf als sleutelpersoon geclassificeerd. Een buurtregisseur heeft in plaats 
van een burger betrokken bij een politie-interventie een extra actieve burger opge-
geven. In totaal waren er negen actieve burgers en negen sleutelpersonen. De totale 
groep respondenten bestaat uit een nagenoeg gelijk aantal mannen en vrouwen, een 
ruime meerderheid van Nederlandse afkomst, met een hogere of middelbare beroeps-
opleiding of voorbereidend beroepsonderwijs, een vrij hoge gemiddelde leeftijd en een 
relatief lange woon- of werkduur in de betrokken buurt. Een overzicht van de totale 
respondentengroep wordt weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: Totale groep respondenten33

Geslacht 15 vrouwen, 13 mannen
Afkomst 20x Nederlandse, 4x Marokkaanse, 2x Suri-

naamse, 1x  Nederlands-Indië, 1x Turkse
Hoogst genoten opleiding 12x hbo, 4x mbo, 1x gymnasium, 7x vmbo33, 

3x lagere school, 1x onbekend
Inkomen 11x loondienst, 4x ondernemer, 4x ZZP, 

5x pensioen, 3x WAO, 1x bijstand
Gemiddelde leeftijd 51 jaar (jongste 36, oudste 79)
Gemiddelde duur wonen/werk in buurt 18 jaar

33 Onder vmbo zijn ook de voorlopers van dit soort voorbereidend beroepsonderwijs meegenomen, zoals onder 
andere de LEAO, LTS, mavo, horeca-vakopleiding en de huishoudschool.
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Bij vergelijking tussen de afzonderlijke niet-politierespondentengroepen vallen 
enkele bijzonderheden op. De bewoners uit de verkennende interviews zijn tevens 
(soms voormalig) actieve bewoners en hebben samen de langste woonduur. Bij de 
actieve  burgers zijn mannen in de meerderheid. Bij burgers betrokken bij een politie- 
interventie daarentegen is de meerderheid vrouw. Sleutelpersonen hebben het hoog-
ste opleidings niveau, gevolgd door de respondenten uit de verkennende interviews en 
actieve bewoners. Actieve bewoners hebben de hoogste gemiddelde leeftijd, gevolgd 
door respondenten uit de verkennende interviews. Respondenten uit de verkennende 
interviews hebben de langste duren wonen in de buurt, gevolgd door actieve bewoners. 
Overzichten van deze kenmerken per respondentengroep zijn opgenomen in bijlage 3.

6.4 Interviewmethodiek en analyse

Het empirisch onderzoek naar de relatie tussen politie en burgers in de praktijk van 
buurtregie is uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews van zowel 
politiefunctionarissen als burgers en sleutelpersonen en complementair een aantal 
observaties. Totaal werden acht verkennende interviews en 42 diepte-interviews afge-
nomen en zeven observaties uitgevoerd gedurende de periode vanaf augustus 2009 tot 
en met november 2010.

Chronologie van de interviews

De vier verkennende politie-interviews en de eerste vier semigestructureerde politie- 
interviews, periode augustus 2009 tot en met oktober 2009, van respectievelijk twee 
wijkteamchefs en twee buurtregisseurs en twee observaties van diezelfde buurt-
regisseurs, zijn na afloop geanalyseerd. Die analyse is vervolgens gebruikt voor het 
verder verfijnen van het model van nabijheid en distantie en de politie-interview-
sjabloon, die gebruikt is voor de overige politie-interviews en observaties, gehouden 
in de periode januari 2010 t/m augustus 2010. De vier verkennende burgerinterviews 
zijn gehouden in de periode juli t/m september 2010, alle overige interviews van 
 niet-politierespondenten in de periode september t/m november 2010.34

Alle politie-interviews werden persoonlijk afgenomen, gedurende alle interviews 
werden aantekeningen gemaakt en van het merendeel is tevens een geluidsopname35 
gemaakt. Na afloop zijn de interviews integraal uitgewerkt en alle ter goedkeuring 
aan respondenten voorgelegd. Voor zover dit correcties en/of aanvullingen opleverde 
vanuit respondenten, zijn die allemaal in de definitieve verslagen opgenomen. Van de 

34 Een enkel burgerinterview werd in januari 2011 afgenomen, doordat een eerder opgegeven respondent uitviel 
en vervangen moest worden door een nieuwe.

35 Bij een beperkt aantal interviews bleek de opnamefile na afloop ‘corrupt’ en kon niet worden afgespeeld. In 
dat geval werden de interviews vanuit de aantekeningen uitgewerkt. 
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observaties is een verslag opgemaakt. Het is overigens meerdere keren voorgekomen 
dat een interview of observatie van een buurtregisseur op het laatste moment werd 
afgelast omdat de buurtregisseur onverwacht werd ingezet voor een noodhulpdienst 
of het afhandelen van een zaak van huiselijk geweld.
De niet-politieinterviews werden naar keuze van de respondent persoonlijk of tele-
fonisch afgenomen. Van de telefonische interviews zijn aantekeningen gemaakt en 
bij het merendeel van de overige werd naast de aantekeningen een geluidsopname 
gemaakt.36 Ook deze interviews zijn integraal uitgewerkt en allen ter goedkeuring 
aan respondenten voorgelegd. Voor zover dit correcties en/of aanvullingen opleverde 
vanuit respondenten, zijn die allemaal in de definitieve verslagen opgenomen. Bij een 
enkele burger is op zijn verzoek een aanvullend telefonisch interview gehouden omdat 
hij naar aanleiding van het interviewverslag een aantal opmerkingen wilde toevoegen.
Voorafgaand aan de door elk van zeven buurtregisseurs opgegeven drie respondenten 
per categorie werden vier verkennende interviews afgenomen bij drie deelnemers van 
een stadsdeel bewonersoverleg in een van de onderzochte buurten en een kritische 
bewoner uit een andere onderzochte buurt. Dit bewonersoverleg was onderwerp van 
één van de uitgevoerde observaties. Na afloop van dit overleg werden drie deelne-
mers aan dit overleg benaderd voor een interview. Volgens de bij het bewonersoverleg 
betrokken professionals vervulden deze deelnemers namelijk allen een redelijk actieve 
rol in de buurt. Een vierde burgerrespondent werd aangereikt door een buurtregis-
seur uit een geheel andere buurt omdat dit een burger betrof die hem kritisch had 
 benaderd. Zijn motivatie was dat zij daardoor zeker een objectief beeld zou schetsen.
Deze eerste vier verkennende interviews van burgerrespondenten en het empirisch 
onderzoek bij de politie leverden de volgende twee inzichten op. Ten eerste de beves-
tiging van de veronderstelling, dat uitsluitend mensen die ook daadwerkelijk vaker te 
maken hebben met de buurtregisseur een enigszins op kennis en ervaring gebaseerd 
oordeel hebben over buurtregie en in het verlengde daarvan de politie. Ten tweede, dat 
de buurtregiedimensies leiding geven aan, strategieën en toolbox als zodanig weinig 
tot de verbeelding van burgers spreken, omdat zij daar vanuit hun positie als burger 
volgens hen zelf onvoldoende zicht op hebben. De verkennende interviews zijn voorna-
melijk gebruikt als achtergrondinformatie, belangrijke inzichten en enkele sprekende 
voorbeelden zijn in de analyse van de overige interviews verwerkt.
Op basis van de ervaringen met de vier verkennende interviews is besloten om de vijf 
overgebleven dimensies voor de interviews verder te operationaliseren met een lijst 
concrete vragen als richtlijn en houvast per dimensie. Anders dan in de gesprekken 
met politiemedewerkers zijn veel van de gebruikte termen voor burgers en sleutelper-
sonen enigszins onbekend, waardoor ze de gestelde vragen soms heel anders bleken te 

36 Een enkele burgerrespondent had liever geen geluidsopname en ook hier bleek de opnamefile bij een tweetal 
andere interviews na afloop ‘corrupt’ en kon niet worden afgespeeld. In dat geval werden de interviews vanuit 
de aantekeningen uitgewerkt.
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interpreteren. Daarom is gekozen voor een heldere en gestructureerde vragenlijst met 
meer concrete vragen en minder theoretische concepten, waarbij al naar gelang de ant-
woorden tijdens het interview een selectie van de per dimensie geformuleerde vragen 
mogelijk was. De vragenlijsten zijn als bijlage 2 toegevoegd.

Interviewmethodiek

Elke respondent heeft van tevoren een korte samenvatting van de onderzoeksopzet en 
de vragenlijst ontvangen, met het verzoek deze te lezen en voor het interview al over de 
vragen na te denken. Voorafgaand aan het interview is daarenboven steeds kort tekst 
en uitleg gegeven over het onderzoek. Het interviewsjabloon voor de politie evenals de 
vragenlijsten voor burgers zijn gebaseerd op het model van nabijheid en distantie en 
worden voorafgegaan door een aantal achtergrondvragen.
Die achtergrondvragen hadden naast vaststelling van een aantal persoonskenmerken 
van respondenten tot doel voorafgaand aan de meer gerichte vragen in het kader van 
de dimensies eerst een algemene indruk te krijgen van de perceptie van respondenten 
van de buurt en de belangrijkste problemen die daar spelen. Bij buurtregisseurs werd 
bovendien gevraagd naar hun motivatie om te kiezen voor het vak van buurtregie. 
Het open karakter van deze vragen leverde direct inzicht in die aspecten van buurt-
regie en het soort buurtproblematieken die volgens respondenten belangrijk zijn.
De interviews waren gericht op het achterhalen van de perceptie van politie en burgers 
en sleutelpersonen van de relatie tussen politie en burgers. In de interviewverslagen 
lopen percepties met betrekking tot wenselijkheid en feitelijkheid door elkaar heen. 
Het is een perceptieverhaal waarin norm en feit door elkaar lopen, mede doordat het 
model, waarop de interviewvragen gebaseerd zijn al normatief is in zichzelf.
Bij de politie-interviews is gewerkt met een interviewformat waarin de acht dimensies 
chronologisch werden weergegeven, met per dimensie de twee nabijheids- en twee 
distantieaspecten. Bij elke dimensie werd de dimensie kort toegelicht en werden ver-
volgens vragen gesteld naar de vier aspecten. Voor dimensie acht, de mentaliteit van 
buurtregie, is uitsluitend gevraagd wat volgens respondenten het hart van buurtregie 
is, wederom een sterk open vraag om vooral de perceptie van wat volgens de respon-
dent de essentie is van buurtregie, te achterhalen.
Bij de niet-politie-interviews is gewerkt met uitgewerkte vragenlijsten, wel steeds enigs-
zins aangepast aan de betrokken groep respondenten. Zo werd in de interviews van 
bij een politie-interventie betrokken burger na de achtergrondvragen eerst gevraagd te 
vertellen over aard en verloop van het voorval dat ze met de buurtregisseur in contact 
gebracht had en de rol die de buurtregisseur daarin voor hen gespeeld had. De vragen-
lijsten waren verder gegroepeerd over vijf van de acht dimensies en kwamen aan bod 
voor zover daar niet bij een eerdere vraag al antwoord op gegeven was.
Zowel politie- als niet-politierespondenten kregen ruim gelegenheid antwoord te  ge ven 
en zijn gedurende de interviews veelvuldig gevraagd hun bevindingen te  illus treren 
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met concrete voorbeelden. Bovendien is geen genoegen genomen met algemene of 
naar het leek sociaal wenselijke antwoorden en daarom is veel doorgevraagd, ook als 
bepaalde onverwachte of nieuwe aspecten aan de orde kwamen. De interviews namen 
gemiddeld anderhalf tot twee uur in beslag. In dit onderzoek is respondenten gevraagd 
naar hun perceptie van buurtregie. In de antwoorden lopen hoe mensen vinden dat 
het is en hoe ze het zouden willen door elkaar.
Over het algemeen was de ervaring dat de respondenten (en de onderzoeker) plezier 
beleefden aan de interviews. Zowel wijkteamchefs als buurtregisseurs wilden graag 
vertellen over hun werk en hadden de indruk dat het interview een vrij compleet 
overzicht van buurtregie en de relatie daarbinnen van politie en burgers opleverde. Bij 
burgers was opvallend hoeveel waarde zij hechtten aan het feit dat naar hun mening 
gevraagd wordt over buurtregie, de politie, hun relatie tot de politie, hun perceptie 
van de problemen in hun buurten en wat daaraan gedaan kan worden. Elke burger 
bracht spontaan ideeën naar voren over mogelijke verbeteringen. Bovendien waren 
zowel politie- als niet-politierespondenten vrij open in hun antwoorden, waarbij zowel 
positieve als negatieve aspecten in de door hen ervaren relatie politie - burgers ruim-
hartig aan bod kwamen.

Observaties

De observaties zijn niet geheel volgens planning verlopen, maar hebben in zijn totali-
teit wel waardevolle achtergrondinformatie opgeleverd over de werkwijze van buurt-
regisseurs en hun omgang met burgers. Buurtregisseurs is van tevoren gevraagd mij 
gewoon als burger mee te laten lopen tijdens een normale buurtregiedienst. In één 
buurt is dat door omstandigheden geheel niet gelukt. In drie buurten is een gehele 
dienst meegelopen, in twee buurten een gedeeltelijke dienst en in één buurt bleef de 
observatie vanwege het onverwacht moeten optreden in een zaak van huiselijk geweld 
beperkt tot een rondleiding door de buurt. In één van de buurten is niet alleen een 
gehele dienst meegelopen, maar ook een door het stadsdeel georganiseerd bewoners-
overleg geobserveerd, waarbij de buurtregisseur structureel aanwezig is en zijn werk 
vast agendapunt is.
De observaties bestonden enerzijds uit een ronde door de buurt en korte bezoekjes aan 
een groot deel van de sleutelpersonen van de buurtregisseurs (bij diverse maatschap-
pelijke organisaties) en anderzijds uit een breed scala aan contacten met buurtbewo-
ners. Soms vonden die vooral spontaan tijdens de ronde door de buurt plaats, soms 
was sprake van het aflopen van allerhande meldingen van buurtbewoners met een pro-
bleem of het afleggen van nazorgbezoeken. Daarnaast werd een overleg met professio-
nals, een politie intern buurtregie-overleg met de wijkteamchef en een klachtgesprek 
bijgewoond. In alle gevallen was er gelegenheid om met burgers te praten en hen te 
vragen naar hun bevindingen. De observaties en observatieverslagen zijn voornamelijk 
gebruikt als meer objectieve en voor onderzoeker beeldende achtergrondinformatie bij 
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de interpretatie van de interviews. Enkele sprekende waarnemingen van de interactie 
van politie met burgers zijn in de analyse van de interviews verwerkt.

Analyse

Totaal leverden de uitgewerkte interviews en observatieverslagen ruim zeshonderd 
pagina’s te verwerken empirisch materiaal op. Politie- en niet-politie-interviews zijn 
na afloop van de interviews integraal uitgewerkt. Daarbij is al een eerste analyseslag 
gemaakt, omdat voor zover vragen en antwoorden door elkaar liepen, de antwoorden 
geplaatst zijn onder de dimensie waarbij ze horen. In de antwoorden lopen hoe men-
sen vinden dat het is en hoe ze het zouden willen door elkaar. Het onderzoek betreft 
een perceptieverhaal waarin norm en feit door elkaar kunnen lopen, respondenten is 
immers gevraagd hoe zij buurtregie en de relatie daarbinnen tussen politie en burgers 
ervaren en wat zij daarvan vinden.
Vervolgens is voor de analyse gebruikgemaakt van het voor kwalitatieve analyse 
bedoelde computerprogramma AtlasTi. Alle interview- en observatieverslagen zijn per 
respondentengroep gecodeerd op dimensie en deelaspecten per dimensie. Daarna zijn 
per respondentengroep rapporten uitgedraaid waarin per dimensie per deelaspect de 
door respondenten gegeven antwoorden achter elkaar werden weergegeven, overigens 
per citaat met vermelding van de betrokken respondent. Vervolgens zijn alle citaten 
met betrekking tot een deelaspect door middel van een kernachtige typering in enkele 
woorden in bullets onder elkaar gezet.
Vanuit die bulletlijsten werden antwoordpatronen achterhaald en werd het geheel in 
een logische volgorde geplaatst, waaraan eventuele bijbehorende sprekende citaten 
werden toegevoegd. Op die manier werden achtergrond en alle bijbehorende dimen-
sies omschreven en de voor de dimensie mentaliteit relevante onderwerpen daaronder 
gegroepeerd en beschreven. Na elke beschrijving zijn de uitkomsten steeds ter controle 
vergeleken met de oorspronkelijke verslagen op juistheid.
Na deze analyse per achtergrond en per dimensie is vervolgens een derde analyse-
slag gemaakt. Daarbij is eerst per dimensie een samenvattende conclusie geschreven. 
Vervolgens is per respondentengroep, met uitzondering van de groep respondenten 
betrokken bij een politie-interventie, een complete samenvattende conclusie geschre-
ven. Daarin is de betekenis van de uitkomsten geïnterpreteerd in termen van nabijheid 
en distantie en is dit ter illustratie weergegeven in een tabel. De antwoordpatronen 
van de groep respondenten betrokken bij een politie-interventie liepen, zoals eerder 
uiteengezet, te ver uiteen om uitspraken te doen met betrekking tot de dimensies en 
zijn daarom niet meegenomen in de verdere analyse.
Een vierde analyseslag bestond uit het loslaten van de dimensies en het verkrijgen 
van een totaalbeeld van wat deze uitkomsten betekenen voor de relatie tussen poli-
tie en burgers. Daartoe zijn de empirische hoofdstukken opnieuw gelezen met als 
doel beantwoording van de hoofdvraag of de politie door middel van buurtregie meer 
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nabijheid tot burgers bereikt. Daarna zijn de samenvattingen per respondentengroep 
gebruikt, opnieuw met bulletlijsten, om de onderlinge overeenkomsten en verschillen 
te vergelijken en is bepaald welke factoren burgernabijheid bevorderen en welke deze 
belemmeren.
In de vijfde analyseslag is deze interpretatie van de uitkomsten van het empirische 
onderzoek vervolgens afgezet tegen een aantal klassieke veronderstellingen van com-
munity policing en heb ik op basis van de onderzoeksresultaten een aantal aanbevelin-
gen voor de praktijk van buurtregie gedaan.

6.5 Betrouwbaarheid en geldigheid

Kwalitatieve interviews hebben het nadeel dat zij relatief onbetrouwbaar zijn omdat de 
respondent zijn eigen perceptie van de waarheid weergeeft, de relatie tussen onderzoe-
ker en respondent een rol speelt, interviews interpretatiegevoelig zijn en respondenten 
zich soms kunnen beperken tot sociaal wenselijke antwoorden. Ook is de herhaalbaar-
heid door een andere onderzoeker met exact hetzelfde resultaat moeilijk te realiseren 
vanwege het interpersoonlijke karakter van kwalitatieve interviews. Daartegenover 
staat dat kwalitatieve interviews buitengewoon geschikt zijn om opvattingen, attitudes 
en meningen van respondenten te achterhalen (Weiss, 1994, 1-3).
Met deze bezwaren en voordelen is rekening gehouden bij de onderzoeksopzet. Om 
vrijuit praten gemakkelijker te maken is rekening gehouden met gevoeligheden tussen 
buurtregisseurs en hun chefs, tussen burgers, sleutelpersonen en hun buurtregisseurs 
en buurtregisseurs en hun burger- en sleutelcontacten door een beperkte mate van 
anonimiteit te waarborgen. In dat kader is afgesproken dat de interviewverslagen als 
zodanig niet gepubliceerd worden en tussen respondent en onderzoeker blijven, maar 
de buurten wel als zodanig vermeld worden. De interviews zijn verder per respon-
dentengroep thematisch verwerkt en daardoor minder gemakkelijk te herleiden tot 
individuele personen. Voor insiders blijft dit echter wel een optie.
Daarnaast verhoogt het bevragen van beide partijen over hun wederzijdse relatie 
de betrouwbaarheid en wordt deze verder verhoogd door te kiezen voor het nader 
 inzoomen op zeven van de veertien buurten. De percepties van buurtregisseurs en 
drie typen niet-politierespondenten vanuit hun afzonderlijke posities in het netwerk 
van de buurtregisseur per buurt bieden vier verschillende invalshoeken, waaraan de 
observaties van de onderzoeker een algemene indruk toevoegen. Bovendien zorgt deze 
combinatie voor voortschrijdend inzicht bij elk volgend interview, wat specifiek door-
vragen op bepaalde kwesties die spelen in de buurt vergemakkelijkt.
De gedegen theoretische onderbouwing en definiëring van de verschillende aspecten 
van buurtregie in het model van nabijheid en distantie waarborgt dat de vragen een 
sterke samenhang hebben. Daarbij speelt ook de nauwkeurigheid van de analyse en 
het steeds weer teruggrijpen naar analyse van de verschillende dimensies in termen van 
nabijheid en distantie in de relatie tussen politie en burgers een rol. Ten slotte heeft 
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ook de achtergrondanalyse per buurt en de fasering van de interviews gezorgd voor 
meer diepgang in de interviews.
De percepties van politie en burgers over de ervaren nabijheid en distantie zijn op basis 
van dit onderzoek generaliseerbaar naar de relatie politie-burgers in en rondom buurt-
regie bij de politie Amsterdam-Amstelland. Juist op basis van frequent terugkerende 
typeringen door respondenten van de ervaren relatie binnen een bepaalde context en 
ten opzichte van een bepaalde manier van werken kan aangenomen worden dat die 
ook geldend zijn voor een bredere populatie van gebiedsgebonden politiefunctionaris-
sen en de burgers waarmee zij op enigerlei wijze te maken hebben in hun werk.
De bevindingen zijn echter alleen generaliseerbaar naar vergelijkbare vormen van poli-
tiewerk, voor zover sprake is van een soortgelijke context, namelijk multi-etnische 
stadsbuurten met een veelzijdige problematiek. In dat opzicht zijn de onderzoeks-
bevindingen ook beperkt generaliseerbaar naar vergelijkbare vormen van community 
policing in multi-etnische buurten met een veelzijdige problematiek in andere grote 
steden. Beperkt, omdat uit dit onderzoek blijkt dat ook de organisatorische context 
een rol speelt en die zullen zowel bij andere Nederlandse politiekorpsen als bij buiten-
landse politiekorpsen aanzienlijk verschillen.
Ook de opvattingen van burgers en sleutelpersonen uit dit onderzoek zijn niet zonder 
meer van toepassing op alle burgers in dergelijke buurten vanwege de selectie van die 
burgers en sleutelpersonen. Deze groep heeft immers frequenter contact met de buurt-
regisseur uit hun buurt. Het feit dat de nadruk lag op buurtregisseurs en burgers en 
sleutelpersonen binnen hun buurtnetwerk zorgt er wel voor dat de ervaren nabijheid 
en distantie van zowel politie als burgers ook terug te vinden zal zijn binnen soort-
gelijke netwerken of samenwerkingsverbanden onder vergelijkbare omstandigheden.

6.6 Ethische overwegingen

Binnen het sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen twee grondwaarden met elkaar 
conflicteren, namelijk enerzijds het leveren van een waardevolle bijdrage aan de weten-
schap en anderzijds het waarborgen van een fatsoenlijke en eerlijke omgang met res-
pondenten. Onderzoeksmethoden en publicatie van de onderzoeksresultaten beho-
ren de respondenten geen schade te berokkenen en respondenten mogen in principe 
niet gedwongen of onder valse voorwendselen verleid worden uitspraken te doen of 
bepaalde informatie prijs te geven die ze anders voor zich hadden gehouden. Dit kan 
soms conflicteren met het te bereiken doel van het onderzoek, als de gevoelige infor-
matie juist het soort is dat de onderzoeker zoekt. Ook kan het zo zijn dat het onderzoek 
raakt aan persoonlijke en emotionele ervaringen, die respondenten gedurende inter-
views onthullen, maar later niet graag gepubliceerd zien, omdat het ze kan schaden in 
emotionele of professionele zin. Respondenten hebben er dan ook in principe recht op 
van tevoren te horen welk doel het onderzoek dient, waar het over gaat en in hoeverre 
hun anonimiteit al dan niet gewaarborgd is (Judd, Smith & Kidder, 1991: 477-528).
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In dit onderzoek is de onderzoeker zowel voor als tijdens het onderzoek een aantal 
keren geconfronteerd met ethische vraagstukken. De eerste kwestie betreft het feit 
dat onderzoeker dubbele functies vervulde gedurende het onderzoek. Zij combineerde 
actieve dienst bij de politie Amsterdam-Amstelland als beleidsmedewerker bij Bureau 
Burgerinteractie met een detachering als onderzoeker aan de Vrije Universiteit. De 
tweede kwestie betreft de mate van anonimiteit versus het belang van een gedetailleerd 
en waarheidsgetrouw beeld van de relatie tussen politie en burgers, door de buur-
ten waarin het onderzoek plaatsvond als zodanig te benoemen en te beschrijven. Ten 
derde het feit dat burgers die betrokken waren bij een politie-interventie vertelden 
over een voor hen zeer enerverende en persoonlijke gebeurtenis waarbij het belangrijk 
is geen details te publiceren waar zij zich later niet prettig bij zouden voelen of zelfs 
schade door zouden kunnen oplopen.
Onafhankelijk onderzoek doen naar de praktijk van een organisatie waarvan men nog 
steeds deel uitmaakt heeft het voordeel dat men gemakkelijk toegang krijgt en dat men 
over een aanzienlijke voorkennis beschikt. Het nadeel is echter dat het onderzoeks-
belang kan conflicteren met loyaliteit naar de organisatie en dat de onafhankelijkheid 
onder druk staat doordat de meningen, opinies en percepties van de onderzoeker mede 
gevormd zijn door de organisatie. Bovendien heeft onderzoek veelvuldig aangetoond 
dat juist de politiecultuur zich kenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en 
loyaliteit tussen collegae en zelfs een cultuur van ‘wij’, van de politie, versus ‘zij’, de 
anderen (Van der Torre, 1999).
Naar politierespondenten toe waren respondenten deels wel en deels niet bij de onder-
zoeker bekende collega’s. Toch werd de onderzoeker in eerste instantie benaderd als 
collega en ondanks tekst en uitleg over doel en strekking van het onderzoek, pas in 
tweede instantie als onderzoeker. Daardoor is het enkele keren gebeurd, dat politie-
respondenten uitspraken deden tijdens de interviews, die wel relevant waren voor het 
onderzoek, maar waarvan respondenten na lezing van het verslag zeiden dat ze deze 
informatie niet gegeven hadden als ze met een vreemde onderzoeker gesproken had-
den en niet met een hen bekende collega. Na overleg is in alle gevallen besloten die 
citaten uit het interviewverslag te halen en de verkregen kennis alleen te gebruiken als 
deze bevestigd werd vanuit andere interviews en/of bronnen. De reden daarvoor was 
dat het om informatie ging, die respondenten mogelijk zou kunnen schaden.
Tijdens de observaties is het verder een keer voorgekomen dat de opzet om als onaf-
hankelijk onderzoeker niet te interveniëren, conflicteerde met de ervaren plicht om als 
politievrouw op te treden en de buurtregisseur te helpen bij het opsporen van daders 
van een vernieling. Ondanks duidelijke afspraken en tekst en uitleg over mijn functie 
als onderzoeker-observant verbrak een voorval dit wankele evenwicht. De onderzoeker 
is op dat moment weer even politievrouw geworden. Het voorval is daarom niet mee-
genomen in de onderzoeksanalyse.
De meeste buurtregisseurs hebben de door hen opgegeven burgerrespondenten eerst 
zelf gevraagd of zij mee wilden werken aan het onderzoek, alvorens ze als respondent 
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op te geven. Een deel van de buurtregisseurs heeft daarbij direct uitgelegd, dat onder-
zoeker ook bij de politie werkte, maar onafhankelijk onderzoek deed voor de universi-
teit, anderen vonden het beter dat niet te vertellen. Bij burgerrespondenten die hiervan 
niet op de hoogte waren heeft onderzoeker besloten dit ook niet expliciet te vermelden 
tenzij het ter sprake kwam of naar haar achtergrond gevraagd werd. Dan werd tekst en 
uitleg gegeven, waarbij het onafhankelijk karakter van het onderzoek benadrukt werd.
Achterliggende redenen waren dat burgers mogelijk minder openlijk vertellen wat zij 
van de politie vinden en hoe ze de relatie met de politie ervaren als zij denken politie 
voor zich te hebben. De ervaring daarmee in dit onderzoek was echter dat het mensen 
juist een zeker vertrouwen geeft als ze weten dat onderzoeker ‘ook’ van de politie is en 
dat het ze niet echt hindert bij het doen van kritische uitspraken over de politie. Wel 
was het dan soms nodig te benadrukken dat het interview plaatsvond in het kader 
van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en geen sprake was van enig optreden 
als politievrouw. Toch benadrukten veel burgerrespondenten dat ze het goed vonden 
dat de politie ook eens onderzoek deed naar wat burgers vonden en zeiden dat dat 
vaker zou moeten gebeuren. Gedurende de schrijf- en analysefase was onderzoeker 
overigens weer volledig gedetacheerd aan de universiteit, wat analyse en verslaglegging 
buiten de invloedsfeer van de politieorganisatie om en daardoor meer onafhankelijk-
heid gewaarborgd heeft.
In interviews en observaties speelt de persoonlijkheid van de onderzoeker altijd enige 
rol en de eigen perceptie heeft altijd invloed op de interpretatie van de resultaten. 
Daarom moet deze politieachtergrond wel vermeld worden. De voordelen spiegelen 
de nadelen; de politieachtergrond gaf de onderzoeker de mogelijkheid de relatie tussen 
politie en burgers goed te bekijken en wetenschappelijke theorie te toetsen aan eigen 
praktijkervaringen en vice versa.
Een tweede ethische overweging betrof het afwegen van de meerwaarde van een gede-
gen contextbeschrijving door nauwkeurig omschrijven en benoemen van de bij het 
onderzoek betrokken buurten tegenover het belang van anonimiteit. Een zekere ano-
nimiteit geeft respondenten bij het spreken over onderlinge relaties minder reden om 
vooral sociaal wenselijke antwoorden te geven. Dit speelt tussen buurtregisseurs en 
hun chefs, maar ook tussen buurtregisseurs en door hen genoemde burgers, met wie 
ze soms al jarenlang samenwerken en een vertrouwensband hebben opgebouwd. Dit 
dilemma is opgelost door de geselecteerde buurten te omschrijven en te benoemen, 
maar de resultaten van de interviews en observaties per respondentengroep thematisch 
te beschrijven, zo veel mogelijk zonder de betrokken buurten te noemen.
De derde ethische overweging betreft de ervaringen van burgers die betrokken zijn bij 
een politie-interventie. Zowel de ervaringen als slachtoffer, als een ervaren onterechte 
arrestatie door de politie, als de observatie van een klachtgesprek betrof vaak diep 
persoonlijke omstandigheden. Burgers daarnaar vragen en daarover laten vertellen 
betekent ook aandacht hebben voor bijkomende emoties en extra zorgvuldig navra-
gen of ze er wel over willen praten en of hun ervaringen in het onderzoek betrokken 
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mogen worden. Na goedkeuring door respondenten van de interviewverslagen zijn 
al te persoonlijke details door de onderzoeker uit het onderzoeksverslag gehouden. 
Bij het klachtgesprek is de klager van tevoren toestemming gevraagd om het klacht-
gesprek bij te wonen en voor het onderzoek te gebruiken.
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7 Perceptie wijkteamchefs

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het empirisch onderzoek naar de perceptie 
van de wijkteamchefs van de relatie tussen politie en burgers. Het betreft de chefs van 
wijkteam Klimopweg in Amsterdam Noord, van de wijkteams August Allebéplein, 
Surinameplein en Meer en Vaart in Amsterdam West en van de wijkteams Flierbos-
dreef, Ganzenhoef en Remmerdenplein in Amsterdam Zuidoost, zeven totaal.
Dit hoofdstuk bespreekt eerst het wijkteambeleid 2010 zoals beschreven in de jaar-
plannen van de betrokken wijkteams voor zover dit verband houdt met buurtregie. 
Daarna volgt een typering van de wijkteamgebieden door de wijkteamchefs en bespre-
king van hun visie op de relatie van politie en burgers binnen de acht dimensies van 
buurtregie. Per dimensie wordt steeds een samenvattende deelconclusie geformuleerd. 
De afsluiting bestaat uit een concluderende samenvatting van het geheel.

7.1 Wijkteambeleid jaarplannen 2010

De wijkteamjaarplannen 2010 van de zeven wijkteams bevatten het door de wijk-
teamchefs voor dat jaar beoogde beleid. De jaarplannen zijn opgemaakt volgens een 
korpsformat, waarin een aantal korpsbrede prioritaire delicten en enkele specifieke 
geografische aandachtsgebieden zijn opgenomen. In het volgende worden de grote lij-
nen van dit wijkteambeleid beschreven, voor zover het betrekking heeft op de aan de 
buurtregisseur toebedachte taken.
Jeugd is voor alle zeven jaarplannen een specifiek aandachtspunt, omdat in alle gebie-
den de jeugd een bovengemiddeld aandeel heeft in overlast en criminaliteit. In de 
meeste gevallen gaat het bij jeugd om een aanpak op vier fronten: groepsgericht, 
schoolgericht, gezinsgericht en individugericht. Voor de aanpak van jeugd wordt een 
aanzienlijk beroep gedaan op onder andere de buurtregisseur.
De buurtregisseur wordt in de eerste plaats verantwoordelijk gehouden voor het in 
kaart brengen en actueel houden van gegevens over jeugdgroepen en het delen van 
die informatie met professionele partners. In het kader van de aanpak van jeugd-
groepen vervult hij zijn rol vanuit de regionale overlastmatrix of een van de voorlopers 
daarvan, het vierfasenmodel37 of de Hi-Five aanpak. In alle gevallen gaat het om een 

37 Het vierfasenmodel wordt ingezet bij stelselmatige of verhoogde overlast. In de normaalfase beoordeelt elke 
individuele collega zelf hoe hij gaat optreden. In de attentiefase is sprake van stelselmatige of verhoogde 
overlast. De buurtregisseur maakt een sfeerverbaal op en waarschuwt de jeugd dat er bij herhaling hard 
zal worden opgetreden. STIP en buurtregisseur monitoren de ontwikkelingen. In de actiefase worden de 
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 opschalingsmodel. Daarbij wordt een repressieve aanpak in combinatie met gezins-
bezoek ingezet bij opkomende overlast en weer afgebouwd bij afnemende overlast. De 
buurtregisseur signaleert, maakt een sfeerverbaal op en is betrokken bij de aanpak. 
Voor de inzet van een gezinsbezoek en hulpverlening levert hij informatie aan profes-
sionele partners. Bovendien zorgt de buurtregisseur bij een drietal wijkteams ook voor 
het handhaven van speciaal aangewezen veiligheidsrisicogebieden.
Ten tweede moet de buurtregisseur het regionale schoolveiligheidsbeleid uitvoeren, 
wat betekent dat hij met elke school in zijn buurt afspraken maakt over de veiligheid 
en deze vastlegt. Daarnaast beschrijven de jaarplannen van twee wijkteams deelname 
aan de pilot schoolveiligheidsteams, van meerdere wijkteams jaarlijkse kluisjescon-
troles en van twee wijkteams geweldlessen op scholen. In één van jaarplannen wordt 
expliciet genoemd dat de buurtregisseur tevens contactpersoon van de scholen is.
Ten derde wordt de buurtregisseurs in de jaarplannen een bijzondere rol toegekend 
ten aanzien van de gezinnen van de jongeren. Vier jaarplannen noemen expliciet het 
leveren van informatie voor en deelname aan de multiprobleemgezinnenaanpak door 
de buurtregisseurs. Daarnaast doen buurtregisseurs in ieder geval huisbezoeken na een 
melding van huiselijk geweld en komen zo ook in aanraking met criminogene factoren 
voor jeugd binnen het gezin en kunnen eventueel van daaruit actie ondernemen.
Ten vierde vermelden alle jaarplannen daderregie38 en die aanpak spitst zich ook veelal 
toe op jeugdige veelplegers. Volgens de jaarplannen hanteren de meeste wijkteams een 
top tien veelplegers, waar het hele wijkteam zich permanent op richt. Een drietal wijk-
teams verplichten daarnaast de buurtregisseurs ‘ISDers’39, leden van inactieve jeugd-
groepen en criminele jeugd uit eigen buurt, permanent te monitoren, te controleren 
en huisbezoeken te brengen.
Alle jaarplannen hanteren een persoonlijk bonnenquotum voor alle wijkteamleden en 
dus ook voor de buurtregisseurs, variërend van 60 tot 125 bonnen per jaar. Gericht 
optreden tegen overlast wordt gestimuleerd door voor APV-overtredingen uitgeschre-
ven bonnen dubbel te laten tellen voor dit quotum. Ook wordt juist van de buurt-
regisseur verwacht dat hij verbaliserend optreedt in winkelcentra waar sprake is van 
een concentratie van overlast en tegen jeugdgroepen die zich schuldig maken aan over-
last en/of criminaliteit.

jongeren bij geconstateerde overtredingen direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor 
het uitschrijven van een bekeuring, bij minderjarige verdachten volgt altijd een gesprek met de ouders. In de 
afbouwfase wordt de actiefase weer afgebouwd (Bogaard, 2008: 2-3). 

38 De doelstelling van daderregie is om permanent een tiental veelplegers zowel via dossiervorming als in het 
echt te volgen teneinde het ongewenste gedrag te doen stoppen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een 
justitieel traject, ondertoezichtstelling, stopzetten van een uitkering of ontneming van geld of goederen of 
een ongewenstverklaring (Kuijn, 2009: 11-12).

39 Sinds 1 oktober 2004 kent de Nederlandse wet de maatregel Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige 
daders (ISD), waarmee actieve, meerderjarige veelplegers maximaal twee jaar kunnen worden vastgezet. 
Doel daarvan is het plegen van delicten in die periode in ieder geval onmogelijk te maken en het ‘draaideur-
crimineel’ gedrag te doorbreken. Afkicken van drugsverslaving kan onderdeel uitmaken van de maatregel. 
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Alle jaarplannen vermelden verder de invoering van de prominentenaanpak, waarbij 
een tweetal jaarplannen vermelden dat respectievelijk de focus van de buurtregisseur 
op door hem benoemde prominenten en de regie over de aanpak daarvan onderdeel 
uitmaken van het resultaatgesprek. Bij één wijkteam is de prominentenaanpak in de 
onderzoeksperiode daadwerkelijk ingevoerd en zijn de door betrokken buurtregisseurs 
benoemde prominenten integraal opgenomen in het jaarplan. Bij elk van die promi-
nenten is een inzetadvies voor wijkteamcollegae gemaakt. Een redelijk deel van de 
prominenten betreft concrete buurtgebonden overlast-, vuil- en parkeerproblemen, het 
soort problemen dat burgers vaak prioriteit geven.
De jaarplannen noemen specifieke taken voor buurtregisseurs op het vlak van prio-
ritaire delicten. In ieder geval wordt aandacht besteed aan de aanpak van geweld, 
straatroven, overvallen en woninginbraken. Zo moet de buurtregisseur zowel bij een 
straatroof als bij een woninginbraak een nazorgbezoek afleggen, waarbij hij bij de 
straatroof tevens de uitkomsten van het opsporingsonderzoek terugkoppelt. Na een 
overval moet de buurtregisseur al dan niet samen met een projectleider een nazorg-
sessie organiseren.
Drie jaarplannen vermelden verder het afleggen van huisbezoeken aan overvallers en 
straatrovers zelf. Buurtregisseurs moeten bovendien volgens de meeste jaarplannen op 
aanvraag van ondernemers preventieadviezen geven en zijn in het kader van winkel-
centra, vooral in de aandachtsgebieden uit het regionaal veiligheidsplan, aanjager van 
extra toezicht, cameratoezicht en de instelling van een winkelcentrumverbod. In het 
kader van woninginbraken moeten zij preventievoorlichting geven aan bewoners en 
het verbeteren van de fysieke inrichting van de omgeving stimuleren.
In drie jaarplannen wordt aandacht gevraagd voor de voortdurende belangstelling van 
media en politiek voor de wijk. Een tweetal jaarplannen benoemt als specifieke taak 
van de buurtregisseur het onderhouden van een netwerk dat hem in staat stelt bijtijds 
spanningen in de buurt te onderkennen om de-escalerend te kunnen optreden.
Aan de gewenste verhouding tot burgers besteden maar twee jaarplannen expliciet 
aandacht. In het ene wijkteam wil men vanuit het uitsluitend informeren van burgers 
groeien naar een verhouding tot burgers waarin zij zelf meewerken aan het verbete-
ren van de veiligheid en leefbaarheid van hun buurten. In dat kader zijn al dialoog-
sessies gehouden en wordt gedacht aan de introductie van burgernet en een digitaal 
burger platform. Het andere wijkteam wil extra aandacht besteden aan burgers die 
een bijdrage geleverd hebben aan de hulpverlening dan wel opsporing (Bergsma & 
Verzeijlbergen, 2009; Bosch, 2009; Cremers, 2009; Kuijn, 2009; Peereboom, 2009; 
Smit, 2009).

Resumé wijkteambeleid 2010

De wijkteamjaarplannen 2010 tonen een beleid dat distantie naar burgers lijkt te 
bevorderen. Zo getuigt de combinatie van systematisch registreren van jeugdgroepen 

Buurtregie met mate.indd   147 12-7-2012   15:18:56



148

Buurtregie met mate

en het delen van die informatie met professionele partners, de inzet van daderregie, 
schoolveiligheidsteams en kluisjescontroles eerder van een enge probleemfocus, name-
lijk gericht op risicodoelgroepen en een enge samenwerking, te weten met profes-
sionals en zonder burgers. Er is een sterke focus op probleemjeugd, waarin politie 
en professionals over die jeugd beslissen zonder lokale ondernemers, buurtbewoners, 
jeugd en ouders daarin te betrekken.
De jaarplannen getuigen ook eerder van distantie doordat de nadruk ligt op reactief 
werken. Bij meerdere prioritaire delicten moeten buurtregisseurs namelijk nazorg ver-
lenen en optreden nadat een misdrijf heeft plaatsgevonden. Preventief werken daaren-
tegen komt nauwelijks aan bod. Vermeld wordt eigenlijk alleen dat buurtregisseurs op 
aanvraag preventieadviezen moeten verstrekken aan ondernemers.
Voor zover buurtregietaken benoemd worden die op burgers gericht zijn toont de uit-
werking daarvan ook eerder distantie. Slechts twee jaarplannen vermelden expliciet 
enige rol voor burgers. De prominentenaanpak, die alle jaarplannen noemen, lijkt 
ruimte te geven voor frontlijnsturing door de buurtregisseur, maar dat biedt geen 
garantie voor meer betrokkenheid van burgers. Of er ruimte is voor burger-inbreng 
bij het kiezen van de prominenten, wordt bepaald door de buurtregisseur en het ligt 
aan de sturing van de wijkteamchef of hij geneigd is politie-inzet (mede) daarop af te 
stemmen. Pas als buurtinformatie via de buurtregisseur invloed heeft op de inzet van 
het wijkteam fungeert de buurtregisseur als schakel tussen buurt en korps en is sprake 
van nabijheid.

7.2 Karakterisering wijkteamgebied

Desgevraagd gaven alle wijkteamchefs bij aanvang van de interviews een typering van 
het wijkteamgebied en de meest dominante problematiek. In het navolgende worden 
de overeenkomsten en verschillen tussen de zeven wijkteamgebieden geschetst op basis 
van de door de afzonderlijke wijkteamchefs gegeven karakterisering van hun gebied.
Volgens de wijkteamchefs hebben alle zeven wijkteamgebieden te maken met een 
multi-etnisch samengestelde bevolking, lage inkomens en een meerdere of mindere 
mate van stadsvernieuwing. Het zijn als het ware gebieden in verschillende fasen van 
transitie. Het aandeel autochtone bevolking en de samenstelling van de allochtone 
bevolking verschillen echter over Noord, West en Zuidoost.
Het wijkteamgebied uit Noord karakteriseert de betrokken wijkteamchef als een 
wijk met een dorps karakter en stadssociale problematiek. Een deel van de bevol-
king, veelal autochtoon, woont al generaties in het gebied en kent binnen afzonderlijke 
buurten een sterke sociale cohesie, het allochtone aandeel van de bevolking kent geen 
dominante etnische groepering. Buurtregie past volgens de wijkteamchef goed bij het 
dorpse karakter en het persoonlijke contact. In Noord is volgens de wijkteamchef 
geen politie werk mogelijk zonder buurtregie. Het gebied is aan het veranderen door 
nieuwbouw met een duurder segment, de ontwikkeling van een industrie-, haven- en 
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stedelijk uitgaansgebied, waardoor sprake is van grote toename van het aantal evene-
menten.

‘Het oogt heel dorps, het is ook dorps als je kijkt naar sociale cohesie in een buurt. Die kan 
je in sommige buurten hier zelfs duiden als over, te veel, mensen kennen elkaar, groeien 
hier op, krijgen hier kinderen en blijven ook in die buurt wonen.’

Twee van de drie wijkteams in Zuidoost omvatten de oude Bijlmermeer, waar door 
grootschalige investeringen het merendeel van de oude hoogbouw vervangen is door 
nieuwbouw, die het gebied een totaal ander gezicht gegeven heeft. Het andere wijk-
team grenst aan de Bijlmermeer en is volgens de betrokken wijkteamchef in dezelfde 
periode enigszins verwaarloosd. Renovatie en vernieuwing komt pas recentelijk en 
mondjesmaat op gang.
Zuidoost is verder volgens de betrokken wijkteamchefs sterk multi-etnisch met een 
meerderheid bewoners van Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Er is een 
permanente toestroom van Ghanezen en Nigerianen. De belangrijkste problemen zijn 
drugs, openbare orde en huiselijk geweld. Wel is de wijk sterk verbeterd door de stads-
vernieuwing en is de drugsoverlast aanzienlijk verminderd. Door introductie van een 
duurder segment woningen is de populatie veranderd, waardoor de criminaliteit is 
teruggedrongen, maar het aantal klachten en meldingen is toegenomen.

‘De criminaliteit is afgenomen. Waar we een aantal jaren geleden met tien straatroven 
per dag zaten, hebben we er nu misschien drie in de week. Maar het aantal klachten en 
meldingen neemt toe. Dat is altijd zo een gek verhaal. Als hier vroeger ergens de speaker 
vol open stond in het midden van de nacht, klaagde niemand. Dat vonden ze niet erg, 
maar nu krijg je daar veel meer klachten over. Omdat je gewoon een ander soort populatie 
gekregen hebt.’

Volgens de Bijlmer wijkteamchefs is sprake van een grote kloof tussen werkenden en 
niet-werkenden en een toenemende kloof tussen arm en rijk. In de lage nieuwbouw 
wonen de beter gesitueerden, terwijl armoede zich in de hoogbouw concentreert. Er 
zijn veel eenoudergezinnen, er is veel schooluitval en een grote vlucht naar ‘alternatieve 
vormen van inkomen’.
Het wijkteamgebied dat grenst aan de Bijlmermeer kampt volgens de betrokken wijk-
teamchef daarnaast met de slechte staat van de woningen en heeft in enkele buurten 
ook last van een concentratie van eenoudergezinnen met veel jeugd en lage inkomens. 
De aanwezigheid van die risicofactoren maakt deze buurten vatbaar voor overlast en 
criminaliteit. Deels zijn de problemen vanuit de Bijlmer naar dit gebied verplaatst.
De drie wijkteams in West kenmerken zich volgens de betrokken wijkteamchefs vooral 
door deelgebieden met hoge concentraties bevolking van Marokkaanse afkomst en 
problemen met voornamelijk Marokkaanse jeugd. Hier geven de wijkteamchefs 
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 eveneens aan dat de situatie vergeleken met tien jaar geleden, toen sprake was van 
hoogopgelopen spanningen tussen bevolking en politie in dit gebied, sterk verbeterd 
is.
Volgens de betrokken wijkteamchefs uit West staan politie en overheid veel beter in 
verbinding met de buurten en zijn de spanningen afgenomen. Er zijn veel inspannin-
gen gedaan door het bestuur en de stadsvernieuwing. Slopen, nieuwbouw en renove-
ren is in volle gang. Een wijkteamchef benadrukt dat het met de meeste jongeren van 
allochtone afkomst gewoon goed gaat, maar dat sprake is van een beperkte groep die 
voortdurend overlast veroorzaakt.

Resumé karakterisering wijkteamgebied

Wijkteamchefs schetsen een beeld van wijkteamgebieden in verschillende fasen van 
verandering. De betrokken wijkteamchef in Noord geeft aan dat buurtregie in Noord 
voorwaarde is voor goed politiewerk, zonder buurtregie geen contact met de bevolking 
in Noord. De wijkteamchefs in Zuidoost schetsen drugsgerelateerde problematiek 
als voornaamste probleem in combinatie met de risicofactoren armoede, eenouder-
gezinnen en schooluitval. De wijkteamchefs in West schetsen dat jeugd het voornaam-
ste probleem is, maar dat gericht optreden tegen de probleemjeugd en tegelijkertijd 
verbinding zoeken met buurtbewoners heeft geleid tot meer binding met de buurt. 
Allen noemen stadsvernieuwing als positieve factor, vooral bij bestrijding van crimi-
naliteit en overlast.

7.3 De dimensies

7.3.1 Bepalen aanpak
De dimensie ‘bepalen van de aanpak’ betreft enerzijds de mate van inbreng van bur-
gers op wat de politie gaat doen in een buurt. Anderzijds gaat het over de vraag of er 
sprake is van centrale sturing, waarbij wijkteamchef en bestuur in hoge mate bepalen 
wat gedaan wordt, of frontlijnsturing, waarbij de buurtregisseur, in nauwe aansluiting 
op wat leeft in de buurt, in hoge mate bepaalt wat gedaan wordt. Hierna worden de 
opvattingen van wijkteamchefs daarover beschreven.
Volgens wijkteamchefs hebben bewoners voldoende inbreng via de buurtregisseurs en 
staan zowel bestuur als buurtregisseurs open voor inbreng van burgers. Bij buurtvei-
ligheidsteams is die inbreng in de vorm van informatie groter. Buiten het gewone alle-
daagse contact van de buurtregisseurs met burgers zijn er spreekuren, politiecursussen 
voor burgers en stadsdeelbewonersavonden waar de politie bij aansluit.
De mate van inbreng van bewoners verschilt verder volgens wijkteamchefs per buurt 
en naarmate bewoners in een buurt georganiseerd zijn. Sommige buurten ken-
nen weinig organisatie, maar zijn vrij rustig en als er wel onraad is bellen bewoners 
gewoon de politie. Daarnaast zijn er buurten met relatief veel bewonerscommissies en 
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 verenigingen van eigenaren, die ook veel in overleg zijn met buurtregisseurs en dus 
relatief veel inbreng hebben.
In probleembuurten met ernstige criminaliteits- en/of overlastproblemen daarentegen 
liggen de verhoudingen volgens wijkteamchefs anders. Vaak zijn er geen of slechts 
enkele actieve burgers en is het merendeel van de bewoners passief. In dergelijke buur-
ten stapelen problemen zich op en ontstaan situaties waarin overlastgevende of zelfs 
criminele groepen zich onaantastbaar wanen en de overige bewoners bang zijn voor 
represailles bij associatie met de politie. Burgerparticipatie is dan een brug te ver omdat 
de meld- en aangiftebereidheid al een probleem is.

‘Ik heb hier zelfs mensen gehad, dat als ze vanaf hun balkon riepen tegen die jongens van 
“kan het even wat rustiger aan” dan werden hun auto’s bekrast en werden hun  ramen 
ingegooid. Ik heb hier mensen gehad die niet meer naar hun werk durfden te gaan omdat 
ze vrouw en kinderen niet alleen durfden achter te laten, laat staan dat ze hun kinderen 
naar buiten durfden laten om zelf in de speeltuin of op het pleintje te laten spelen zonder 
toezicht. Kinderen kwamen ook thuis met verhalen dat ze zich bedreigd voelden door die 
jongens.’

Om verandering te brengen in een dergelijke situatie is het volgens de wijkteamchefs 
heel belangrijk om enerzijds gericht contact te zoeken met bewoners en anderzijds het 
probleem te benoemen en daadwerkelijk actie te ondernemen. Het is echter voor deze 
wijkteams, waar de wijken en/of delen van de wijk zich kenmerken door een sterk 
multi-etnische samenstelling, niet eenvoudig om contact te maken met de diverse 
allochtone gemeenschappen. Wijkteamchefs vertellen dat zij onder andere via kerken 
en spreekuren trachten contact te maken met moeilijk bereikbare groepen. Het gaat 
dan vooral om voorlichting verstrekken over de politie.
Het aanpakken van problemen en tegelijkertijd contact zoeken en vertrouwen winnen 
levert volgens wijkteamchefs een spanningsveld op. Zo eisen burgers in Zuidoost dat 
de politie een einde maakt aan de schietpartijen, maar leveren vergaande maatregelen, 
zoals de invoering van preventief fouilleren om de vuurwapens te weren, vervolgens 
verzet op. De betrokken wijkteamchef wijst op de paradox van een gemeenschap die 
enerzijds wil dat het schieten wordt aangepakt en anderzijds wel lijkt te weten, maar 
ook verzwijgt wie over vuurwapens beschikt.

‘Aan de ene kant verlangt de gemeenschap dat we er iets aan doen en als we wat doen 
worden we daar soms op aangesproken van “moet dit nou op deze manier”, dat was onder 
andere bij het preventief fouilleren. De keerzijde daarvan is dat de gemeenschap op som-
mige punten ook weer erg in zichzelf gekeerd is. Want ze weten vaak wel dat er wapens 
zijn, maar ja, het wordt ons ook niet verteld.’
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Een andere groep burgers waar de buurtregisseurs volgens wijkteamchefs mee samen-
werken zijn de ondernemers. Het gaat dan meestal om de winkeliers en horecaonder-
nemingen van lokale winkelcentra. Ook hier speelt de mate van eigen organisatie een 
rol en het soort betrokken ondernemingen. De buurtregisseur kan een cruciale rol 
spelen als aanjager van samenwerking in de vorm van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen, maar ondernemers op één lijn krijgen en houden is soms moeilijk. Zo vertelt 
een wijkteamchef dat bij grote kantoren soms snel sprake is van consensus, maar het 
moeilijk is een stabiele situatie te creëren door snel personeelsverloop bij dergelijke 
bedrijven. Meerdere wijkteamchefs wijzen op het feit dat vooral kleine, vaak alloch-
tone ondernemers, afzien van deelname aan een Keurmerk Veilig Ondernemen omdat 
ze de gevraagde eigen investering te hoog vinden.

‘Met ondernemers verlopen de contacten moeizaam. Ze zijn weinig georganiseerd en als ze 
dan voor een Keurmerk Veilig Ondernemen gevraagd worden ook hun deel te investeren, 
bestuur en politie investeren ook, het gaat voor ondernemers dan om 500 à 1000 euro, dan 
trekken vele winkeliers zich weer terug. Ze zien het belang er niet zo van en het is hun te 
veel geld. Het zijn vaak juist de allochtone ondernemers die niet mee willen doen.’

De wijkteamchefs geven allemaal aan, dat ze leiding geven vanuit een combinatie 
van frontlijnsturing en centrale sturing. Ze geven bovendien aan dat buurtregie echt 
maatwerk is en de invulling ervan verschilt per buurt. Buurtregisseurs worden gezien 
als echte professionals, die weten wat er moet gebeuren. De meeste beschikken immers 
over meer dan twintig jaar politie-ervaring. Een van de wijkteamchefs spreekt over een 
zelfsturend geheel.
De wijkteamchefs vinden dat de buurtregisseurs een royale vrije ruimte behoeven, 
maar vinden het daarnaast belangrijk dat ze als politiefunctionaris wel nadrukkelijk 
deel uitmaken van het wijkteam. Buurtregisseurs krijgen volgens wijkteamchefs ruim 
gelegenheid voor het bouwen en onderhouden van buurtnetwerken en deelname aan 
relevante overleggen. Bovendien moeten zij op hoofdlijnen van alle markten thuis zijn 
en vervolgens bepalen welke partners zij bij het oplossen van problemen betrekken. 
Alle wijkteamchefs willen dat de buurtregisseurs ze op de hoogte houden.
Verder zijn de wijkteamchefs nadrukkelijk van mening dat de buurtregisseurs vooral 
ook deel uit moeten maken van het wijkteam en zich in eerste instantie met politie-
werk moeten bezig houden en een bijdrage moeten leveren aan de wijkteamdoelstel-
lingen. Ze willen bijvoorbeeld dat buurtregisseurs ook repressief optreden, zorgtaken 
daar neerleggen waar ze horen, enkele diensten meedraaien in de noodhulp en goed 
communiceren met de rest van het wijkteam.

‘De communicatie tussen buurtregie en wijkteam moet optimaal blijven. “Leg uit wat je 
doet, waarom je het doet, hoe kan je het wijkteam gebruiken en hoe kan het wijkteam jou 
gebruiken, blijf deel uitmaken van het wijkteam.”‘
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Resumé bepalen van de aanpak

Wijkteamchefs menen dat burgers voldoende gelegenheid voor inbreng hebben op wat 
de politie doet in hun buurt via de individuele contacten met de buurtregisseur in de 
buurt, bij spreekuren en bij deelname aan stadsdeelbewonersavonden. Uit de uitleg 
die zij daaraan geven blijkt echter dat dit beperkt blijft tot het melden van inciden-
ten en uiten van klachten en daarom geen sprake is van georganiseerde vormen van 
bewoners invloed op de keuze van waar de politie aan moet werken.
In sommige buurten, waar burgers zelf georganiseerd zijn in eigen bewonersoverleg-
gen is wel sprake van burgerinbreng, in ieder geval in de vorm van regelmatig overleg 
met de buurtregisseur. In probleembuurten is daarentegen volgens wijkteamchefs vaak 
zelfs het melden van incidenten in het geding en is daardoor de inbreng van burgers 
zeer beperkt. Voor ondernemers geldt dat hoe meer ze zelf georganiseerd zijn, hoe meer 
kans van slagen een geformaliseerd samenwerkingsverband met onder andere politie 
via het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft. Komt een Keurmerk Veilig Ondernemen 
tot stand, dan hebben ondernemers daadwerkelijk inbreng.
Voor wat betreft frontlijnsturing of centrale sturing menen wijkteamchefs dat sprake 
is van een combinatie van beide. Zij geven enerzijds aan dat buurtregisseurs in ruime 
mate gelegenheid krijgen voor het bouwen en onderhouden van hun netwerk en het 
voeren van overleggen, maar anderzijds geven zij een duidelijke grens door te stellen 
dat buurtregisseurs zich wel moeten beperken tot politiewerk, zorgtaken moeten neer-
leggen bij partners uit hun netwerk en hun aandeel moeten leveren aan de wijkteam-
doelstellingen.
Voor een gezamenlijk met andere frontlijnwerkers uitgedachte aanpak, die nauw aan-
sluit op wat leeft in de buurt en eventueel afwijkt van lopend politiebeleid, lijkt dan 
geen ruimte te zijn. De wijkteamchefs hebben het vooral over toetsen of het werk van 
de buurtregisseur past binnen hun beleid en vertellen niet over de invloed van de door 
buurtregisseurs aangegeven buurtprioriteiten op de inzet van het wijkteam.
Concluderend blijkt uit de uitspraken van wijkteamchefs dat eerder sprake is van wei-
nig inbreng van bewoners en centrale sturing. De inbreng van ondernemers varieert, 
maar lijkt groter dan die van bewoners. Dat betekent een neiging naar weinig betrok-
kenheid van burgers in de aanpak en dus distantie tot burgers.

7.3.2 Interne/externe gerichtheid
De dimensie ‘interne/externe gerichtheid’ betreft ten eerste de vraag of de nadruk van 
buurtregie ligt op het informatiegestuurd werken op basis van politieregistraties, of 
juist op het kennen van en gekend worden door de buurt, dus weten wat er leeft en 
speelt, een netwerk van sleutelpersonen hebben en gemakkelijk benaderbaar zijn voor 
burgers. Ten tweede betreft deze dimensie de vraag of sprake is van een concentratie 
op ‘slechte’ burgers en van meerdere moeilijk bereikbare groepen, of dat juist alle groe-
pen bereikt worden door de buurtregisseur.
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Wijkteamchefs vinden het belangrijk dat de buurtregisseur zijn buurt en in het bijzon-
der zijn partners kent. Goed contact met professionele partners is volgens wijkteam-
chefs cruciaal, zodat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Tegelijkertijd beseft men, dat 
het irreëel is te verwachten dat iedere buurtbewoner de buurtregisseur kent.
Buurtregisseurs zijn volgens wijkteamchefs heel belangrijk voor de informatiepositie 
van wijkteamchef en wijkteam. Ze hechten er belang aan dat buurtregisseurs hun 
informatie goed vastleggen in mutaties en daarnaast de wijkteamchef regelmatig mon-
deling informeren. Daarbij zijn de buurtregisseurs een vitale schakel in buurten met 
een lage score op vertrouwen, waar burgers liever niet de politie bellen, maar wel con-
tact opnemen met de buurtregisseur omdat ze hem kennen en vertrouwen. Tenslotte 
zijn buurtregisseurs in wijken met veel jeugdoverlast en criminaliteit essentieel voor 
een goede informatiepositie over de jeugd.
Om die goede informatiepositie te realiseren is het volgens de wijkteamchefs wel 
noodzakelijk dat de buurtregisseur daadwerkelijk veel fysiek aanwezig is in zijn buurt. 
Die fysieke aanwezigheid staat echter onder druk, onder andere door administratieve 
werkzaamheden zoals het vastleggen van de informatie in de politiesystemen, advise-
ring voor vergunningaanvragen en deelname aan allerlei overleggen. Nazorgbezoeken 
zien wijkteamchefs in dat verband als mogelijkheid om juist wel fysiek in de buurt 
aanwezig te zijn en bovendien bezig te zijn met politiewerk.

‘Overlegstructuren in veel verschillende vormen en soorten die wel belangrijk zijn. Daar-
om zeg ik ook altijd tegen ze kies wel bewust want je kunt naar een 12min en een 12plus 
netwerk, naar de probleemjeugd en naar de bijeenkomst van de Stichting Huiselijk Geweld 
en naar de overvalpreventie en bij het Keurmerk Veilig Ondernemen…Een buurtregisseur 
moet echt gaan kiezen: wat is nou voor mijn wijk het allerbelangrijkste?’

De informatieanalisten van de wijkteams (‘stippers’) spelen volgens wijkteamchefs een 
cruciale rol in het informatiegestuurd werken. Ze zijn tevreden over de mate waarin 
buurtregisseurs hun informatie muteren en de mate waarin het ‘STIP’ de essentiële 
informatie daar weer uit destilleert. Daarnaast zijn echter informele onderlinge con-
tacten en deelname aan de wijkteambriefings van belang. Soms ervaren wijkteamchefs 
een overmaat aan informatie, in die zin dat er zo veel informatie is dat het niet meer 
lukt de informatie te operationaliseren.
Informatie alleen is volgens wijkteamchefs echter niet genoeg, vanuit het ‘STIP’ is 
het belangrijk dat die informatie ook wordt omgezet in specifieke werkopdrachten die 
onder het overige wijkteampersoneel kunnen worden uitgezet. De buurtregisseurs zijn 
de enigen die over een dergelijk specifieke informatie beschikken. Zij kunnen daarmee 
zorgen voor gerichte inzet van het wijkteam in de buurt, waar de buurt en de buurt-
regisseur zelf ook van profiteren.
Juist doordat buurtregisseurs vaak kampen met een hoge werkdruk en bovendien als 
eenling slechts beperkte tijd aanwezig kunnen zijn in de buurt, kunnen zij volgens 
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de wijkteamchefs ondersteuning vanuit het wijkteam en inzet van flexibel personeel 
via werkopdrachten goed gebruiken. Daarnaast heeft buurtregie veel te maken met 
ad-hocproblemen met een onderliggende structurele problematiek. Aan die ad-hoc-
problemen moet meestal snel iets gedaan worden en daar kan de buurtregisseur dan 
via werkopdrachten het wijkteampersoneel voor inzetten en kan zelf aan de slag gaan 
met de structurele oplossing.
De meeste wijkteamchefs zijn nog niet geheel tevreden met het systeem van werk-
opdrachten. Een veelgehoorde klacht is dat de ingediende werkopdrachten niet speci-
fiek genoeg zijn, waardoor collegae er geen gevolg aan geven. Buurtregisseurs krijgen 
dan vaak geen terugkoppeling, maar doen zelf ook veelal geen navraag.

‘Dat er een werkopdracht jeugd is, die zal er ongetwijfeld zijn voor de middagdienst, bij-
voorbeeld overlast jeugd daar en daar, maar dat die werkopdracht moet worden overlast 
jeugd tussen 18 en 19 uur, is een groep, waarschijnlijk bestaat die uit die en die jongens en 
die hangen waarschijnlijk in dat portiek en die doen dit.’

De wijkteamchefs noemen de prominentenmethodiek als mogelijke oplossing. In het 
enige wijkteam, waar al gestart is met de prominentenaanpak, hebben buurtregisseurs 
ieder tien buurtproblemen uitgeschreven. Het wijkteam tracht daar extra aandacht 
aan te geven. De wijkteamchefs zien de prominenten als een soort interne legitimatie 
voor de buurtregisseurs. Door de prominenten gaan de buurtregisseurs werken aan 
concrete zelfgekozen doelstellingen, waardoor voor de rest van het wijkteam ook zicht-
baar wordt waar ze aan werken. Ook geeft het de wijkteamchef de mogelijkheid om 
samen met de buurtregisseurs te kijken naar overlap en deelverantwoordelijkheid van 
buurtregisseurs voor de jaarresultaten van het wijkteam.
Alle wijkteamchefs hebben te maken met moeilijk bereikbare groepen. Zo kent Noord 
delen met bevolkingsgroepen die traditioneel antipolitie zijn en problemen liever zon-
der politie onderling oplossen. Zuidoost kent meer dan honderd verschillende natio-
naliteiten en daar lukt het zeker niet met alle groeperingen in contact te komen. Som-
mige zijn bijvoorbeeld heel klein of erg gesloten. West krijgt moeilijk contact met de 
oudere, traditionele Marokkaanse gezinnen, in het bijzonder met de vrouwen uit die 
gezinnen.
De drie wijkteams uit Zuidoost hebben volgens de betrokken wijkteamchefs bijvoor-
beeld te maken met een aanzienlijke populatie van illegalen van Afrikaanse herkomst. 
Deze hebben een beeld van wantrouwen ten opzichte van de politie vanuit het land 
van oorsprong en vrezen tegelijkertijd de politie vanwege hun gebrek aan een legale 
verblijfsstatus. Door hun zwakke positie zijn ze bovendien vaak slachtoffer van ernstige 
misdrijven. Deze groepen tracht de politie te benaderen via hun diverse kerkgenoot-
schappen. Hoewel het merendeel van de allochtone bevolking van Zuidoost weliswaar 
niet warm loopt voor de door de Nederlandse overheid voorgestane burgerparticipatie 
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in georganiseerd verband, zijn deze mensen volgens de betrokken wijkteamchef juist 
wel gemakkelijk benaderbaar voor de politie in het dagelijkse contact op straat.

‘De gemeenschap is overigens wel heel goed aanspreekbaar en bereikbaar in het  dagelijkse 
contact, zeker als de zon schijnt en het mooi weer is leeft en woont men hier veel op straat. 
De mensen hier staan open voor dialoog, ze zijn open en vriendelijk en dat is bijvoor-
beeld heel anders dan in West. Hier kom je tot een goede interactie op straat. Individuele 
contacten verlopen gemakkelijk, maar daadwerkelijk betrokken zijn in enig georganiseerd 
verband met het bestuurlijke reilen en zeilen, daar houdt men zich minder mee bezig.’

Ook in de meest geteisterde buurten met een merendeel Marokkaanse bevolking 
tracht de politie volgens de wijkteamchefs onder andere de bevolking te bereiken via 
de moskee. Doel is het uitdragen van een eensluidende boodschap vanuit moskee en 
politie. Daarnaast stelde een van de wijkteamchefs uit de afzonderlijke sleutelpersonen 
van de buurtregisseurs een wijkvertegenwoordiging samen voor een structurele dia-
loog. Een wijkteam heeft een aparte buurtregisseur die zich puur richt op contacten 
met allochtone vrouwen, in een ander wijkteam verzorgt een vrouwelijke buurtregis-
seur daarvoor aparte spreekuren.
Ook is het contact met sommige jeugdgroepen volgens wijkteamchefs erg moeizaam. 
In Zuidoost bijvoorbeeld heerst wantrouwen onder de jeugd door de hevige media-
aandacht vanwege de schietpartijen in 2009, waarbij vooral de jeugd als boosdoener 
werd aangewezen. Een van de wijkteamchefs uit zorgen over de groep twintigers, die 
vaak zonder diploma en werk zitten, terwijl er wel een algemeen streven is naar een 
zeker fortuin, bijvoorbeeld het bezit van een auto. Dat kan niet zonder inkomen en 
dan is de verleiding van drugshandel als alternatieve inkomstenbron groot. Deze groep 
is volgens de wijkteamchef echter nauwelijks meer te beïnvloeden of te helpen.
De meeste wijkteamchefs geven aan dat steeds naar nieuwe manieren gezocht wordt 
om toch met moeilijk bereikbare groepen in contact te komen. Vaak zijn het nog eerste 
verkenningen zoals het leggen van contacten met de diverse Afrikaanse gemeenschap-
pen via de kerkvoorgangers. Verder wordt gericht ingezet op de jongere jeugd, de tien- 
tot vijftienjarigen. Buurtregisseurs doen dat vooral samen met het bestuur, het gaat 
erom te voorkomen dat ze zonder diploma en werk komen te zitten en bij deze groep 
biedt een pakket van sturing, opleiding en begeleiding nog perspectief.
Soms streven wijkteamchefs een hardere aanpak na voor specifieke doelgroepen. In 
Zuidoost wilde men in de strijd tegen de schietpartijen onder de jeugd een poster-
campagne doorvoeren met een poster van een lijk met label aan zijn voet met daarop 
de tekst ‘ben jij de volgende?’. Dit stuitte echter op bezwaren bij het bestuur en bij de 
centrale afdeling communicatie binnen de politieorganisatie.
Ook vertelt een wijkteamchef dat de politie al jaren ijvert voor een echt stevige aanpak 
van de harde kern jeugd, die is doorgegroeid naar zware criminaliteit zoals  landelijk 
plegen van zware overvallen. Gepleit wordt voor lange gevangenisstraffen om een 
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afschrikwekkend voorbeeld te stellen voor de jeugd die om die kleine groep ‘harde 
kerners’ heen hangt. Doel is duidelijk maken dat misdaad niet loont. De ervaring 
van deze wijkteamchef is echter dat de politiek en rechterlijke macht vooralsnog niet 
daarin meegaan.

‘Als je ziet welke aantallen overvallers wij aanhouden en die weer worden heengezonden bij 
de rechter-commissaris, daar word je niet vrolijk van. Wij blijven gewoon doorgaan met ze 
vangen, maar je geeft zo een slecht signaal af.’ Dus het gaat bij justitie mis? ‘Niet bij justitie, 
bij de rechterlijke macht, denk ik. Er is destijds een presentatie gegeven aan Ad Melkert, 
destijds de beoogde nieuwe premier van Nederland, waarbij wij duidelijk gemaakt hebben, 
deze vijftig die zijn echt verrot. Die laten zich niet meer sturen, die zitten goed in het veld. 
Daaromheen zit een groep van zo een 150 jongens die graag meedoen en daaromheen zit 
een groep van 5.000 die dat gewoon zien en die kunnen kiezen om een studie te gaan 
volgen, een klein baantje pakken en vroeg je bed uit te komen, maar die zien dat foute 
voorbeeld. Wij hebben toen aan Ad Melkert en Rob Oudkerk getracht duidelijk te maken 
dat je dus heel duidelijk moet laten zien dat die weg van die eerste vijftig de verkeerde weg 
is en dat is niet gebeurd.’

Resumé interne/externe gerichtheid

Wijkteamchefs vinden dat de buurtregisseur de buurt moet kennen en bekend moet 
zijn in de buurt, in het bijzonder bij professionele partners. Het gaat daarbij met name 
om informatieverschaffing over de buurt door de buurtregisseur aan het wijkteam, 
vooral via registratie van buurtincidenten in de politiesystemen. Door middel van 
werkopdrachten kunnen buurtregisseurs daarenboven zorgen voor inzet van wijk-
teampersoneel op buurtproblemen. Dit systeem werkt echter niet optimaal.
Alles staat of valt volgens wijkteamchefs met het daadwerkelijk voldoende fysiek aan-
wezig kunnen zijn van de buurtregisseur in de buurt en dat staat door een cumulatie 
van taken onder druk. Opvallend is dat hoewel steeds nieuwe systemen bedacht wor-
den om de informatie van buurtregisseurs binnen te halen en om te zetten in gerichte 
buurtinzet door wijkteam en partners, dit telkens weer niet optimaal blijkt te wer-
ken en bovendien averechts werkt, doordat het de buurtregisseur van de straat houdt. 
Informele contacten blijken vaak efficiënter.
Alle wijkteams hebben verder te maken met moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen en 
daarmee tracht men op diverse manieren contact te leggen, zoals via kerk, moskee of 
een speciaal voor de doelgroep aangestelde buurtregisseur. In het algemeen is sprake 
van een redelijk grote diversiteit van etnische deelgemeenschappen en zijn de contac-
ten van de politie voornamelijk gericht op voorlichting aan en uitleggen hoe de politie 
werkt. Men richt zich vooral op het verhogen van de meldings- en aangiftebereidheid.
Jeugd vormt een bijzondere doelgroep. Bepaalde subgroepen jeugd worden eigenlijk 
benaderd als ‘verloren’; een doelgroep waar alleen een harde aanpak helpt en men 
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eventuele volgende generaties verre van moet houden. Concluderend kan gesteld wor-
den dat kennen en gekend worden onder druk staat en sprake is van een enigszins 
beperkte reikwijdte van burgercontacten dan wel enige niet of nauwelijks bereikbare 
groepen, met als gevolg dat eerder sprake is van burgerafstand dan nabijheid.

7.3.3 Probleemfocus
De dimensie ‘probleemfocus’ betreft ten eerste de mate waarin, meestal samen met 
andere partijen, getracht wordt te bevorderen dat problemen bij de wortel aangepakt 
worden of zich beperken tot een doelgroep- of hotspot benadering. Ten tweede gaat het 
om de mate waarin sprake is van structurele probleemaanpak samen met partners of 
dat men blijft steken in het ad hoc reageren op problemen.
Volgens de wijkteamchefs werken de buurtregisseurs naar verhouding meer ad hoc 
dan structureel, al zijn incidenten voor buurtregisseurs vaak het begin van een struc-
turele aanpak. Bovendien helpen buurtregisseurs volgens wijkteamchefs problemen te 
voorkomen, in tijden van spanning weten ze de rust te bewaren en door het voorspel-
len van escalaties kunnen zij zorgen voor het tijdig inzetten op bepaalde problemen. 
Een goed voorbeeld van structurele probleemaanpak door buurtregisseurs en partners 
is het bevorderen van een Keurmerk Veilig Ondernemen.

‘Een Keurmerk Veilig Ondernemen is een uitstekend voorbeeld van alles doen wat mo-
gelijk is om de veiligheid te beïnvloeden. Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat het 
dan om het beïnvloeden van de fysieke veiligheid, de brandveiligheid, maar ook om het 
beïnvloeden van het gedrag van ondernemers.’

Voor een structurele probleemaanpak zijn buurtregisseurs volgens wijkteamchefs 
afhankelijk van hun partners, in het bijzonder van het bestuur. In buurten met minder 
meldingen is meer tijd voor een structurele probleemaanpak, maar de snelheid waar-
mee partners kunnen en willen anticiperen op problemen is volgens wijkteamchefs van 
groter belang. Zorgen voor structurele probleemaanpak zien wijkteamchefs als kern-
taak van de buurtregisseur, dat wil zeggen dat zij verwachten dat hij zal aanwijzen wie 
aan de slag moet en erop toeziet dat dat ook gebeurt. Het volgende voorbeeld toont dat 
het vaak niet gemakkelijk is om partners tot actie te bewegen en dat als partners actie 
ondernemen, dit niet altijd de gewenste actie is.

‘Wij moeten bijvoorbeeld een jaar lang druk uitoefenen voor we de verantwoordelijken 
voor jeugd van het stadsdeel zover krijgen om onderzoek te doen in een bepaalde buurt 
naar hoe ze daar het beste met de jeugd kunnen omgaan. Dan laten ze daar vervolgens 
een ambtenaar iets leuks oprichten in een buurthuis en die blijkt dan plotseling spontaan 
alcohol te schenken aan kinderen van 12 à 13 jaar.’

Buurtregie met mate.indd   158 12-7-2012   15:18:56



159

7  Perceptie wijkteamchefs

De wijkteamchefs geven aan dat de probleemfocus van buurtregie varieert per buurt, 
maar momenteel vaker meer doelgroepgericht is. Daarbij wijzen zij erop dat de ver-
antwoordelijkheid voor preventie primair bij het bestuur ligt en niet bij de politie. Een 
focus op criminogene factoren ligt echter volgens hen verweven in de groepsaanpak. 
Die richt zich namelijk ook op een op het individu toegespitst zorgtraject door bestuur 
en maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Hoe sneller dat 
opgepakt wordt, hoe beter, maar daarvoor zijn buurtregisseurs weer afhankelijk van 
anderen.

‘Preventieverantwoordelijkheid ligt primair bij het bestuur en die pakken dat ook steeds 
beter op. Wij hebben een goede relatie met het stadsdeel. Wij hebben het voordeel dat we 
een aantal ex-collega’s hebben binnen het stadsdeel, die toch een beetje blauw gevormd 
zijn. Die hebben een “niet kletsen maar poetsen” mentaliteit en zijn wat meer op het resul-
taat en het effect gericht.’

Een wijkteamchef geeft nadrukkelijk aan dat de buurtregisseur hard nodig is om de 
benodigde partijen voor de jeugdaanpak om tafel te krijgen. Buurtregisseurs zitten 
op die manier volgens hem bij uitstek aan de voorkant van het probleem. Zo houden 
zij zich onder andere bezig met het zorgen voor de drie W’s, de rol van de ouders en 
leerplichtcontrole van veertienjarigen. Volgens hem zijn buurtregisseurs niet repressief, 
al mogen ze van hem best wat vaker repressief optreden.

‘Als je zorgt voor de drie W’s, wijf, werk en woning, dan is die overlast overigens over. De 
groep die voor overlast en criminaliteit zorgt, heeft geen echtgenote, geen werk en geen 
woning. Met de meeste allochtone jongeren van achttien tot vierentwintig jaar gaat het 
gewoon goed, het is een kleine groep, een top twintig, die voor de problemen zorgt. Er 
zijn zeven multiprobleemgezinnen in de wijk, als deze weg zouden zijn uit de wijk, zou het 
overlastprobleem tot het verleden behoren.’

Een andere wijkteamchef schetst een ander beeld in het kader van groepsaanpak 
jeugd. Een buurtregisseur kan onder omstandigheden dusdanig wegzakken in de aan-
pak van een criminele jeugdgroep, dat hij nergens anders meer aan toekomt en bijna 
recherchematig bezig is. Ook zijn er doelgroepen die niet passen in een jeugd- of 
veelpleger aanpak, bijvoorbeeld omdat sprake is van een groep van jongeren en ouderen 
die samen criminaliteit plegen.

‘We hebben hier ook nog een doelgroep waar ik niet uit ben over hoe je die moet bena-
deren. Namelijk de doelgroep die bindt op basis van geografie, niet leeftijd. Ze wonen 
bijvoorbeeld al heel lang naast elkaar. Je ziet hier connecties en verbindingen ontstaan 
tussen een jongen van achttien en iemand van veertig in de criminaliteit. Je kunt  moeilijk 
een man van veertig met je jeugdbeleid aanpakken.’
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In het kader van de jeugdaanpak is het volgens wijkteamchefs belangrijk dat buurt-
regisseurs erin slagen om achter de voordeur te komen, want dan kunnen zij ach-
terliggende problemen signaleren en jongeren en hun ouders doorverwijzen naar 
hulpverlening. Voor een gezamenlijke aanpak met partners is het verder bevorderlijk 
om convenanten te sluiten, zodat de buurtregisseurs ook privacygevoelige informatie 
kunnen delen met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en leerplichtambtenaren. 
In dat kader zijn wijkteamchefs ook positief over het voornemen om buurtregisseurs 
een beperkte hulpofficier van justitietaak toe te kennen. Het uitschrijven van een huis-
verbod bij huiselijk geweld en het begeleiden van een deurwaarder bij ontruimingen 
in de buurt geeft de buurtregisseur volgens wijkteamchefs de mogelijkheid achter de 
voordeur gericht nazorg te verlenen.

‘Ook bijvoorbeeld deurwaardersdiensten in de eigen buurt passen wel bij de buurt regisseur, 
dan gaat het vooral om de nazorg. Zorgen dat schuldhulpverlening en  nieuwe woonruimte 
geregeld wordt, of zorgen voor hulp aan kinderen die in een leeg huis achterblijven. Der-
gelijke zaken vind ik bij uitstek een taak voor buurtregie.’

Resumé probleemfocus

Hoewel structurele probleemaanpak het streven is, is binnen buurtregie volgens wijk-
teamchefs toch eerder sprake van ad-hocprobleemaanpak. Buurtregisseurs hebben veel 
te maken met de afhandeling van incidenten en worden ook steeds vaker verplicht 
juist reactief te reageren met nazorgbezoeken, deurwaarders vergezellen en het opleg-
gen van een huisverbod. Voor een structurele probleemaanpak zijn zij afhankelijk 
van de mate waarin zij andere partijen, in het bijzonder het bestuur, weten te mobi-
liseren. Voor wat betreft de aanpak van criminogene factoren ziet men immers voor 
buurtregisseurs slechts een signalerende en adviserende rol. Concluderend kan gesteld 
worden dat eerder sprake is van een enge probleemfocus door de probleemoriëntatie 
op problematische jeugdgroepen en beperkte eigen mogelijkheden om een structurele 
probleemaanpak te bevorderen, de probleemfocus neigt dus naar distantie.

7.3.4 Leiding geven aan
De dimensie ‘leiding geven aan’ betreft de aansturing van de buurtregisseur door de 
wijkteamchef. Ten eerste gaat het erom of hij stuurt op effect of stuurt op kwanti-
ficeerbare resultaatindicatoren zoals aantallen bonnen. Ten tweede gaat het over de 
mate van vrije eigen beslisruimte die de wijkteamchef de buurtregisseur geeft; kan de 
buurtregisseur in hoge mate zelf bepalen hoe hij gestalte geeft aan zijn werk of is hij 
gebonden aan allerlei voorschriften hoe hij zijn werk moet uitvoeren? Geeft de wijk-
teamchef de buurtregisseur voldoende ruimte en ondersteuning om verbinding tussen 
politie en buurt te bevorderen?
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Bij leiding geven aan buurtregie gaat het volgens wijkteamchefs in de eerste plaats 
om het effect, al is vooral sturen op output vaak de realiteit. Volgens een wijkteam-
chef wordt gestuurd op output (meetbare resultaten zoals criminaliteitscijfers, aantal 
aanhoudingen en aantal bonnen) om de outcome (verbetering van de veiligheid en 
leefbaarheid in een buurt) positief te beïnvloeden. Een andere wijkteamchef geeft aan 
soms af te gaan op de intuïtie van buurtregisseurs. Als de buurtregisseur aangeeft dat 
een situatie zich naar zijn gevoel ongunstig ontwikkelt in zijn buurt en optreden nood-
zakelijk is, dan zet deze wijkteamchef daarop in.

‘Je stuurt op je output om je outcome te beïnvloeden. Bij inbraak bijvoorbeeld stuur ik op 
huisbezoeken en het doen van buurtonderzoek. Beide zorgen voor bewustwording van het 
inbraakgevaar bij de mensen en dat heeft een structureel effect.’

‘Ik zou het liefst sturen op outcome, maar we sturen nog het meest op output en dat mag 
natuurlijk niet, maar ook op intuïtie. Bijvoorbeeld is tien brandjes en vernielingen veel of 
weinig en toch voelt het niet goed en als een buurtregisseur zegt het voelt niet goed dan 
gaan we daar toch op inzetten.’

Alle wijkteamchefs voeren maandelijks overleg met de buurtregisseurs waarin de knel-
punten in buurten besproken worden. Daarnaast experimenteren meerdere wijkteam-
chefs met gecombineerde overleggen met buurtregisseurs en projectleiders samen in 
het kader van een betere afstemming. Een enkele wijkteamchef ziet ook een sturende 
taak voor projectleiders waar het buurtregisseurs betreft. Bij hem heeft elke project-
leider een diverse groep wijkteammedewerkers inclusief een buurtregisseur onder zijn 
hoede, waarmee hij elke vier maanden een coachingsgesprek moet houden. Verder zijn 
de meesten van plan om buurtregisseurs regelmatig te bevragen naar de voortgang in 
de (nog te bepalen) buurtprominenten, wat kennelijk wordt gezien als sturingsmiddel.

‘Prominenten is natuurlijk heel mooi, doe er een stuk of tien per buurt en ik heb een prach-
tig overzicht van mijn hele wijk en daar ga ik de buurtregisseurs natuurlijk wel met enige 
regelmaat op bevragen. “Hoe staat het ervoor, is het nog een prominent”. Dus dat is ook 
een sturingsmiddel en het is heel prettig in de overdracht. Iedereen kent het prominenten-
verhaal en dan hoef je alleen nog maar het pakketje prominenten over te nemen. Dan heb 
je in ieder geval de headlines van de wijk.’

Alle wijkteamchefs geven aan dat ze de buurtregisseurs veel beslissingsvrijheid geven, 
maar wel een kader bieden. De buurtregisseurs zijn volgens hen goed opgeleid en 
capabel en kunnen een ruime mate van eigen verantwoordelijkheid aan. Wel willen de 
wijkteamchefs dat ze ruggespraak plegen alvorens zij toezeggingen doen aan externe 
partijen die consequenties hebben voor het hele wijkteam, district of korps. Ook bij 
incidenten met een potentieel grote impact moeten zij de wijkteamchef betrekken om 
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de gewenste handelwijze af te stemmen. Omgekeerd doen wijkteamchefs juist ook een 
beroep op bijstand van de buurtregisseur bij ernstige incidenten in hun buurt, zoals 
bijvoorbeeld bij een schietpartij. De buurtregisseur van de betrokken buurt kan dan 
opkomende onrust tot bedaren brengen en daarnaast nuttige informatie leveren voor 
het opsporingsonderzoek.

‘Een buurtregisseur kan ook 24 uur per dag gebeld worden. In ieder geval door mij en 
daar was dus een schietincident van een 15-jarige jongen. Ik word ’s nachts gebeld en ik 
ga daar naartoe, maar dan ga ik ook bedenken onder welke buurtregisseur dat gebied valt. 
Die heb ik toen gebeld en gevraagd om te komen…Hij kan misschien wat informatie aan-
vullen. Daarnaast is er dan veel onrust in de buurt....Het is voor de buurtregisseur vooral 
belangrijk dat hij aanvoelt wat er speelt. Daarnaast informeert hij mij af en toe of we aan 
alles gedacht hebben.’

Een dergelijke ruime mate van vrijheid vereist daarnaast volgens wijkteamchefs ener-
zijds dat de buurtregisseur de wijkteamchef regelmatig op de hoogte houdt van zijn 
werkzaamheden en anderzijds dat de wijkteamchef enige controle uitoefent. Zo eist 
men bijvoorbeeld unaniem een bonnenquotum, verwacht men een bijdrage aan de 
wijkteamdoelstellingen en ziet men toe op het afleggen van nazorgbezoeken door 
buurtregisseurs. Wel is het gestelde kader bij de ene wijkteamchef ruimer dan bij de 
andere. Dat varieert van geheel zelf invullen tot achteraf afleggen van verantwoording 
tot persoonsafhankelijke controle.

‘Het opschrijven in processen en deelprocessen is dodelijk voor flexibiliteit en creativiteit. 
Te veel procedures en voorschriften zijn niet goed, je moet niet alles willen vastleggen. 
Juist de mensen die durven buiten de gebaande paden te gaan, die risico’s durven te nemen 
die bereiken vaak de mooiste resultaten.’

‘Als je een bepaalde verantwoordelijkheid op je genomen hebt, dan moet je ook vanuit de 
teamleiding de ruimte krijgen om dat te kunnen doen. Zonder dat ik voortdurend over je 
nek zit mee te kijken. Ik wil wel van je weten wat je doet, welke beslissingen je neemt. Dat 
is meer een achteraftoetsing van “past het binnen het beleid”.’

‘Hoe meer je delegeert hoe meer controle je moet doen vind ik. Het gaat erom of je merkt 
of ze hun verantwoordelijkheid aan kunnen, als je dat merkt dan neem ik ook afstand.’

Bij het bonnenquotum gaat het de wijkteamchefs erom dat buurtregisseurs ook zelf 
verbaliserend optreden en dat niet alleen aan andere collegae overlaten. Optreden 
tegen personen waar eerder een vertrouwensband mee is opgebouwd ligt weliswaar 
soms moeilijk bij buurtregisseurs, maar de wijkteamchefs zijn van mening dat een 
buurtregisseur in een dergelijke situatie juist respect verdient als hij laat zien dat ook 
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hij, zij aan zij met zijn collegae, daad bij woord voegt en bekeuringen geeft voor onge-
oorloofd gedrag. Daarbij aanvaardt men het risico van een mogelijke vertrouwens-
breuk met sleutelpersonen uit een buurt en eventuele wraakacties uit die buurt.

‘Het bonnenquotum is er gewoon, ook voor de buurtregisseur, dat hoort bij zijn werk. 
Maar het is soms moeilijk gezien de vraag hoe zich dat verhoudt tot hun rol in hun buurt. 
Toch verwacht ik van een buurtregisseur, die de hele dag in uniform door de wijk loopt, 
en burgers doen dat ook, dat hij optreedt en een bon uitschrijft als daar aanleiding toe is...
Hij kan dat niet steeds achterwege laten en zijn wijkteamcollega’s optrommelen om die 
bonnen te geven, dan krijg je scheve verhoudingen.’

‘Met de voorbereidingen voor Oud en Nieuw zitten wij natuurlijk met de bewoners van 
Floradorp om tafel voor het jaarlijkse Oud en Nieuw vuur, met de afvaardiging van de 
buurt dan… eerst doe je zaken met ze en dan rijdt er opeens eentje zonder rijbewijs rond. 
Dat gebeurde vorig jaar, die man ging even een auto verplaatsen van A naar Z, een klein 
stukje. Die buurtregisseur denkt “shit want eigenlijk moet ik de norm stellen”. Het betrof 
een van de belangrijkste mannen in de organisatie van dat vuur. Het werd gelukkig opge-
lost doordat een andere collega het heft in handen nam.
Het is wel een van de casussen die ik met de buurtregisseur heb doorgesproken … Ik zeg: 
“…gewoon ook maar doen, soms wel de lijn rechtlijnig neerzetten, want mensen verwach-
ten dat. Dan zijn ze zich ook weer bewust dat je van de politie bent”. Daar hangt wel heel 
veel van af, want op het moment dat het contact met zo een buurt vervolgens verbroken 
wordt met belangrijke pijlers uit zo een buurt, dan merk je dat meteen. Dan worden vuur-
tjes gestookt of weet ik veel wat maar ook het beheersbaar  maken van zo een avond zelf is 
belangrijk. Dus ik vind het echt een heel fragiel evenwicht.’

In het kader van verbinding met het wijkteam komt ook de verbinding met de recher-
che ter sprake. Een wijkteamchef merkt op dat het vervelend is dat buurtregisseurs 
vaak geen terugkoppeling krijgen van door hen aangebrachte rechercheonderzoeken. 
Ze komen dan bij een incident, dragen dat over en horen nooit meer iets, waardoor 
ze ook de betrokken burgers geen terugkoppeling kunnen geven. Een andere wijk-
teamchef vindt de korpsleidingbeslissing om wijkteamrecherches van verschillende 
wijkteams uit efficiency-overwegingen te clusteren onverstandig. Juist in die buurten 
waar criminaliteit en overlast voor 85% jeugdgerelateerd is, is het zijns inziens beter 
om wijkteamrecherche en buurtregie dicht bij elkaar te organiseren, dat bevordert de 
onderlinge informatie-uitwisseling. Het volgende voorbeeld illustreert wat hij bedoelt.

‘Wij hadden bijvoorbeeld recentelijk een winkeldiefstal bij Albert Heijn. De volgende dag 
kwam de broer van de winkeldievegge verhaal halen bij de filiaalhouder, vervolgens kwam 
de vader ook nog eens een keer verhaal halen. … Aan zo een zaak, ook aan die bedreiging 
moet net even iets meer aandacht besteed worden dan normaal. Terwijl het nu een zaak 
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van de velen is, die uit procesmatige overwegingen geen bijzondere prioriteit of aandacht 
krijgt. Als de wijkteamrecherche aan het wijkteam had gezeten dan loop ik of de buurt-
regisseur er even binnen en leggen we het even uit.’

Resumé leiding geven aan

Wijkteamchefs geven weliswaar enerzijds aan dat ze de buurtregisseurs een zeer grote 
mate van eigen beslisruimte toekennen, maar hanteren anderzijds een behoorlijk strak 
kader doordat gestuurd wordt op outputindicatoren, zoals aantallen nazorgbezoeken 
en bonnen. Van buurtregisseurs wordt veeleer verwacht dat zij ervoor zorgen dat andere 
partijen de aanpak van achterliggende oorzaken van problemen op zich nemen en zich 
zelf concentreren op ‘echt’ politiewerk. Buurtregisseurs moeten in eerste instantie een 
bijdrage leveren aan de wijkteamdoelstellingen. Wijkteamchefs lijken vooral te letten 
op het afkaderen van de functie. Er wordt eigenlijk niet gestuurd op de oplossing van 
buurtproblemen, het realiseren van betrokkenheid van burgers en het samenwerken 
met partners. Het is de vraag of de buurtregisseur zo de verbinding kan bevorderen 
tussen buurt en wijkteam, waardoor ook de dimensie leiding geven aan lijkt te neigen 
naar distantie.

7.3.5 Aard van samenwerking
De dimensie ‘aard van samenwerking’ betreft de wijze waarop aan de samenwerking 
op buurtniveau gestalte gegeven wordt. Als sprake is van een enge samenwerking dan 
werkt de buurtregisseur voornamelijk samen met professionele partners, waarbij hij 
zich toespitst op de inzet van professioneel toezicht en handhaving in de buurt en bur-
gers een beperkte rol toekent als informant. Bij een brede samenwerking daarentegen 
legt de buurtregisseur nadruk op burgerparticipatie, werkt zowel samen met burgers 
als professionals en accepteert burgers als volwaardig partner.
De wijkteamchefs zijn unaniem van mening dat burgers in verhouding tot de poli-
tie eerder fungeren als informant dan als partner. Een tweetal wijkteamchefs geeft 
bovendien aan dat zelfs van ogen en oren niet of nauwelijks sprake is door het grote 
wantrouwen dat bewoners koesteren tegen de politie in deze wijkteamgebieden. Voor 
zover burgers optreden als partners van de politie gaat het om een handjevol, vaak 
steeds dezelfde, toch al mondige burgers. Veel meer dan buurtregisseurs zouden verder 
de overige wijkteammedewerkers burgers voornamelijk in de hoedanigheid van melder 
zien. Een wijkteamchef geeft aan dat het de politie daar bij contacten met burgers ook 
om gaat, om informatie.

‘Burgers worden ook wel als partner gezien, alleen gebeurt dat mondjesmaat. Het zijn 
meestal dezelfde mensen die participeren en dat zijn mensen die toch al de weg weten te 
vinden en die toch al gehoord werden.’
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‘Burgers worden meer ingezet als informant. Gewoon omdat de politie behoefte heeft aan 
informatie, om de situatie beheersbaar te houden.’

Een andere wijkteamchef wijst erop dat bij een samenwerking met burgers als partner, 
de grens van burgeroptreden goed bewaakt moet worden. Meerdere wijkteamchefs 
hebben de ervaring dat het geven van de politiecursus voor burgers door de buurt-
regisseurs een positieve werking heeft op de meldingsbereidheid en betrokkenheid van 
bewoners. Ondernemers zijn volgens wijkteamchefs vaker dan bewoners betrokken als 
partner en ook als melder. Verder verwachten de wijkteamchefs meer mogelijkheden 
voor burgerparticipatie in buurten met meer koopwoningen en traditioneel westerse 
gezinnen.
In Zuidoost komt de burgerparticipatie volgens betrokken wijkteamchefs niet zo goed 
van de grond om meerdere redenen. Er zijn andere belangen, in sommige delen is de 
doorstroomsnelheid van bewoners hoog en bij diverse culturen is burgerparticipatie 
iets volstrekt vreemds. Ze komen uit gebieden waar ze geen democratie hebben en 
kennen. Bovendien zijn de samenlevingsvormen afwijkend.

‘Ik chargeer wat om het duidelijk te maken, hier hebben gezinnen vaak een moeder of een 
oma die meerdere kinderen bestieren en zelf veelal hele dagen aan het werk zijn. Kinderen 
zijn dan hele dagen alleen thuis, op straat, in wat voor vormen dan ook. Hier heb je veel 
minder kans van slagen met buurtvaders die de straat op gaan om die kinderen in toom te 
houden. Nee, dit is een hele aparte vorm van samenleven hier. Dus deels willen ze über-
haupt niets met ons te maken hebben omdat ze doodsbang voor ons zijn, een deels is het 
ook gewoon zo omdat er hele andere vormen van met elkaar omgaan zijn hier.’

Zuidoost zet daarom volgens betrokken wijkteamchefs meer in op toezicht en hand-
having via ingehuurd toezicht, eigen controles en de inzet van traditionele politie-
instrumenten. Er wordt zowelgebruik gemaakt van particuliere beveiligers als van 
medewerkers stadstoezicht. Zij die bevoegd zijn bekeuringen uit te schrijven worden 
ingezet voor preventief toezicht op overvallen en roof en gekoppeld aan het ondersteu-
ningsteam van district drie. De stadstoezichthouders die geen bevoegdheden hebben 
worden ingezet voor toezicht op de markten. Verder wordt wijkteampersoneel via de 
briefing ingezet op door buurtregisseurs aangebrachte knelpunten in hun buurten. 
Een aanzienlijk deel van een wijkteamgebied is tevens Vogelaarwijk. Daar blijkt dat 
inzet van veel toezicht en handhaving geen beletsel hoeft te zijn voor burgerpartici-
patie als buurtregisseurs deelnemen aan het gestalte geven van die Vogelaar-aanpak.

‘De EGK-buurt is benoemd tot Vogelaarwijk en daar is onder andere flink ingezet met 
extra toezicht door handhavers en medewerkers stadstoezicht.… Van tevoren  bespreken 
we met elkaar wat er gaat gebeuren, maar de beide buurtregisseurs voeren vervolgens de 
overleggen en koppelen daarna terug waar ze mee bezig zijn. Voor zo een Vogelaarwijk is 
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flink wat geld beschikbaar en aan het gestalte geven aan die Vogelaar-aanpak nemen de 
buurtregisseurs dan volop deel. Wat dat betreft zitten we goed in de wijk, bewoners nemen 
deel aan die overleggen en worden gehoord, mensen worden gekend en gevonden.’

Een wijkteamchef is groot voorstander van sociale zelfredzaamheid en geeft aan dat 
sommige van zijn buurtregisseurs sterk verbonden zijn met hun buurt, veel met bur-
gers meedenken, doorverwijzen en aansporen. Die stijl heeft sterk zijn voorkeur. Vol-
gens hem is het heel belangrijk dat een buurtregisseur ook nee kan zeggen en niet 
overbelast raakt door het overnemen van problemen van anderen, die feitelijk zelf aan 
de slag moeten. Bij de wijkteams in West worden naast buurtvaders, politiecursus voor 
burgers, buurtveiligheidsteams en een gezamenlijk klantenpanel met het stadsdeel, 
door buurtregisseurs straatcoaches ingezet op jeugd en toezichthouders op de wijk-
teamdoelstellingen.

Resumé aard van samenwerking

De wijkteamchefs ervaren dat burgers in de samenwerking rondom buurtregie vooral 
een rol hebben als informant en niet als partner. De oorzaken daarvoor zijn volgens 
wijkteamchefs vooral gelegen in het soort bevolking waar men mee te maken heeft 
en niet in de nadruk op inzet van toezicht en handhaving. Voor de mogelijkheid 
dat burgers daadwerkelijk een eigen specifieke meerwaarde zouden kunnen hebben in 
een samenwerking met buurtregie en politie, die verder gaat dan het verstrekken van 
informatie, lijken wijkteamchefs minder open te staan. Burgers zijn vooral belang-
rijk als informanten, over meedenken en beslissen door burgers daarentegen wordt 
weinig gezegd. Kortom, wijkteamchefs gaan uit van een enge samenwerking binnen 
buurtregie, een samenwerking met voornamelijk professionals en inzet van burgers als 
informanten, die neigt naar distantie.

7.3.6 Strategieën
De dimensie ‘strategieën’ gaat over de mate waarin buurtregisseurs zich voornamelijk 
richten op reactief werken of daarnaast ook juist preventief en proactief werken. Bij 
reactief werken tracht de buurtregisseur naleving te bereiken door dwang en een zero 
tolerance aanpak. Bij preventief en proactief werken tracht de buurtregisseur vooral 
naleving te bereiken door in overleg met bewoners en ondernemers hen te overtuigen 
van het nut van naleving en een flexibel inspelen op specifieke buurtomstandigheden 
en dus onder omstandigheden een uitzondering maken.
Volgens de wijkteamchefs werken buurtregisseurs vooral in de overleg- en probleem-
oplossende sfeer en minder aan repressie. Vanuit hun kennis van en bekendheid in de 
buurt hebben zij grote meerwaarde bij het kalmeren van de gemoederen na incidenten 
waarin de politie naar oordeel van omwonenden verkeerd is opgetreden en voor een op 
de specifieke kenmerken van een jeugdgroep toegesneden aanpak. De buurtregisseurs 
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zijn volgens wijkteamchefs na tien jaar volledig geïntegreerd binnen de wijkteams, de 
functie heeft een volwaardige positie binnen het korps. Een wijkteamchef licht dit 
toe aan de hand van een tweetal voorbeelden. In de aanpak van een criminele jeugd-
groep gaat de buurtregisseur daadwerkelijk in gesprek met een dergelijke groep en bij 
spanningen in de buurt gaat de buurtregisseur in gesprek met de buurtbewoners over 
vermeend fout politieoptreden.

‘Waar we af en toe nog steeds mee lastig worden gevallen, dat zijn de roemruchte hopy-
boys, die we tot een aantal jaren geleden hier ook hadden. De buurtregisseurs wisten pre-
cies wie daarin zaten. Dan kan je natuurlijk ook daadwerkelijk in gesprek met ze gaan, 
met een dergelijke groep en je kunt de aanpak erop afstemmen. Dus aan buurtregie heb je 
ongelooflijk veel. Vorig jaar hadden we bij een drugsinval, dat een aantal aanwezigen in het 
pand vluchtten en van zes hoog naar beneden vielen en daaraan overleden. Toen hadden 
we een enorme commotie vanuit de groeperingen daar. Dat wisten onze buurtregisseurs 
beheersbaar te houden voor alles en iedereen. Dan is je buurtregisseur een hele sterke factor 
die je kunt gebruiken als instrument om je problematiek beheersbaar te houden en aan te 
pakken.’

Alle wijkteamchefs zijn van mening dat buurtregisseurs ook repressief moeten optre-
den. De voorkeur gaat uit naar optreden bij geconstateerde overtredingen en dus niet 
gedogen. Het moet voor de burger geen verschil uitmaken of hij een overtreding pleegt 
ten overstaan van een buurtregisseur of noodhulpcollega’s, naar buiten toe moeten 
wijkteammedewerkers op eenzelfde wijze optreden. Althans, dat is het streven. Wijk-
teamchefs zijn van mening dat verbaliseren niet per definitie een vertrouwensbreuk 
betekent met burgers, maar juist respect oplevert. Wel erkennen zij, dat buurtregis-
seurs soms wat aansporing behoeven om wel te verbaliseren in voorkomende gevallen. 
Onderstaande voorbeelden tonen een voorkeur voor verbaliserend optreden.

‘Ze hadden hier bijvoorbeeld uitstelregelingen voor gesignaleerden, daar heb ik een einde 
aan gemaakt. Er zijn twee buurtregisseurs waar ik echt streng moet zijn op een strakke lijn. 
Een goed contact is leuk maar is niets. Als die ander dingen doet die niet mogen dan moet 
je als politie toch optreden.’

‘Soms is het juist goed voor het vertrouwen om te handhaven, dan maak je ook duidelijk 
waar je voor staat. Dat komt er gelukkig wel meer in, dat het een het ander niet in de weg 
hoeft te staan. Het is namelijk niet zo dat je alleen maar je werk kunt doen als je een aar-
dige man/vrouw bent. Daarmee krijg je alleen maar het respect van een beperkte groep en 
misschien wel van niemand. Ook zo een hufterige jongen verwacht van je dat je zijn foute 
gedrag niet tolereert.’
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In het geval van bijzondere maatregelen of een bijzondere aanpak, zoals het vierfasen-
model in de jeugdaanpak, moeten buurtregisseurs volgens wijkteamchefs net als de 
overige wijkteammedewerkers handhaven. In het geval van bijzondere maatregelen, 
zijn de buurtregisseurs overigens volgens een van de wijkteamchefs ook vaak degenen 
die aanjager waren van het instellen van een dergelijke maatregel. Bovendien wijzen 
de betrokken wijkteamchefs erop dat handhaven voorwaarde is voor verlenging van 
zo een bijzondere maatregel. Als er niet consequent verbaliserend wordt opgetreden 
tegen overtreding van bijvoorbeeld een alcoholverbod, dan is er aan het einde van de 
termijn waarvoor de maatregel is ingesteld geen bewijs dat in het aangewezen gebied 
nog steeds sprake is van overlast door openbaar drankgebruik en zal de maatregel niet 
worden verlengd.

‘Bij handhaving van de maatregelen staan wij voor handhaven. De gemeenschap is ook het 
soort gemeenschap dat duidelijkheid verwacht.’

De wijkteamchefs zijn het er verder over eens dat buurtregisseurs heldere grenzen moe-
ten stellen. Dat geldt in het bijzonder in Zuidoost waar veel bijzondere maatregelen zijn 
ingesteld, maar ook in gebieden waar dat niet het geval is. Het gaat om helder hand-
haven en controleren van de geldende regels, wat volgens wijkteamchefs iets anders is 
dan zero tolerance. Of tot een zero tolerance aanpak wordt overgegaan is volgens wijk-
teamchefs situationeel bepaald, maar er is dan altijd sprake van een wijkteamstrategie, 
waar de buurtregisseur ook aan mee moet doen. Voorbeelden zijn de avond van Oud 
en Nieuw of het absoluut niet tolereren van enige intimidatie, bedreiging of geweld 
tegen politiemensen en ambtenaren. Ten slotte merkt een wijkteamchef op, dat buurt-
regisseurs individueel ook hun handelwijze zullen aanpassen aan de situa tie en dat dit 
één van hun kernkwaliteiten is. Dit laatste heeft echter ook een limiet.

‘Zero tolerance, dat is het niet en hebben we niet. Aan de andere kant is dit ook een gebied, 
en juist gewoon door de samenstelling van je populatie, dat je gewoon duidelijk moet 
 maken wat de grenzen zijn waar men aan moet voldoen en wat we wel en niet accepteren. 
Dat bepaalt je gezag in een gebied, waar mensen te maken hebben met een overheid die je 
kunt omkopen en waarmee je kan marchanderen.’

‘Het verwachtingspatroon binnen de verschillende gemeenschappen is anders en daardoor 
komen wij soms ook in een spagaat. De Marokkaanse gemeenschap verwacht een bepaalde 
rol van de politie naar hun kinderen toe in de buitenwereld, gebaseerd op hun eigen ach-
tergrond en dat is bij de Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap weer anders. 
Een standaard autochtoon gezin verwacht ook weer iets anders, die willen gebeld worden, 
die willen geïnformeerd worden, het is voor ons soms eigenlijk wel ingewikkeld om daar 
steeds tussen te schakelen.’
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‘Dat is situationeel bepaald, waar is wat op welk moment nodig. Op een oudejaarsavond, 
gaande naar de jaarwisseling, dan hebben we wel een zero tolerance aanpak, anders kunnen 
we het niet in de hand houden en krijgen we aan het eind van de avond spijt dat we aan het 
begin van de avond zo tolerant geweest zijn.’

‘Zo vertelde de vorige stadsdeelvoorzitter mij tijdens een kopje koffie dat hij de vorige dag 
door Marokkaanse jongens bedreigd werd en desgevraagd dat hij geen aangifte gedaan 
had. We hebben daar een stevige discussie over gehad en die jongens dezelfde dag opge-
haald.’

Bovenstaande laat zien dat wijkteamchefs vinden dat de gebieden waarin zij werken 
vereisen dat heldere grenzen gesteld worden, door te verbaliseren en op te treden met 
dwang bij overtreding van die grenzen, ook door de buurtregisseurs. Over de mogelijk-
heden van overreding en mensen overtuigen van de noodzaak bepaalde regels na te 
volgen wordt niet gesproken. Een wijkteamchef wijst in dit verband op de grenzen van 
het aanpassingsvermogen van de politie, bijvoorbeeld de mate waarin de politie haar 
aanpak kan afstemmen op het verwachtingspatroon van elke afzonderlijke etnische 
deelgemeenschap.

Resumé strategieën

Buurtregisseurs werken volgens wijkteamchefs vooral in de overleg- en probleem-
oplossende sfeer en zijn daardoor van onschatbare waarde voor herstel dan wel creëren 
van draagvlak voor politieoptreden. Relatief strak handhaven door verbaliseren, ook 
door buurtregisseurs, blijft echter een belangrijk punt. Van gedogen of het maken 
van uitzonderingen zijn zij geen voorstander. Concluderend erkennen wijkteamchefs 
een meerwaarde van buurtregisseurs omdat zij meer preventief en proactief zouden 
werken, maar tegelijkertijd eisen zij dat de buurtregisseur heldere grenzen stelt con-
form wijkteambeleid en wordt gedogen unaniem afgewezen. Toch weer een nadruk op 
reactief werken en dus distantie, maar tegelijkertijd een stuk erkenning van het nut en 
functie van preventief en proactief werken van buurtregie, dus nabijheid.

7.3.7 Toolbox
De dimensie ‘toolbox’ gaat over de middelen die buurtregisseurs bij voorkeur gebrui-
ken. Als de buurtregisseur vooral gebruikmaakt van zijn bevoegdheden en zich con-
centreert op politiekerntaken dan zal eerder sprake zijn van een beperkte toolbox en 
distantie tot burgers. Daartegenover staat een brede toolbox waarin de buurtregisseur 
vooral gebruikmaakt van persoonlijke vaardigheden en competenties zoals empa-
thisch vermogen, waarin hij ruimte creëert voor alternatieve oplossingen. Dat laatste 
leidt tot nabijheid.
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Gevraagd naar de belangrijkste middelen van buurtregie in de zin van competenties, 
vaardigheden, eigenschappen en/of bevoegdheden zitten wijkteamchefs nadrukkelijk 
aan de kant van een brede toolbox, maar noemen ze ook een aantal kenmerken die 
typerend zijn voor alle politieambtenaren. Het meest belangrijke is volgens wijkteam-
chefs dat de buurtregisseur in verbinding staat met de maatschappij. Hij dient een 
brede blik te hebben met oog voor de sociale context. Hij moet in de omgang met 
mensen gemakkelijk kunnen schakelen van het niveau van de stadsdeelvoorzitter naar 
het niveau van een gewone burger. Het type buurtregisseur moet passen bij de buurt, 
dan kan hij het beste verbinding maken. Intern moet hij in staat zijn collegae voor zijn 
zaak te winnen.

‘Wat voor mij heel belangrijk is, is dat een buurtregisseur in staat is verbinding te maken. 
Dus intern om collegae voor zijn of haar probleem te winnen en in beweging te krijgen en 
extern om toch vooral in staat te zijn om verbinding te krijgen met die buurt.’

Met andere woorden, de nadruk ligt op inzet van persoonlijke competenties en vaar-
digheden, waarbij de belangrijkste eigenschappen van de buurtregisseur volgens 
wijkteamchefs empathisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden zijn. 
De buurtregisseur moet zich kunnen inleven in wat de buurt nodig heeft en daaren-
boven is het handig als hij de ‘taal’ van de buurt verstaat. De buurtregisseur is volgens 
wijkteamchefs een betrouwbare en toegankelijke persoonlijkheid, hij is prettig in de 
omgang en zijn belangrijkste wapen is zijn mond. Bij de buurtregisseur gaat het om 
opbouw en behoud van wederzijds vertrouwen en het betrachten van openheid en 
transparantie.

‘Er moet wederzijds vertrouwen zijn, als er van een van beide zijden wantrouwen is dan 
lukt het niet. Openheid en transparantie, daar draait het om. Ik zeg ook altijd tegen de 
collega’s “zorg dat je de dingen die je belooft kunt nakomen”.’

Het belangrijkste middel voor de buurtregisseur is volgens wijkteamchefs het opbou-
wen en onderhouden van netwerken en deze benutten voor het oplossen van proble-
men. Wijkteamchefs benadrukken allemaal dat het er bij het ‘regisseren’ om gaat dat 
de buurtregisseur in staat is problemen daar neer te leggen waar ze horen. Bovendien 
moet hij ervoor zorgen dat wijkteamcollega’s weten wat er in zijn buurt speelt en hoe ze 
daarop moeten inspelen. De wijkteamchefs verwachten dan ook dat de buurtregisseur 
op een effectieve wijze samenwerkt met collega’s en partners en zijn afspraken nakomt. 
Ten slotte zijn politiek bestuurlijke gevoeligheid en vaardigheden en een dosis gezond 
verstand onmisbaar.
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‘De buurtregisseur moet partners kennen en proberen bij elkaar te krijgen om een pro-
bleem op te lossen. Daarnaast moet hij aangeven als het geen politieprobleem is en het 
neerleggen op de plek waar het thuishoort.’

‘Zo een krantenartikel over die vernieling in die pizzeria, hoe ga je daarmee om? Hoe gaat 
die ondernemer daar mee om en hoe reageert hij naar de politie en hoe ga je daar weer mee 
om? Je moet maatschappelijk op de hoogte zijn, want daar vragen mensen naar als je op 
straat komt.’

Wijkteamchefs zijn verder duidelijk van mening dat de buurtregisseur politieman is 
en verbinden daaraan enkele eisen die voor elke politieman opgaan. Het gaat dan 
om het uitstralen van gezag en autoriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. 
Meer typisch voor buurtregie zijn enig analytisch vermogen om dwarsverbanden te 
onderkennen, goed kunnen prioriteren en plannen, beschikbaar zijn als het nodig is en 
niet solistisch werken, maar onderdeel blijven uitmaken van het wijkteam. Ook werd 
integriteit genoemd in de zin van zich bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn 
aan solo-optreden als politieman.

‘Buurtregisseurs hebben wel eens de neiging gehad om zich terug te trekken van het wijk-
team en solistisch alleen maar bezig te zijn met hun eigen buurtje. Maar ik vind dat buurt-
regisseurs deel moeten blijven uitmaken van het wijkteam in de volle breedte. Als binnen 
het wijkteam bijvoorbeeld door omstandigheden druk ontstaat op de noodhulp dan wil ik 
dat buurtregisseurs bijspringen. Dat heeft een positief effect, want de wijkteammedewer-
kers zien dat de buurtregisseurs ook meedoen als zij in de problemen komen en daardoor 
komt een wisselwerking tot stand: zij zullen op hun beurt ook bereid zijn om bij te sprin-
gen als er binnen buurtregie druk ontstaat.’

Ten slotte verschillen wijkteamchefs van mening over de mate van ruimte voor alterna-
tieve of innovatieve methoden binnen buurtregie. Een wijkteamchef ziet juist binnen 
buurtregie de meest creatieve oplossingen, andere wijkteamchefs vinden dat tegenval-
len. Ze geven aan dat de meeste buurtregisseurs al wat ouder zijn en daardoor redelijk 
traditioneel. Voor veruit de meesten is buurtregie de eindfunctie, er is daardoor weinig 
verloop, weinig nieuwe aanwas en weinig innovatie. Ook wordt opgemerkt dat een 
buurtregisseur geen leidinggevende is.

‘Buurtregisseurs zitten nog redelijk binnen de traditie hoor. Juist, want buurtregisseur 
word je voor het leven. We gaan door met matchen en elke zes jaar verplaatsen, maar 
buurtregisseurs komen bijna niet meer terug op de reguliere teams. Daardoor wordt het 
steeds moeilijker voor ze om innovatief te zijn. Op de lange termijn gaan veel buurtregis-
seurs alleen maar vanuit hun eigen normen, waarden en tradities werken. Dat komt omdat 
de wisselingen binnen buurtregie maar heel beperkt zullen zijn op de langere termijn.’
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Resumé toolbox

Wijkteamchefs zijn van mening dat buurtregisseurs een brede toolbox hanteren met 
nadruk op empathisch vermogen en verbinden en dus in dit opzicht geheel aan de 
kant van de nabijheid tot burgers staan. Daar voegen zij echter aan toe, dat de buurt-
regisseur vooral ook politieman moet zijn en onderdeel van het wijkteam en zijn net-
werk moet benutten om oneigenlijk politiewerk bij partners weg te zetten. Kortom, 
wijkteamchefs geven aan dat buurtregisseurs een brede toolbox hanteren, maar door 
hen gestelde eisen hebben vooral betrekking op een enge toolbox. Of sprake is van 
nabijheid of distantie hangt dan geheel af van hoe de buurtregisseur daar feitelijk in 
zijn dagelijkse werkzaamheden mee omgaat en is op basis van de uitspraken van de 
wijkteamchefs niet te beoordelen.

7.3.8 Mentaliteit
Op het vlak van de dimensie ‘mentaliteit’ kunnen wijkteamchefs uitgaan van nadruk 
op straf en controle of nadruk op morele naleving en controle door burgers zelf. Bij 
nadruk op straf en controle gaat het om het nastreven van orde en leefbaarheid door 
gebruik te maken van straf, afschrikking en beperken en uitsluiten van risico’s. Bij 
nadruk op morele naleving en controle door burgers zelf gaat het vooral om het berei-
ken van orde en leefbaarheid doordat mensen intrinsiek overtuigd raken van het 
belang van naleving van bepaalde gezamenlijke normen en waarden en dat burgers 
zelf oplossingen inbrengen en betrokken zijn in de aanpak daarvan.
Gevraagd naar het hart van buurtregie gaat het volgens wijkteamchefs om betrokken-
heid, kennen en gekend worden en netwerken. Ze zijn enerzijds het gezicht van de 
politie naar burgers en externe partijen toe en anderzijds de antenne voor het korps.

‘Betrokkenheid is essentieel. Je moet iemand hebben die echt verschil wil maken in zo 
een buurt. De goede, die gaat er iets van maken en voor die is het zijn buurt. Ook bij een 
buurtveiligheidsteam of het slaagt, hangt af van of de buurtregisseur gelooft in en bereid 
is ervoor te gaan.’

‘Betrokkenheid, betrokken voor hun buurt, hun werk, het ervoor gaan, verantwoordelijk-
heid dragen ervoor, dat is waar het vandaan moet komen. Niet van wat je chef je opdraagt 
of wat de buurt van je wil, nee vanuit jezelf, vanuit je hart, dat doen wat vanuit je buik 
moet gebeuren. Misschien minder de ratio dan veel meer het gevoel. Dan komt de rest 
vanzelf wel.’

Gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst, zeggen wijkteamchefs te gelo-
ven in het zoeken naar verbinding, vooral met het oog op de allochtone bevolkings-
groepen. Ze zijn blij dat het streven naar verbinding, de gedachtegang achter buurt-
regie, is doorgezet. Afhankelijk van de bevolkingsgroepen waar men mee te maken 
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heeft is het wel een kwestie van kleine stappen, bijvoorbeeld omdat sommige bevol-
kingsgroepen waar men mee te maken heeft, zoals in Zuidoost, interactie met over-
heid en politie meer als bedreiging dan als kans zien. Toch is juist daar de wens sterk 
om problemen structureel op te lossen, wat blijkt uit de wens de jongere jeugd op het 
rechte pad te houden en samen met partners te geleiden naar diploma en vaste baan. 
In West zien de wijkteamchefs vooral kansen na alle investeringen, ze verwachten geen 
Parijse toestanden en pleiten voor nog meer benutten en stimuleren van politiecarriè-
res van allochtone collegae, wiens inzet volgens de wijkteamchefs van grote waarde is 
in multi-etnische buurten.

‘Ik zou echt willen bereiken dat we de jeugd op het rechte pad kunnen houden en toe 
kunnen geleiden naar een diploma en een vaste baan, samen met andere partners. Want 
dat is volgens mij wel de sleutel tot succes. Want we zijn als samenleving geneigd om heel 
veel energie te steken in de partij die ons ook het meeste overlast bezorgt op dit moment 
en waar we het meeste mee in aanraking komen. Terwijl het de vraag is of we die groep 
nog gaan veranderen. Ze zijn natuurlijk wel de voorbeelden voor de jeugd die erachteraan 
komt, dus je moet er iets mee, die moet je ook niet loslaten. Maar het zou mij heel wat 
waard zijn als we ervoor kunnen zorgen dat mensen hier gewoon hun school afmaken en 
een goede toekomst krijgen.’

‘Maar ik ben echt positief over de ontwikkeling die in gang is gezet in zijn totaliteit: de 
aandacht voor onderwijs, de aandacht voor de scholen, voor verzuim, voor de kwaliteit van 
onderwijs, de aandacht voor de fysieke leefomgeving met de stadsvernieuwing, de aan-
dacht voor maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden. Wij zijn natuurlijk als politie vaak 
bezig met het schoonmaken van het afvalputje, maar als er niets in het afvalputje komt, 
dan hebben we het gemakkelijk. Als er geen dreiging is en geen onrust en we het beter heb-
ben in de sociale omgeving dan zullen we ook wat minder op ons bordje krijgen denk ik.’

Resumé mentaliteit

Wijkteamchefs zien de kern van buurtregie in een nadruk op morele naleving, waarin 
hun hoop voor de toekomst gevestigd is op een betere probleemoplossing in verbin-
ding met de buurt, mede door de inzet van buurtregie, nabijheid dus. Dit staat eigen-
lijk lijnrecht tegenover het beeld dat naar voren komt uit de optelsom van de uitspra-
ken van wijkteamchefs over de andere dimensies, die neigt namelijk naar nadruk op 
controle en vooral het beperken dan wel uitsluiten van risico’s, distantie dus.

7.4 Concluderende samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de percepties van de wijkteamchefs over de relatie tussen 
politie en burgers rondom buurtregie. De wijkteamjaarplannen van deze wijkteams 
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tonen concentratie op risicodoelgroepen, nadruk op samenwerking met professionals 
en reactief werken in het kader van prioritaire delicten, waarbij enige actieve rol van 
burgers nauwelijks aan bod komt.
Bij het bepalen van de aanpak van buurtregie is volgens wijkteamchefs de inbreng van 
bewoners beperkt en eerder sprake van centrale sturing dan van frontlijnsturing. Die 
inbreng varieert weliswaar per buurt en naar mate van organisatiegraad van burgers, 
maar blijft overwegend beperkt tot het melden van incidenten. In probleembuurten 
blijft zelfs dit melden vaak achterwege. Wijkteamchefs vinden dat de buurtregisseurs 
een brede vrije ruimte behoeven voor het bouwen en onderhouden van netwerken, 
maar benadrukken sterk beperking tot politiewerk en wijkteamdoelstellingen.
Bij de interne/externe gerichtheid van buurtregie ligt de nadruk van wijkteamchefs op 
informatiegestuurde politie en is vaak sprake van een beperkte reikwijdte van burger-
contacten. De mate van fysieke aanwezigheid van de buurtregisseur in de buurt staat 
onder druk, inzet van wijkteampersoneel op buurtissues komt onvoldoende tot stand 
en alle wijkteams hebben te maken met moeilijk bereikbare groepen of deelgemeen-
schappen.
Wat betreft de probleemfocus lijken wijkteamchefs te neigen tot een enge probleem-
focus door de concentratie op problematische jeugdgroepen en beperkte eigen moge-
lijkheden van buurtregisseurs om een structurele probleemaanpak te bevorderen. 
Buurtregisseurs zijn relatief vaak bezig met de afhandeling van incidenten, worden 
steeds vaker verplicht juist reactief te reageren en zijn daarnaast voor een structurele 
probleemaanpak afhankelijk van andere partijen.
Wat betreft leiding geven aan buurtregisseurs is in toenemende mate sprake van direc-
tief leiderschap op distantieaspecten en ontbreken van leiding op nabijheidsaspecten. 
Van buurtregisseurs wordt verwacht dat zij ervoor zorgen dat andere partijen de aan-
pak van achterliggende oorzaken van problemen op zich nemen terwijl zij zich zelf 
moeten concentreren op ‘echt’ politiewerk. Er wordt eigenlijk niet gestuurd op de 
oplossing van buurtproblemen, het realiseren van betrokkenheid van burgers en het 
samenwerken met partners.
Wat betreft de aard van de samenwerking menen de wijkteamchefs dat burgers in 
de samenwerking vooral een rol hebben als informant en niet als partner. De oorza-
ken daarvoor worden voornamelijk gezocht in het soort bevolking waar men mee te 
maken heeft en niet in de nadruk op inzet van toezicht en handhaving en een gebrek 
aan politie-initiatieven om burgers te betrekken.
Wat betreft de strategieën van buurtregie erkennen wijkteamchefs een meerwaarde van 
buurtregisseurs omdat zij meer preventief en proactief zouden werken, maar tegelijker-
tijd eisen zij dat de buurtregisseur heldere grenzen stelt conform wijkteambeleid en wordt 
gedogen unaniem afgewezen. Wijkteamchefs geven aan dat buurtregisseurs vooral wer-
ken in de overleg- en probleemoplossende sfeer en daardoor van onschatbare waarde zijn 
voor herstel dan wel creëren van draagvlak voor politieoptreden. Relatief strak handha-
ven door verbaliseren, ook door buurtregisseurs, blijft echter een belangrijk punt.
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Daarnaast zijn de wijkteamchefs van mening dat buurtregisseurs een brede toolbox 
inzetten. Daar voegen zij echter aan toe, dat de buurtregisseur vooral ook politieman 
moet zijn en zijn netwerk moet benutten om oneigenlijk politiewerk bij partners weg 
te zetten. Met andere woorden, wijkteamchefs geven aan dat buurtregisseurs een brede 
toolbox inzetten, maar door hen gestelde eisen hebben vooral betrekking op beperking 
tot inzet van een enge toolbox.
Wat betreft de mentaliteit van buurtregie zien wijkteamchefs de kern van buurtregie 
in nadruk op morele naleving, waarin hun hoop voor de toekomst gevestigd is op een 
betere probleemoplossing in verbinding met de buurt. Dit staat lijnrecht tegenover het 
beeld dat naar voren komt uit de optelsom van de uitspraken van wijkteamchefs over 
de andere dimensies, die neigt namelijk naar nadruk op controle en vooral het beper-
ken dan wel uitsluiten van risico’s.

Tabel 4: Wijkteamchefs over dimensies buurtregie
Distantie vd md be mn vn40 Nabijheid
Weinig inbreng burgers         Veel inbreng burgers
Centrale sturing         Frontlijnsturing
Informatiegestuurde politie         Kennen en gekend worden
Beperkte reikwijdte burger-
contacten         Grote reikwijdte burger-

contacten
Doelgroepen & hotspots         Criminogene factoren
Ad-hocprobleemaanpak         Structurele probleemaanpak
Sturing op output         Sturing op outcome
Weinig eigen beslisruimte         Veel eigen beslisruimte
Nadruk op professionele 
 partners         Nadruk op burgerparticipatie

Burgers als ogen en oren         Burgers als partner

Naleving door dwang         Naleving door overeenstem-
ming

Zero tolerance         Uitzonderingen/gedogen

Bevoegdheden         Persoonlijke competenties/
vaardigheden

Kerntaken         Ruimte voor alternatieve 
methoden

Nadruk op straf         Nadruk op morele naleving
Nadruk op professioneel risico-
management en controle         Nadruk op controle door 

burgers zelf 

40 vd = veel distantie, md = meer distantie dan nabijheid, be = beide, mn = meer nabijheid dan distantie, 
vn = veel nabijheid.
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Wijkteamchefs zien in de relatie politie - burgers rondom buurtregie relatief meer 
aspecten van distantie dan van nabijheid. Tabel 4 geeft de antwoordpatronen van 
wijkteamchefs per dimensie – uitsluitend ter illustratie – grafisch weer. Deze grafische 
weergave betreft een eigen inschatting van de onderzoeker op basis van het empirisch 
materiaal.
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Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het empirisch onderzoek naar de percep-
tie van veertien buurtregisseurs uit zeven wijkteams van de relatie tussen politie en 
burgers. Het bespreekt de visie van de buurtregisseurs binnen de acht dimensies van 
buurtregie. Elke paragraaf begint met een korte beschrijving van de betrokken dimen-
sie, beschrijft vervolgens de perceptie hierover van de buurtregisseurs en geeft daarna 
een deelconclusie ten aanzien van de betekenis voor nabijheid tot of distantie van 
burgers. Het hoofdstuk sluit af met een concluderende samenvatting.

8.1 Bepalen van de aanpak

Het bepalen van de aanpak van buurtregie kan variëren van geringe betrokkenheid 
van burgers naar grote betrokkenheid van burgers. Geringe betrokkenheid van bur-
gers betekent weinig of geen invloed van burgers op de aanpak en centrale sturing, 
waarbij korpsprioriteiten en prioriteiten vanuit het bestuur de aanpak domineren. 
Grote betrokkenheid van burgers betekent veel inbreng van burgers op de aanpak en 
frontlijnsturing. Bij frontlijnsturing bepaalt de buurtregisseur de aanpak in nauwe 
aansluiting op wat leeft in de buurt.

Veel versus weinig inbreng van burgers

De beleving van buurtregisseurs van betekenis, waarde en belang van georganiseerde 
vormen van betrokkenheid van burgers verschilt sterk. Voor bewoners is de meest 
genoemde vorm het bewonersoverleg, gevolgd door voorlichting. Daarnaast speelt de 
interactie van de buurtregisseur met individuele sleutelpersonen een prominente rol. 
Een aantal buurtregisseurs vertrouwt erop dat ze via professionals horen wat bewo-
ners willen. Verder onderhouden buurtregisseurs geregeld contact met ondernemers, 
meestal via een ondernemersvereniging.
Slechts in één van de veertien buurten is de buurtregisseur initiatiefnemer van een 
bewonersoverleg, in de overige buurten zijn andere professionals of bewoners zelf 
initia tiefnemer. Buurtregisseurs sluiten vaker aan bij de door professionals geïnitieerde 
dan bij de door bewoners geïnitieerde bewonersoverleggen. De opinie van de buurt-
regisseurs over de waarde van deze overleggen varieert; de één hecht groot belang aan 
structurele aanwezigheid, de ander haakt af, omdat bewonersoverleggen geen meer-
waarde zouden hebben.
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Het ene door buurtregisseur en wijkbeheerder geïnitieerde bewonersoverleg resul-
teert in meer invloed van bewoners op de aanpak van buurtproblemen, omdat daar-
uit diverse burgerinitiatieven voortgekomen zijn, zoals een eigen vorm van sms-alert. 
Buurtregisseurs die deelnemen aan bewonersoverleggen vinden het belangrijk naar 
buurtbewoners te luisteren omdat zij met andere problemen komen dan politieregis-
traties tonen. Ze zien deelname daarbij als mogelijkheid om bewoners op hoofdlijnen 
informatie te geven over de situatie in de buurt en bewoners gelegenheid te bieden 
vragen te stellen en problemen aan te kaarten.
Een buurtregisseur heeft in zijn buurt enkele zeer actieve zelfstandige bewoners-
verenigingen. Deze vergaderen regelmatig met de huismeester van de woningbouw 
en die houdt de buurtregisseur weer op de hoogte van eventuele klachten en of mel-
dingen van bewoners. Diezelfde bewonersvereniging houdt zelf spreekuur voor bewo-
ners en verzorgt laagdrempelige hulp, zoals het invullen van formulieren en eventueel 
juridische ondersteuning via een vaste advocaat. De burgerinbreng in de aanpak van 
problemen is hier dus relatief groot, al verloopt de connectie met de buurtregisseur 
grotendeels via de huismeester.
Buurtregisseurs geven aan dat er diverse belemmeringen zijn voor betrokkenheid 
van burgers in de vorm van bewonersoverleggen. In sommige buurten zijn de door 
opbouwwerk begeleide bewonersoverleggen ingezakt, bijvoorbeeld door een gebrek 
aan actie van het bestuur naar aanleiding van door bewoners ingebrachte klachten. 
In het kielzog daarvan loopt het animo voor deelname aan buurtschouwen terug. De 
betrokken buurtregisseurs hebben de indruk dat de grote hoeveelheid professionals 
de weinige burgers die nog eigen initiatieven zouden willen ontplooien demotiveren.

‘Er zijn vrij veel professionals daar aan de slag en dat smoort toch eigen initiatief. Want je 
hebt allemaal je eigen loket voor je probleem en dan ben je klaar.’

In één van de buurten in West met deels hoogopgeleide, welgestelde bewoners is de 
buurtregisseur van mening dat vooral hoogopgeleiden de juiste wegen zelf weten te 
bewandelen en geen behoefte hebben aan georganiseerde inbreng. In sommige buur-
ten van Zuidoost lijkt het animo voor deelname aan stadsdeelbewonersoverleggen te 
ontbreken en komt nauwelijks iemand opdagen. In West heeft een buurtregisseur bin-
nen de buurt te maken met meerdere, concurrerende allochtone deelgemeenschappen, 
wat realisatie van burgerbetrokkenheid bemoeilijkt.

‘Een groot aantal bewoners wilde sport- en spelactiviteiten voor kinderen. Er stond een 
gymzaal leeg. Om daar invulling aan te geven zou je het moeten verdelen in een avond 
voor Turkse kinderen, een avond voor Marokkaanse kinderen, een avond voor de Turkse 
vereniging, een avond voor Marokkaanse vrouwen. Dat wilde het stadsdeel dus gewoon 
helemaal niet. Die zeiden van nee, …geen clubjes en dan zie je het zo wegzakken.’
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Meerdere buurtregisseurs hebben daarentegen positieve ervaringen met de politiecur-
sus voor burgers. Een van de buurtregisseurs heeft die burgercursus meerdere keren 
gegeven en vertelt dat de deelnemers dolenthousiast zijn. Gedurende de negen sessies 
ontstaat een vertrouwensband en neemt het begrip voor de politie, de meldingsbereid-
heid en de kwaliteit van de meldingen toe en ontstaat een blijvend netwerk van sleu-
telpersonen. De buurtregisseur legt uit dat het erom gaat de politieorganisatie begrij-
pelijker te maken voor de mensen.

‘Ik denk dat een hele belangrijke taak voor een buurtregisseur is om ervoor te zorgen dat de 
politieorganisatie veel transparanter wordt naar de burgerij toe. Ik ben ervan overtuigd dat 
als de mensen meer begrijpen van de politieorganisatie, dat ze dan ook veel meer geneigd 
zijn om bijvoorbeeld actief informatie aan de politie te verstrekken of om eraan mee te 
werken om de leefbaarheid van de buurt naar een hoger niveau te brengen of te houden.’

Veel buurtregisseurs onderhouden structureel contact met een beperkte groep sleu-
telpersonen, waarmee zij goede ervaringen hebben en nauwere banden hebben opge-
bouwd. Die sleutelpersonen hebben volgens buurtregisseurs wel degelijk invloed op de 
probleemaanpak. Zo legt een buurtregisseur bijvoorbeeld uit dat hij een melding van 
zijn sleutelpersonen uitermate serieus neemt en desnoods zelfs zijn dienst aanpast om 
daar aandacht aan te besteden. Door in te spelen op de informatie van de betrokken 
bewoner kan hij namelijk meestal voorkomen dat zaken verder uit de hand lopen.

‘Op een gegeven moment speelde er iets met een pedofiel in de wijk en voor je het weet 
heb je dan een pak ellende in zo een wijk. Als deze mensen zoiets melden, dan moet je er 
ook echt direct op inspelen...Pak ellende? Zoiets gaat rondzingen en dan gaan de ramen 
eruit, dan weten de mensen eigenlijk niet eens waarom, maar als eenmaal die tsunami van 
negatieve publiciteit erin gaat, dan is het heel lastig om dat nog te stoppen. Dat lukt alleen 
maar in het prille begin. En daar heb je gewoon je bewoners voor nodig om die geluiden 
te horen.’

De waarde van inbreng van het gros van buurtbewoners schatten de meeste buurt-
regisseurs echter laag in. De meeste buurtbewoners zouden bijvoorbeeld weinig inte-
resse hebben voor veiligheids- en leefbaarheidsproblemen, verschijnen nauwelijks op 
het buurtregisseurspreekuur en zouden vooral bezig zijn met hun eigenbelang en dus 
niet met het algemeen belang. Daarnaast zouden zij vaak komen met klachten die 
volgens de buurtregisseurs eigenlijk niet bij de politie horen of niet passen in de binnen 
het wijkteam afgesproken prioriteiten. Een aantal buurtregisseurs vertrouwt daarom 
meer op indirecte informatie via professionals, zoals bijvoorbeeld via de schooldirec-
teur, leerplichtambtenaar of een gezamenlijk overleg met andere professionals.
Alle buurtregisseurs die winkels of horeca in de buurt hebben onderhouden geregeld 
contact met de betrokken ondernemers. Daarbij onderkennen ze dat ondernemers 
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over het algemeen een dubbel belang hebben, namelijk geld verdienen met hun zaak 
en een veilige omgeving. Deze belangen kunnen met elkaar conflicteren, zoals bijvoor-
beeld bij een snackbarhouder, die enerzijds klaagt over jeugdoverlast, maar anderzijds 
diezelfde jongens voorziet van snacks en bier.

‘Het lastige met ondernemers is dat ze altijd met dubbele agenda of twee petten op zitten. 
Als ik nou kijk naar de avondwinkel bijvoorbeeld, waar best wel overlast is, die ondernemer 
beklaagt zich over de overlast van die jongeren en vervolgens voorziet hij wel diezelfde 
jongeren van patat, chips en bier.’

Realisatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen lijkt vooralsnog de beste mogelijk-
heid om met deelname van alle betrokken partijen te komen tot een veiliger omgeving, 
tenzij al eerder goed werkende vormen van samenwerking tot stand zijn gekomen, 
meestal in het kielzog van een sterke en actieve ondernemersvereniging. Bij een Keur-
merk Veilig Ondernemen is de eigen rol en bijdrage van ondernemers essentieel, maar 
ook die van het betrokken stadsdeel. In het geval van een onveilige situatie rondom 
winkels of horecagelegenheden, zijn buurtregisseurs en ondernemers vaak degenen die 
de urgentie van de problematiek onderkennen; terwijl het soms moeilijk is om ook een 
stadsdeel of zelfs de eigen politieorganisatie daarvan te overtuigen.
Als een stadsdeel eerder beloften gedaan heeft, zoals het opknappen van een winkel-
centrum en daar vervolgens niets aan doet, dan heeft de buurtregisseur te maken met 
wantrouwende ondernemers. Een buurtregisseur vertelt dat hij zich door het onbe-
trouwbare optreden van het stadsdeel terughoudend opstelt en eerst afwacht wat de 
nieuw aangestelde straatmanager van het stadsdeel voor de winkeliers gaat doen.

‘Als je nou kijkt naar de ondernemersvereniging, die ijvert al jaren voor vernieuwing van 
het winkelcentrum. Vlak voor de verkiezingen had het stadsdeel op het winkelplein een 
groot bord geplaatst met daarop een aankondiging van complete vernieuwing van het win-
kelcentrum. Achteraf blijkt dat niet meer dan een verkiezingsstunt geweest te zijn. Na de 
verkiezingen is het bord weggehaald en vervolgens is er nooit iets aan vernieuwing gedaan.’

Een andere buurtregisseur heeft samen met een collega alle zeilen bijgezet om de 
schrijnende situatie van het buurtwinkelcentrum op de kaart te zetten bij het stads-
deel. Pas na een gedegen analyse van het veiligheidsbeeld, een visie op de vereiste aan-
pak van het betrokken winkelplein en omgeving, veel media-aandacht en een nieuwe 
wijkteamchef die de urgentie van de problematiek deelde en de buurtregisseur in zijn 
streven steunde, kwam het betrokken stadsdeel over de streep.

‘Doordat je je verdiept in de problematiek, daarover nadenkt, een visie ontwikkelt, en 
daarop je tactiek/strategie bepaalt, is het gelukt om de problematiek bij eenieder op de 
agenda te krijgen. Dit is dan uiteindelijk de verdienste van je inspanningen.’
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De meerderheid van de buurtregisseurs geeft verder aan dat het belangrijk is proble-
men zo veel mogelijk weg te zetten bij de betrokken probleemeigenaar. Een goede 
illustratie van deze strategie vormt de motivatie voor en realisatie van een van de 
buurtveiligheidsteams in Amsterdam West. De betrokken buurtregisseur zag hierin 
een mogelijkheid om verantwoordelijkheid bij het stadsdeel neer te leggen en tegelij-
kertijd zelf operationele sturing te houden. Burgers konden via een enquête proble-
men prioriteren, waarop vervolgens door de buurtregisseur en andere professionals een 
gecoördineerde aanpak werd ontwikkeld.

‘Ik was van mening dat er een buurtveiligheidsteam moest komen in de buurt. Ik had dat 
al in mijn hoofd en dat kwam overeen met wat al op papier gezet was door het projectteam 
buurtveiligheidsteams. Ik zag de mogelijkheid om verantwoordelijkheid meer neer te leg-
gen waar deze thuishoort, bij het stadsdeel in deze, ze erbij te betrekken, gebruik te maken 
van hun kwaliteiten en zelf de operationele sturing te houden. Nou, dan kom je ergens.’

Frontlinie- versus beleidssturing

Een aantal buurtregisseurs is van mening dat sprake is van frontlijnsturing. Juist 
een buurtregisseur moet volgens hen bij uitstek voldoen aan de slogan ‘wees je eigen 
hoofdcommissaris’. De buurtregisseurs geven verder allemaal verschillende definities 
van frontlijnsturing. Genoemd worden het inzetten van collega’s via werkverzoeken 
op ad-hocproblemen en het maken van een afspraak op locatie in het politiesysteem. 
Dit zorgt voor een specifieke manier van optreden door collegae bij een eventuele 
melding op het betrokken adres. Meerdere buurtregisseurs ervaren grote vrijheid in 
de invulling van hun werk en ervaren bovendien dat zij grote invloed hebben op net-
werkpartners.

‘Als je je als politie een bepaalde status aanmeet, dan volgt iedereen wat jij denkt dat goed 
is. Als ik zeg tegen een reclasseringsambtenaar dat ik denk dat het verstandig is dat een 
jongere dat en dat traject volgt, dan luisteren ze daarnaar en gaan ze proberen dat voor 
elkaar te krijgen. Als je dat eenmaal door hebt is dat heel raar. Mensen denken gauw dat je 
overal verstand van hebt als politie, als je dat uitstraalt dan.’

Daarnaast bepalen de meeste buurtregisseurs mede zelf aan welke zaken zij prioriteit 
geven. Dat sluit meestal aan bij de eigen beleving van wat urgentie heeft in de buurt, 
zoals direct ingeschakeld worden voor nazorg bij een overval of recherchematig voor-
onderzoek bij openlijke geweldpleging in een school voor zwakbegaafde jongeren.

‘Ik vind het belangrijk om er te zijn voor de mensen. Als er bijvoorbeeld een overval in de 
woning is, dan wil ik direct gebeld worden en liefst direct nazorg verlenen.’
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‘Sommige zaken besteed ik vanuit eigen initiatief veel tijd aan. Ik heb in mijn buurt een 
ROC-lom-school, dat wil zeggen dat daar jeugd op komt die het op andere ROC’s niet 
redde…Daar speelt nu bijvoorbeeld een openlijke geweldpleging en daar zijn veel getuigen 
bij genoemd. Dan neem ik ook de tijd en de moeite om een uitgebreid proces-verbaal van 
bevindingen op te maken en om diverse telefoontjes naar getuigen te plegen, zodat de 
wijkteamrecherche ermee aan de slag kan. Die school pakt dat wel op en dan wil ik dat 
zeker oppakken.’

De meeste buurtregisseurs menen dat sprake is van een combinatie van frontlijnsturing 
en centrale sturing. De meningen over eigen ruimte en wat zij beleidsmatig verplicht 
zijn lopen echter nogal uiteen. Volgens de een horen nazorgbezoeken en bonnenquota 
erbij en volgens een ander gaat het om korpsprioriteiten. Nog een ander benadrukt de 
eigen vrijheid in de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn werk en is van mening 
dat de aard van het politiewerk voldoende is om een heldere grens te bepalen van wat 
wel en niet mag in het kader van zijn functie. Een ander geeft aan dat hij zich dient te 
beperken tot de drie gekozen prioriteiten van het wijkteam, maar dat hij daarbinnen 
alle ruimte heeft om eigen invulling aan de functie te geven.
In dit kader komt ook naar voren dat de meeste buurtregisseurs ervaren dat te veel 
taken bij buurtregie worden weggezet, waardoor de eigen taakinvulling in gedrang 
komt, zoals het nakomen van afspraken met partners. Bovendien wordt een deel van 
de opgelegde taken als niet zinvol ervaren en zou ten koste gaan van tijd in de buurt. 
Verder bestaat soms de indruk dat niet goed is nagedacht over wat wordt weggezet 
bij buurtregisseurs. Zo wordt bijvoorbeeld het uitvoeren van het protocol huiselijk 
geweld, inclusief het opleggen van een huisverbod als aanzienlijke inbreuk op de te 
besteden tijd en gemaakte afspraken ervaren en worden huisbezoeken aan potentiële 
overvallers vaak als niet zinvol ervaren. Sommige buurtregisseurs pleiten ervoor de 
keuze voor het al dan niet uitvoeren van bepaalde taken aan wijkteamchef en buurt-
regisseurs over te laten.

‘Een deel is verplichte meuk zeg maar, waarbij ik me wel eens afvraag of het wel alle maal 
zo zinvol is en of er wel over nagedacht is. Bijvoorbeeld huisbezoek potentiële overvallers. 
Huisbezoek rondom de jaarwisseling, de jeugdgroepen HKJ lijsten invullen, noem het 
maar op wat er allemaal bij de buurtregie neergelegd wordt en dat gaat allemaal ten koste 
van de tijd die je dan in die wijk kan zijn waardoor je je netwerk uitbreidt.’

Resumé bepalen van de aanpak

De meest gangbare vorm waarmee burgers invloed kunnen uitoefenen is het bewo-
nersoverleg, dat burgers gelegenheid biedt om problemen onder de aandacht van de 
buurtregisseur te brengen. Slechts in twee van de veertien buurten spelen burgers van-
uit een bewonersoverleg daadwerkelijk een rol in de aanpak van  veiligheidsproblemen. 
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Buurtregisseurs beoordelen de waarde van mogelijke inbreng van het gros van de 
bewoners als overwegend gering, maar hechten grote waarde aan de inbreng van een 
klein groepje individuele sleutelpersonen. Buurtregisseurs pakken de problemen die 
deze mensen melden serieus op en werken vaak ook in enige mate met hen samen. 
De politiecursus voor burgers verbetert een dergelijke samenwerking verder, doordat 
betrokken burgers beter begrip krijgen voor de aard van politiewerk.
Buurtregisseurs met winkels of horeca in de buurt onderhouden allemaal geregeld 
contacten met betrokken ondernemers en/of voorzitters van hun verenigingen. Daar-
naast zijn buurtregisseurs vaak katalysator voor formele vormen van samenwerking en 
ondernemers leveren daarin duidelijk een eigen bijdrage. Het merendeel van de buurt-
regisseurs benadrukt verder dat het noodzakelijk is andere partijen te mobiliseren, 
vooral wanneer zij naar oordeel van de buurtregisseur probleemeigenaar zijn.
De meeste buurtregisseurs zijn van mening dat sprake is van een combinatie van front-
lijnsturing en centrale sturing. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op de manier van 
optreden van collega’s en netwerkpartners in hun buurt en ervaren zij een grote mate 
van vrijheid in de manier waarop zij invulling geven aan hun werk. Het ervaren kader 
draait rondom korpsprioriteiten en wordt, met uitzondering van de bonnenquota, niet 
als storend ervaren. Wel is sprake van een toename van het aantal van bovenaf opge-
legde verplichte taken, waardoor de tijd die buurtregisseurs ter beschikking hebben 
voor fysieke aanwezigheid in de buurt en het onderhouden van hun netwerk steeds 
meer onder druk staat.
Volgens buurtregisseurs is daarom bij het bepalen van de aanpak sprake van betrok-
kenheid van burgers en dus nabijheid, omdat burgers, vooral via sleutelpersonen, een 
redelijke invloed hebben op de aanpak en omdat sprake is van enige mate van front-
lijnsturing. Kanttekening daarbij is dat betrokkenheid van burgers zich grotendeels 
beperkt tot een selecte groep burgers en het aangeven van problemen, terwijl frontlijn-
sturing door de buurtregisseur onder druk staat door de toename van allerlei nieuw 
opgelegde taken.

8.2 Interne/externe gerichtheid

De interne/externe gerichtheid van buurtregie kan variëren van afstand tot burgers 
door interne gerichtheid tot nabijheid tot burgers door externe gerichtheid. Bij afstand 
tot burgers richt de buurtregisseur zich vooral op het informatiegestuurde werken op 
basis van politieregistraties en kan daarnaast meerdere deelgemeenschappen niet of 
moeilijk bereiken. Bij nabijheid tot burgers richt de buurtregisseur zich vooral op het 
kennen van en gekend worden door de buurt, realisatie van een netwerk van sleutel-
personen en tracht hij zo veel mogelijk alle te onderscheiden deelgemeenschappen in 
de buurt te bereiken en te betrekken.
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Kennen en gekend worden versus informatiegestuurd werken

Connectie met de buurt en kennis van wat er leeft en speelt staat bij buurtregisseurs 
voorop. De meesten beginnen hun dienst met het lezen van de dagrapporten en 
e-mails en selecteren daaruit de zaken die volgens hen opvolging door de buurtregis-
seur behoeven. Bij waarneming voor een tweede buurt of een hele drukke buurt wordt 
de hoeveelheid dagrapportages en e-mails al snel te veel. Een van de buurtregisseurs 
geeft aan dat hij daarom een wekelijks overzicht van het STIP ontvangt met de voor 
zijn buurt relevante incidenten.
Vervolgens benadrukken alle buurtregisseurs het belang van daadwerkelijk lopend of 
op de fiets aanwezig zijn in de buurt en praten met de mensen. Afhankelijk van het 
soort buurt en hun soort netwerk bezoeken buurtregisseurs belangrijke plaatsen en 
sleutelpersonen voor een zogenaamd ‘praatje pot’ over de buurt. Daarnaast zorgen 
sommige buurtregisseurs voor spreiding van hun diensten, zodat zij zo veel mogelijk 
in contact komen met eenieder in de buurt en op de hoogte blijven. Daarenboven 
houden sommige buurtregisseurs spreekuren in de buurt. Deze worden echter niet 
altijd even goed bezocht.
Verder noemen buurtregisseurs deelname aan buurtgerichte activiteiten en het afleg-
gen van huisbezoeken naar aanleiding van informatie afkomstig uit overleggen en/
of dagrapporten. Volgens de buurtregisseurs is het belangrijk dat de buurtregisseur in 
staat is verbinding te leggen tussen de verschillende informatiestromen en die infor-
matie via contacten in de buurt verder te verdiepen.

‘Je moet connecties maken tussen personen waarover je iets hoort, die je ook al eens tegen 
bent gekomen in de dagrapporten of die genoemd worden in het zorgbrede overleg. Daar 
moet je ook aandacht aan besteden en soms op huisbezoek gaan en op die manier breid 
je je netwerk in zo een buurt uit. De mensen die jij kent en die jou kennen en jouw eigen 
kennis van wat er speelt in zo een buurt.’

Een aantal buurtregisseurs noemt verder het belang van in een vroeg stadium, bij 
voorkeur in de laatste basisschooljaren, contact zoeken met de jeugd. Het afschaffen 
van schooladoptie en het ‘koppie koppie project’ wordt betreurd. Een drietal buurt-
regisseurs organiseert toch soortgelijk regulier contact met basisscholen vanuit de 
motivatie dat dit de juiste leeftijd is om op een positieve manier met de jeugd in con-
tact te komen en enige gunstige invloed uit te oefenen.
Buurtregisseurs zoeken verder heel doelbewust een voor henzelf en de buurt passend 
netwerk van sleutelpersonen, zowel van professionele partners als lokale ondernemers 
en bewoners. Buurtregisseurs kennen vaak een hechte samenwerking met voor bewo-
ners laagdrempelig toegankelijke huismeesters, buurtconciërges van de woningbouw 
en opbouwwerkers, die vaak eerste aanspreekpunt zijn voor bewoners en de voor de 
politie relevante problemen van bewoners aan de buurtregisseur doorgeven. Andere 
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buurtregisseurs zoeken doelgericht zogenaamde buurtburgemeesters op en blijven via 
hen op de hoogte, waarbij gezocht wordt naar bewoners die ook echt iets weten over 
de buurt.

‘Veel mensen hier zullen niet snel naar de politie stappen met hun problemen, maar ze 
stappen wel binnen bij de buurtconciërges, die eigen kantoortjes in de buurt hebben. Deze 
geven wat relevant is voor de politie aan mij door. Ik maak van dergelijke meldingen ook 
altijd een mutatie en pak dat op. Via de buurtconciërges krijg ik veel informatie van be-
woners.’

De meeste buurtregisseurs verstrekken hun mobiele telefoonnummer alleen aan pro-
fessionele partners en soms aan een select groepje buurtbewoners. Dit om te voorkomen 
dat ze te pas en te onpas gebeld worden voor zaken waar de politie niet voor is of waar-
voor gewoon het alarmnummer van de politie gebeld had moeten worden. Een enkele 
buurtregisseur is voorzichtig geworden met het verstrekken van zijn mobiele nummer 
omdat dit eerder onbedoeld in handen was gekomen van een criminele jeugdgroep 
in de buurt, die hem vervolgens per telefoon ernstig bedreigde. Buurtregisseurs zijn 
verder over het algemeen tevreden met e-mail als communicatiemiddel met burgers.
Het werk van buurtregisseurs staat voortdurend onder druk. Eén buurtregisseur legt 
uit dat als de mensen hem eenmaal kennen ze dan bij voorkeur niet meer naar het 
politiebureau gaan maar met alle problemen bij hem komen. Om overbelasting te 
voorkomen is het daarom heel belangrijk mensen op weg te helpen bij het zelf oplossen 
van hun problemen. Daarnaast staat het fysiek aanwezig zijn in de buurt op zich onder 
druk door de grote hoeveelheid taken waarmee buurtregisseurs belast worden. De 
beschikbare tijd om echt in de buurt te zijn wordt door de buurtregisseurs voorzichtig 
op niet meer dan 40% geschat.
Buurtregisseurs verzetten zich niet zozeer tegen het verplicht deelnemen aan bepaalde 
wijkteamactiviteiten, zoals het meedraaien van enkele noodhulpdiensten per maand, 
maar meer tegen het gemak waarmee steeds nieuwe taken bij buurtregisseurs worden 
neergelegd. Bovendien ervaren buurtregisseurs dat ook collega’s probleemloos allerlei 
zaken min of meer over de schutting gooien en het afhandelen dan geheel aan de 
buurtregisseur overlaten, terwijl zij het in principe net zo goed zelf hadden kunnen 
oppakken.
Daarnaast kost het informatiegestuurd werken en het beroep op de buurtregisseurs 
voor informatie extra tijd. Buurtregisseurs geven aan dat het in theorie belangrijk 
is dat alle informatie in het systeem terechtkomt zodat beleid en werkwijzen daarop 
afgestemd kunnen worden, maar dat dit in de praktijk lastig blijft. Juist buurtregis-
seurs kunnen specifieke informatie leveren, maar maken noodgedwongen hun eigen 
selectie van wat belangrijk is en beschikken altijd over meer informatie dan ze kunnen 
verwerken in de systemen. Van tevoren bepalen welke informatie achteraf van belang 
zal zijn is vaak moeilijk.
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Eén buurtregisseur had een mooi voorbeeld van het consciëntieus vastleggen van hulp-
verlenende gesprekken met een moeder in verband met problemen met haar dochter, 
die later als het ware het ontbrekende puzzelstukje opleverden voor het oplossen van 
een moord. Dan werkt het systeem zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Informatie-
gestuurd werken heeft volgens buurtregisseurs wel tot meer verbinding met het wijk-
team geleid en mogelijkheden voor buurtregisseurs geschapen om wijkteampersoneel 
op buurtproblemen in te zetten. Veel buurtregisseurs hebben positieve ervaringen met 
het STIP, ze brengen en halen daar informatie en zo komt eigen informatie bij de col-
lega’s van het wijkteam.
Over het bewandelen van de officiële weg via werkopdrachten om wijkteamcollega’s in 
te zetten in de buurt is men daarentegen niet onverdeeld positief. De informele weg en 
persoonlijke benadering werken vaak beter. Werkopdrachten via de officiële weg kun-
nen bij gebrek aan personeel vaak niet uitgevoerd worden en het proces van beoorde-
ling en prioritering werkt bij sommige wijkteams te traag, waardoor uitgeweken wordt 
naar informele wegen om collega’s in te zetten. Buurtregisseurs geven bovendien aan 
dat informatiegestuurd werken ongewenste neveneffecten kent. Politiemensen wor-
den in de praktijk overstelpt met informatie waardoor een zekere informatiemoeheid 
optreedt. Verder is door het steeds verder doorvoeren van informatiegestuurd werken, 
door bijvoorbeeld oprichting van districtelijke informatieknooppunten, sprake van 
toenemende bureaucratisering.
Buurtregisseurs benadrukken hun de-escalerende waarde. Enerzijds weten zij door 
het vroeg signaleren en aanpakken van problemen verdere escalatie te voorkomen en 
anderzijds zijn zij de aangewezen personen om de-escalerend te laten optreden als een 
acuut probleem uit de hand dreigt te lopen. Voorbeelden daarvan zijn het bedaren van 
de gemoederen na het overlijden van een kamper in Noord en na een politie-inval in 
een flat in de Bijlmer, waarbij de verdachten via het balkon wilden vluchten, enkelen 
naar beneden vielen en daarbij de dood vonden.

‘Ja, het mooiste voorbeeld is toen de inval was in de flat Kikkestein, waarbij Nigerianen 
vluchtten uit de flat en naar beneden vielen. Toen dreigde er toch wel een escalatie van 
Afrikaanse mensen en mede dankzij de contacten die we hadden hebben we dat toch 
heel goed onder controle kunnen houden. Alle buurtregisseurs hebben daar de hele dag 
gesprekken gehad met allerlei mensen die wat meer wilden weten en mensen die het idee 
hadden dat de politie ze van de flat af gedonderd had en dat soort zaken meer.’

Verder kan het soms moeilijk zijn voor buurtregisseurs als bewoners informatie geven 
over criminele activiteiten. Eén buurtregisseur legt uit dat mensen als ze de buurt-
regisseur eenmaal vertrouwen gewoon het uniform en de consequenties daarvan ver-
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geten. Soms adviseert hij ze dan Bel M41 te bellen in plaats van hem als politieman 
in vertrouwen te nemen. In een ander geval maakte deze buurtregisseur weer wel een 
uitgebreid proces-verbaal van bevindingen op, maar wees de betrokken bewoner op 
de consequenties. Hoe daarmee om te gaan is maatwerk en over de beste manier van 
optreden wordt dan met collegae en ook de wijkteamchef gespard.

‘Ik heb nu bijvoorbeeld een jongen die was betrokken bij een overval, die heeft een mail 
gestuurd naar zijn vriendin, dat hij spijt had en dergelijke. Hij werd op een gegeven mo-
ment ook afgeperst door de opdrachtgever en lastig gevallen. Ik heb hem toen gezegd dat 
ik hem best wel wilde helpen, maar dat hij dan wel schoon schip moest maken en van die 
informatie heb ik gewoon een proces-verbaal van bevindingen gemaakt. Dat was in dit 
geval mogelijk, maar dat is niet altijd het geval.’

Beperkte versus grote reikwijdte van burgercontacten

Over het algemeen geven buurtregisseurs aan dat zij met de meeste bewoners en 
ondernemers in de buurt gemakkelijk contact kunnen maken. Wel hebben alle buurt-
regisseurs te maken met sommige moeilijk bereikbare groepen burgers. In Zuidoost 
gaat het daarbij voornamelijk om verschillende Afrikaanse gemeenschappen en Roma-
zigeuners, in West om allochtone vrouwen, vooral degenen van Turkse en Marok-
kaanse afkomst, maar ook om individuele, vereenzaamde ouderen. Daarnaast noemen 
buurtregisseurs Antilliaanse jeugdgroepen, Marokkaanse jeugdgroepen en jongeren 
uit probleemgezinnen.
In Zuidoost zouden de Afrikaanse gemeenschappen, in het bijzonder de illegalen, 
moeilijk bereikbaar en benaderbaar zijn en bovendien niet echt open staan voor 
gesprekken met de politie. Vanuit de politie zijn veel initiatieven ontplooid om daar 
verandering in te brengen. Zo heeft een van de wijkteams in Zuidoost speciale con-
tactpersonen voor die gemeenschap en zijn door buurtregisseurs van een ander wijk-
team heel veel pogingen ondernomen om tot structureel overleg te komen met deze 
bevolkingsgroepen.
De buurtregisseur die al drie jaar contactpersoon is voor deze gemeenschap vertelt 
onder andere dat hij samen met het korpsonderdeel Programmamanagement divers 
samenleven een bijeenkomst georganiseerd heeft voor de dominees van diverse Afri-
kaanse kerken uit de hele stad. Doel daarvan is via de dominees de verschillende Afri-

41 ‘Bel M’ staat voor de stichting ‘Meld Misdaad Anoniem’. Bel M is het telefonische meldpunt van de onaf-
hankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem, waar burgers die kennis hebben van een misdrijf anoniem tips 
kunnen doorgeven. De medewerkers van Meld Misdaad Anoniem nemen de details van de melding met de 
melder door en geven deze anoniem door aan de politie en/of andere opsporingsinstanties. Deze instanties 
verifiëren de melding en gaan na of meer over een verdachte of adres bekend is. Als vervolgens nieuwe feiten 
naar voren komen die de anonieme tip onderbouwen dan kunnen de betrokken instanties eventueel overgaan 
tot actie (www.meldmisdaad.nl). 
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kaanse gemeenschappen te informeren over de mogelijkheid om anoniem melding te 
doen van criminaliteit bij Bel M. Daarnaast heeft dezelfde buurtregisseur samen met 
een collega een mogelijkheid gecreëerd voor illegale Afrikanen om aangifte te doen 
van woningoverval met een garantie dat dit niet zou resulteren in een uitzetting van-
wege illegaal verblijf.
De betrokken buurtregisseurs geven aan dat de politie aanvankelijk sceptisch stond 
tegenover de pogingen van buurtregisseurs om contacten te leggen met leden van deze 
gemeenschappen, die voornamelijk bekend staan om hun criminele activiteiten zoals 
fraude en oplichting. Inmiddels hebben de diverse Afrikaanse kerkgemeenschappen 
gezamenlijke huisvesting gekregen in het nieuwe flatgebouw de Kandelaar in Amster-
dam Zuidoost. Daar organiseert programmamanagement vier keer per jaar de zoge-
naamde ‘ free to speak’ bijeenkomsten en is in zoverre een vorm van structurele dialoog 
tot stand gekomen.
Betrokken buurtregisseurs onderkennen echter ook nieuwe problemen; doordat de 
sleutelpersonen van die gemeenschappen zo veel status verwerven binnen de eigen 
gemeenschap als sleutelfiguur voor de politie, ze toegang tot de leden van hun gemeen-
schappen blokkeren. Bovendien geven buurtregisseurs aan dat in contact komen met 
de vrouwen uit deze gemeenschappen bijna niet mogelijk is. Toch heeft de waarde van 
de gelegde contacten zich inmiddels bewezen, zoals bij de eerder beschreven onrust die 
ontstond naar aanleiding van de uit de hand gelopen gevolgen van een politie-inval.
Eén buurtregisseur is tevens contactpersoon Roma-zigeuners, diverse Roma-families 
wonen dan ook in zijn buurt en zorgden traditioneel voor veel overlast. Veel Roma 
kunnen niet lezen en schrijven. Door deze mensen te helpen met bijvoorbeeld het 
lezen van brieven, lukte het de buurtregisseur om toegang te krijgen bij hen thuis en 
werd huisbezoek met een medewerker van jeugdzorg of de ketenunit ook mogelijk. 
Daarnaast heeft de buurtregisseur veel tijd gestoken in het bevorderen van geregeld 
schoolbezoek door de Roma-kinderen. Alleen voor wat betreft de Roma-meisjes heeft 
de buurtregisseur niet zo veel kunnen doen. Ze worden veelal op hun veertiende uit-
gehuwelijkt aan een andere Roma en verdwijnen dan naar het buitenland.

‘In een geval moest een zigeunermeisje uit huis geplaatst worden. Ze had een relatie met 
een Antilliaanse jongen, die zich bezighield met criminele activiteiten en dat ging helemaal 
fout. De ouders hebben na mijn bemiddeling toestemming gegeven om dat meisje naar 
Nienoord42 te brengen, wat heel uitzonderlijk is. Alleen daar hebben ze na een goed gesprek 
besloten dat het meisje vooralsnog in afwachting van definitieve uithuisplaatsing naar huis 
mocht. De volgende dag was ze natuurlijk verdwenen.’

42 Hulpverleningsinstelling met psychiatrische opvangmogelijkheden.

Buurtregie met mate.indd   188 12-7-2012   15:18:57



189

8  Perceptie buurtregisseurs

In West worden veel pogingen ondernomen om meer in contact te komen met alloch-
tone vrouwen, in het bijzonder degenen van Marokkaanse of Turkse afkomst. Een 
vrouwelijke buurtregisseur houdt zich uitsluitend bezig met het geven van voorlichting 
aan deze doelgroep en het leggen van contacten daarmee. Zij vertelt dat collegae nog 
veel fouten maken bij het optreden naar aanleiding van meldingen  huiselijk geweld, 
zoals het niet doorpakken in een situatie waarin zij na een melding van  huiselijk 
geweld een vrouw op het balkon aantreffen die zegt dat ze de deur niet open kan 
maken omdat haar echtgenoot afwezig is en alleen hij de sleutel heeft. De buurtregis-
seur wijst erop dat die vrouw kennelijk opgesloten was en dat collega’s daar iets aan 
hadden moeten doen. Omgekeerd moeten collega’s alert zijn op valse aangiften van 
huiselijk geweld; sommige allochtone vrouwen trachten op die manier van hun echt-
genoot af te komen.
Contact met deze vrouwen is belangrijk omdat zij het enerzijds vaak slecht hebben 
en potentiële slachtoffers zijn en omdat zij anderzijds veel kennis hebben over wat er 
in die gemeenschappen speelt. Veel Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie 
zijn eigenlijk altijd thuis geweest en beheersen daardoor de Nederlandse taal slecht 
of helemaal niet. Daarom laten buurtregisseurs zich graag vergezellen door iemand 
die kan tolken, zoals een Marokkaanse straatcoach of een Marokkaanse huismeester. 
Een mannelijke buurtregisseur weet precies op welke wijze en op welke tijden hij deze 
vrouwen het beste kan benaderen. Tijdens schooltijd en zo veel mogelijk niet alleen, 
maar in gezelschap van een ander.

‘Die vrouwen weten veel over wat er binnen hun gemeenschappen speelt. Het is een van 
de zwakke groepen potentiële politieklanten in de vorm van slachtoffers van bijvoorbeeld 
huiselijk geweld. Ze zijn natuurlijk ook volwaardig bewoner en mogen als zodanig gehoord 
worden. Bovendien hebben vrouwen en meiden het in deze buurten gewoon vaak slecht en 
is er reden om hen te helpen. Vooral moeders kunnen helpen, juist omdat ze veel weten. 
Jongens maken nou eenmaal eerder ruzie met hun vader dan met hun moeder. Een zoon 
zal zijn moeder niet slaan en eerder in vertrouwen nemen dan zijn vader. Bovendien kan 
je via de moeders mogelijk hun dochters bereiken en verder helpen. Zij zijn immers de 
moeders van morgen.’

Jongeren worden verder genoemd als moeilijk bereikbare groep. Over het algemeen is 
de ervaring dat criminele jeugdgroepen vooral in groepsverband moeilijk benaderbaar 
zijn, maar individueel lukt het wel. Soms blijft de enige mogelijkheid van contact 
steeds bekeuren. Meerdere buurtregisseurs geven aan dat het afleggen van huisbezoe-
ken bij de ouders meestal zinvol is bij wangedrag van jongeren. Zo zet een vrouwelijke 
buurtregisseur door gezamenlijk huisbezoek met de straatcoaches kracht bij aan de 
betekenis van zo een bezoek bij wangedrag van de jongere. In sommige buurten is 
contact met de jeugd voor de politie verder botweg moeilijk omdat hier een soort 
stigma op heerst.
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‘Als een jongere iets gedaan heeft dat niet mag dan ga ik altijd naar de ouders. De  vader 
heeft meestal helemaal geen binding met die jongens, de moeder wel, dus contact met haar 
heeft zin, maar dan stoot je op het taalprobleem. Tegenwoordig neem ik altijd een Marok-
kaanse straatcoach/gezinsbezoeker mee bij een eerste bezoek als tolk en daarna  onderhoudt 
de straatcoach het verdere contact met de moeder, ik kom pas weer als het uit de hand 
loopt. Dat ik het eerste contact maak als politie verhoogt de impact ook van zo een bezoek.’

Buurtregisseurs doen veel moeite om ook allochtone bewoners te betrekken. Zo tracht 
een van de buurtregisseurs in West al langer om ook Marokkaanse bewoners te laten 
deelnemen aan het stadsdeelbewonersoverleg en de plaatselijke moskee te betrekken 
bij het intercultureel leefbaarheidsoverleg. Een en ander gaat moeizaam. Gedurende 
de observatie van zo een bewonersoverleg waarbij het merendeel van de aanwezige 
bewoners autochtoon en van middelbare leeftijd was en een viertal Marokkaanse 
bewoners dan wel professionals aanwezig waren op uitnodiging van de betrokken 
buurtregisseur, liep de spanning tussen beide bevolkingsgroepen hoog op. Het feit dat 
een Marokkaanse professional vertaalde voor een oudere Marokkaanse man werd als 
zeer storend ervaren en leidde tot een heftige discussie die zich toespitste op verwijten 
naar de Marokkaanse gemeenschap.

Resumé interne/externe gerichtheid

Connectie met de buurt en kennis van wat er leeft wordt door buurtregisseurs ervaren 
als centraal bestanddeel van hun vak. Zij realiseren dit door het dagelijks scannen 
van e-mails en dagrapporten op relevante informatie, lopen en fietsen door de buurt 
en praten met de mensen. Daarnaast nemen zij deel aan buurtgerichte activiteiten en 
leggen huisbezoeken af. Bovendien realiseren zij kennen en gekend worden via andere 
laagdrempelige veldwerkers en door al op de basisschool contact te leggen met de 
jeugd.
Een groot voordeel van kennen en gekend worden is dat buurtregisseurs bij crisis in 
de buurt de-escalerend kunnen optreden. Voornaamste nadeel is een toename van de 
vraag vanuit burgers richting buurtregisseur. Kennen en gekend worden staat verder 
onder druk door een combinatie van toename van het aantal verplichte taken, onno-
dig afschuiven van zaken naar buurtregie door collega’s en het veel moeten registreren 
ten behoeve van de informatiegestuurde politie. Dat wordt door buurtregisseurs erva-
ren als relatief tijdrovend. Er is sprake van informatie overload en bureaucratisering. 
Het inzetten van wijkteampersoneel op problemen in hun buurt gaat vaak sneller en 
efficiënter via de informele weg dan via het sturings- en informatieproces.
In alle buurten is sprake van moeilijk benaderbare groepen, die tevens potentiële klan-
ten van de politie zijn, zowel in de hoedanigheid van dader als in de hoedanigheid van 
slachtoffer. De politie tracht deze allochtone deelgemeenschappen te bereiken met spe-
ciale politiecontactpersonen en via sleutelpersonen uit die gemeenschappen,  waarbij 
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structurele bijeenkomsten georganiseerd worden voor voorlichting en dialoog. Bij de 
jeugd wordt het liefst gewerkt met een bezoek aan de ouders.
Volgens buurtregisseurs concentreert de interne/externe gerichtheid van buurtregie 
zich rondom kennen en gekend worden en het opbouwen en onderhouden van een 
buurtnetwerk. Informatiegestuurde politie wordt overwegend ervaren als registratie-
last. In alle buurten is sprake van moeilijk bereikbare groepen, maar leggen buurtregis-
seurs desondanks contacten en besteden daar ook veel tijd en aandacht aan.

8.3 Probleemfocus

De focus van buurtregie kan variëren van een enge probleemfocus tot een brede pro-
bleemfocus. Bij een enge probleemfocus concentreert de buurtregisseur zich op een 
veelal repressieve aanpak van risicogroepen en -gebieden en is verder sprake van meer 
incidentgericht werken. Bij een brede probleemfocus is de buurtregisseur gericht op 
het bestrijden van oorzaken van criminaliteit en overlast in samenwerking met andere 
partijen. Hij streeft naar structurele probleemaanpak, langetermijnoplossingen, het 
mobiliseren van andere partijen en het borgen van succesvolle uitkomsten.

Doelgroepen en hotspots versus criminogene factoren

De buurtregisseurs zijn het, gezien de spreiding over de stad van de onderzochte buur-
ten, verrassend eens over de voornaamste oorzaken van criminaliteit en overlast in 
hun buurten. Kernachtig samengevat gaat het in alle buurten om een combinatie van 
problematische gezinnen en hun kinderen, die door hun achtergrond niet slagen in 
het gewone leven en afglijden of dreigen af te glijden naar overlast en criminaliteit 
als alternatief. In Zuidoost gaat het daarbij veelal om eenoudergezinnen, in Noord en 
West om anderszins disfunctionele gezinnen, waarbij het vaak de oudste zonen zijn die 
het meest ontsporen en het hele gezin verder ontwrichten of dreigen te ontwrichten.
Voor het aanpakken van dergelijke achterliggende maatschappelijke problematiek 
ervaren buurtregisseurs afhankelijkheid van andere partijen. Toch vervullen zij daarin, 
overigens op verschillende manieren, ook een nadrukkelijke eigen rol. Zo vertelt een 
buurtregisseur dat zij altijd extra alert is op meldingen over kinderen met opvallend 
afwijkend gedrag. In zo een geval gaat zij altijd met de ouders praten en zet alle moge-
lijke hulpverlening in op zo’n gezin. Ook brengt zij jonge kinderen die zij laat in de 
avond op straat aantreft altijd naar huis, gevolgd door een gesprek met de ouders. Een 
andere buurtregisseur zorgt ervoor dat bij een crisis in gezinnen door wat hij noemt 
‘jonge zorgmijders’, zo snel mogelijk hulpverlening op zo een jongen komt, desnoods 
door via het strafrecht enige dwang op te leggen. De meeste buurtregisseurs vertellen 
meer te doen dan signaleren, ze voeren de eerste gesprekken in de gezinnen en zijn in 
ieder geval aanjager van het opstarten van hulpverleningstrajecten.
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Sommige buurtregisseurs zijn positief over de samenwerking met andere partijen. 
Eén van de buurtregisseurs meldt bijvoorbeeld dat de samenwerking met het stads-
deel in het wijkteamgebied de laatste jaren sterk verbeterd is, vooral doordat daar ook 
intern beter wordt samengewerkt tussen de afdelingen. Een andere is tevreden met de 
hulpverlening die het stadsdeel heeft ingezet voor het overlastgevende deel van een 
beruchte criminele jeugdgroep, waarvan de meesten volgens hem aan een opleiding 
en/of baan zijn geholpen.

‘Het overlastgevende deel aanpakken was voor het stadsdeel en de meeste van die jongens 
zijn toen echt geholpen en hebben inmiddels een baan of volgen een opleiding. Dat is heel 
mooi en onverwacht. Zag je opeens in de buurt dat “er twee daar zaten te discussiëren met 
een schoolboek, wat we nog nooit eerder daar hadden gezien”.’

Uit de verhalen van de buurtregisseurs over de afhankelijkheid van andere partijen 
blijkt echter vaker enige frustratie over door hen gevoeld onvoldoende doorpakken van 
de hulpverlening, maar ook van de justitiële autoriteiten. Dit ondanks dat buurtregis-
seurs beseffen dat ook de hulpverlening kampt met capaciteitstekorten. Men hekelt de 
situatie dat vooral jonge criminelen steeds opnieuw een kans krijgen en na een aan-
zienlijk pad van misdaad toch steeds weer snel onder schorsende voorwaarden op vrije 
voeten komen. Buurtregisseurs doen vaak veel moeite om de problemen van jongeren 
in kaart te brengen, ook ten behoeve van hulpverlening, maar zijn niet te spreken over 
de vrijblijvendheid van de aangeboden trajecten. Bovendien, als een probleemjongere 
die wel in een traject zit 18 wordt, is het traject opeens afgelopen en zijn betrokken 
instanties niet meer verantwoordelijk.

‘Bij het practicum kind en gezin hebben we dan overleg met de ouders, de jongere, de leer-
plichtambtenaar, de 12+ coördinator van het stadsdeel en de huisbezoekers van SAOA43. 
Toen werd voorgesteld om die jongen naar zijn oom in Syrië te sturen. Dat wilden de 
ouders niet, wat ik me overigens goed kan voorstellen. Er moet wel enig contact mogelijk 
blijven tussen ouders en kind. Maar als dan vervolgens voorgesteld wordt, dat de jongere 
naar de Stelling gaat om daar zand af te graven en oude gebouwen op te knappen, dan 
weigert zo een jongen dat en daarmee is de kous af. Dan mis ik dat zo een jongen gewoon 
gedwongen wordt daar naar toe te gaan en mee te werken.… Dat mis ik in de hele linie 
in Nederland, er wordt steeds maar weer gepraat en gepraat en steeds weer nieuwe kansen 
aangeboden en dat heeft geen zin. Ik ben daar klaar mee.’

Op dit vlak lijkt het succes van de buurtregisseur in de aanpak van criminogene facto-
ren afhankelijk van de mate waarin hij of zij erin slaagt daadwerkelijk regie te voeren. 

43 Stichting Aanpak Overlast Amsterdam.
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Voorwaarde daarvoor is volgens buurtregisseurs een heldere visie op de buurt, heldere 
doelstellingen en aanjagen van de partijen die nodig zijn om een en ander te realiseren. 
Een goed voorbeeld geven twee buurtregisseurs uit West met een buurtveiligheids-
team. Zij hebben ervaren dat een buurtregisseur heel goed zelf naar justitie kan stap-
pen om een rechter van de noodzaak van bepaalde maatregelen ten aanzien van cri-
minele jongeren te overtuigen. Een van beide buurtregisseurs maakt gebruik van zijn 
spreekrecht als een jongere voor moet komen en is in het kader van de beslissing over 
een ondertoezichtstelling van een jongere zelfs gevraagd om een rapport. Dan lukt het 
wel om bepaalde maatregelen door te zetten of te zorgen dat criminele jongeren langer 
vast blijven zitten en niet binnen een paar dagen weer op straat staan.
Gevraagd naar criminogene factoren komen buurtregisseurs dus al snel uit bij bepaalde 
doelgroepen. Echter, niet alle door hen onderscheiden doelgroepen zijn dezelfde als de 
door de informatieknooppunten aangewezen prioritaire groepen en toch kunnen deze 
groepen voor de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt een storende factor 
zijn. Binnen sommige wijkteams is de focus op veelplegers neergelegd bij projectleiders 
en wijkteamrecherche en heeft de buurtregisseur er niet zo veel omkijken naar. Ande-
ren hebben te maken met groepen van volwassenen, waar de jeugdgroepenaanpak niet 
past.
Een ander probleem is verplaatsingsproblematiek; een buurtregisseur heeft zelf geen 
geprioriteerde jeugdgroep in zijn buurt, maar zijn beide buren wel. Die twee criminele 
jeugdgroepen zijn daar onderwerp van aandacht, dus verplaatsen ze hun activiteiten 
en heeft genoemde buurtregisseur, en vooral zijn buurt, er last van. Ten slotte wor-
den buurtregisseurs weliswaar verondersteld alles te weten en bij te houden van de 
afzonderlijke overlastgevende dan wel criminele jeugdgroepen, maar komen ze daar 
lang niet altijd voldoende aan toe. Een buurtregisseur legt uit, dat een eenvoudige 
systeemscan niet voldoende is, maar thuisbezoek en structureel contact noodzakelijk 
zijn om de informatie echt actueel te houden. Daarvoor ontbreekt echter vaak de tijd.

‘Je zult naar het gezin toe moeten, je zult moeten ontdekken hoe de gezinssamenstellingen 
zijn, wat voor problematiek daarachter zit en ik denk dat je dan pas een goed beeld hebt 
van een in kaart gebrachte groep jeugd. Maar dat kost tijd en dat zijn juist die dingen die 
dan vaak in het honderd lopen omdat je er stomweg steeds niet aan toe komt. Het gevolg 
is natuurlijk wel dat die jeugdgroep zich steeds meer ontwikkelt als overlastgevend of als 
crimineel en dat niemand nou echt weet hoe het precies in elkaar zit.’

Structurele versus ad-hocprobleemaanpak

Bij de meeste buurtregisseurs staat het streven naar een vorm van structurele pro-
bleemaanpak voorop. Dit is nauw verbonden met de integrale aanpak van achterlig-
gende oorzaken van criminaliteit en overlast in samenwerking met partners. Hoe-
wel zij slechts een deel van hun tijd kunnen besteden aan het werken aan structurele 
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oplossingen werden vele voorbeelden genoemd, waarin voor zowel kleinere als grotere 
problemen bevredigende en blijvende verbeteringen gerealiseerd zijn.
Een enigszins structurele aanpak van problemen blijkt goed te lukken in samenwer-
king met ondernemers in winkelcentra en op het vlak van inbraakpreventie met de 
woningbouwvereniging. Een mooi voorbeeld daarvan is de Shopperhal in Zuidoost, 
waar winkeliers en buurtregisseur samen uiteindelijk een sluitend systeem konden rea-
liseren voor het bestrijden van de overlast van verslaafden.

‘Verslaafden en ook alcoholisten komen ook in de Shopperhal en veroorzaken daar over-
last. De winkeliers hebben daar overal camera’s hangen en hebben met elkaar afgesproken 
om informatie te delen en kunnen een shopperhalverbod geven. Alleen bij het daadwer-
kelijk uitschrijven en willen handhaven van zo een verbod bleek dat helemaal niets gere-
geld was, waardoor de zaak dan bij justitie stuk liep. Ik heb daarop contact opgenomen 
met de officier van justitie en uitgezocht wat er allemaal nodig is om effectief zo een verbod 
te kunnen handhaven.’

In Amsterdam West heeft de teamvorming in het kader van het buurtveiligheids-
team volgens betrokken buurtregisseurs een structurele probleemaanpak gefaciliteerd 
en bevorderd. Het grootste voordeel van het buurtveiligheidsteam is volgens een van 
de betrokken buurtregisseurs, dat er vier extra buurtgebonden medewerkers zijn, 
die ingezet worden op voor bewoners belangrijke zaken. Daardoor wordt de aanpak 
voor bewoners zichtbaar, herstelt het vertrouwen van buurtbewoners en zijn zij daar-
door ook weer bereid om actie te ondernemen voor een veiliger en leefbaarder buurt. 
Bovendien hebben de successen ervoor gezorgd dat ook het stadsdeel graag aansluit en 
eigenlijk met alle vragen vanuit het buurtveiligheidsteam instemt.

‘Als je nu vergelijkt met de tijd voor het buurtveiligheidsteam, wat zijn dan de grootste ver-
schillen, voordelen voor jou? Vier man. Twee agenten en twee Boa’s44, die door ons worden 
aangestuurd voor zaken die bewoners van belang vinden. … Grof- en huisvuil werden bij-
voorbeeld op verschillende dagen opgehaald. Daar hebben wij van gezegd, haal het nou op 
een dag op, dat is gemakkelijker handhaven en gemakkelijker voor bewoners. Buiten die 
dagen huisvuil of grofvuil buiten, gewoon verbaliseren. …Dat is gewoon de broken win-
dows theorie in praktijk brengen, je moet zichtbaar en snel die kleine zaken aanpakken….
Dat zien bewoners en daardoor gaan zij zich ook weer verantwoordelijk voelen. Mensen 
durven nu weer aangifte te doen en van zich te laten horen en dat was twee jaar geleden 
helemaal niet meer aan de orde.’

44 Buitengewoon opsporingsambtenaar, het gaat om toezichthouders die een opleiding tot buitengewoon op-
sporingsambtenaar genoten hebben en bevoegd zijn voor een beperkte hoeveelheid overtredingen bekeurin-
gen uit te schrijven. 
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Buurtregisseurs hanteren verschillende strategieën om een structurele probleemaan-
pak te bevorderen. Zo investeert één buurtregisseur graag intensief in het voeren van 
gesprekken met slachtoffers van huiselijk geweld, waarbij zij de slachtoffers inzicht 
geeft in de mogelijke gevolgen van hun situatie en eventuele mogelijkheden die situa-
tie te veranderen. Volgens andere buurtregisseurs heeft een buurtregisseur bij uitstek 
tijd voor structurele probleemaanpak en het zelf bemiddelen bij kleine conflicten. De 
meeste buurtregisseurs werken echt samen met partners en gaan in overleg met diverse 
instanties om te zoeken naar oplossingen voor overlastgevende jongeren, die zij veelal 
zelf aanwijzen. Soms gaan de oplossingen van dit soort coalities verrassend ver. Zo 
vertelt een buurtregisseur over de zoektocht naar mogelijkheden om de oudste, meest 
criminele zonen te scheiden van de rest van het gezin en ook de ouders te verplichten 
die zonen niet opnieuw onderdak te verlenen.

‘Samen met de netwerkcoördinator 12+ van het stadsdeel zijn wij aan het kijken of wij een 
verplichte verhuizing kunnen realiseren van vader, moeder en de jongste kinderen en de 
oudste jongens uit huis kunnen plaatsen om ze in een begeleid woontraject  onder te bren-
gen buiten Amsterdam. Dat is voor ons de meest mooie oplossing voor die problematiek. Je 
hebt dan een enigszins beschermd gezin, vader en moeder kunnen niet opvoeden, maar die 
meisjes, die redden het meestal wel. Natuurlijk kunnen ze hun eigen jongens niet de deur 
wijzen. Dat gaat niet lukken als ouder. Dus je moet een verplicht kader zien te vinden dat 
ze die oudere jongens niet meer binnen kunnen laten. Ze kunnen dan tegen die jongens 
zeggen dat ze wel op bezoek mogen komen, maar dat ze niet meer thuis kunnen wonen 
omdat anders de jongere kinderen uit huis geplaatst worden vanwege het gebrek aan een 
veilige leefomgeving.’

Een groot deel van de buurtregisseurs benadrukt verder dat zij te maken hebben met 
een veelheid aan kleine problemen in hun buurten, die ze snel op moeten pakken om 
te voorkomen dat zij uitgroeien tot een groot probleem. Voorbeelden daarvan zijn 
meldingen van buurtbewoners over overlastgevend gedrag van psychisch verwarde 
personen of het aantreffen van een compleet gezin met vier kinderen dat door omstan-
digheden moet rondkomen van 15 euro per week.

‘Als je bijvoorbeeld bij een gezin komt dat leeft van 15 euro in de week, die ze krijgen van 
oma en al afgesloten zijn van gas en licht dan gaat dat je aan je hart en dan gaat zo iets voor, 
waardoor andere dingen in een keer minder belangrijk worden.’

Echter, in hun streven naar structurele probleemaanpak stuiten de buurtregisseurs op 
vele hindernissen. Om te beginnen moeten ze altijd kiezen wat ze gaan aanpakken 
en bovendien wat eerst en wat later kan, alles aanpakken is onmogelijk. De keuze is 
vaak moeilijk te maken, het onderscheid tussen structureel en ad hoc is lastig omdat 
wat eerder minder urgent en belangrijk leek, later toch een signaal van een veel  groter 
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 probleem kan blijken te zijn. Zo vertelt een van de buurtregisseurs dat hij gedurende de 
waarneming voor een andere buurt, na een melding van huiselijk geweld het nazorg-
gesprek achterwege liet doordat het slachtoffer bij de eerste pogingen haar te bereiken 
de telefoon niet opnam. Toen zij enkele maanden later dood werd aangetroffen in haar 
box, gaf dit hem achteraf toch te denken.
Ook de waan van de dag doorbreekt vaak activiteiten in het kader van het bevorde-
ren van een structurele probleemaanpak. Het is voor een buurtregisseur bijna niet 
mogelijk zich aan bepaalde ad-hoczaken te onttrekken. Eén buurtregisseur geeft het 
voorbeeld van het aantreffen van een wietplantage na een telefoontje van de woning-
bouw met de mededeling dat men voor een pand staat en de zaak niet vertrouwt. Als 
bij onderzoek vervolgens blijkt dat in het pand een wietplantage gevestigd is dan zit de 
buurtregisseur de rest van de dag vast aan het zorgen voor de afhandeling. Een andere 
buurtregisseur geeft als voorbeeld dat het onvermijdelijk is dat hij bij een overval in 
zijn buurt aandacht besteedt aan die overval.
Een ander probleem bij het realiseren van structurele oplossingen is dat vele problemen 
eenvoudigweg zelf van structurele aard zijn. Zo zullen buurtregisseurs altijd bezig zijn 
met jeugd, eenvoudig omdat de ene generatie de andere generatie opvolgt. Daarnaast 
wijzen buurtregisseurs erop dat veel probleemgezinnen het waarschijnlijk nooit geheel 
zonder hulpverlening zullen redden, waardoor de crisissituaties zich na verloop van 
tijd toch weer herhalen. Dat patroon wordt ook vaak gesignaleerd bij slachtoffers van 
huiselijk geweld. Eerst zijn ze slachtoffer van de een en als ze daar vanaf zijn worden ze 
na verloop van tijd weer slachtoffer van een ander.
Opnieuw wordt de afhankelijkheid van anderen genoemd als struikelblok voor struc-
turele probleemaanpak. Zoals eerder uiteengezet storen buurtregisseurs zich vooral 
aan te veel praten over en te veel kansen geven aan ernstige probleemjongeren zonder 
eens echt door te pakken. Het voelt voor menigeen als dweilen met de kraan open. 
Bij één wijkteam noemen beide buurtregisseurs met dezelfde verontwaardiging het 
voorbeeld van een notoire inbreker, die nadat hij was aangehouden voor een inbraak 
samen met een draaideurcrimineel opnieuw wordt heengezonden met schorsende 
voorwaarden. Daarnaast wordt de inzet van partners volgens buurtregisseurs belem-
merd door de ‘projectencarrousel’ in de hulpverlening en de dans om het geld die 
daarbij hoort. Behoud van de eigen positie en bijbehorend inkomen is dan voor de 
afzonderlijke organisaties belangrijker dan intensieve samenwerking met anderen ten-
einde te komen tot een structurele aanpak van problemen.
Ten slotte wijzen buurtregisseurs op het verplaatsen van problemen, bijvoorbeeld bij 
uitzetting van notoire overlastgevers. Ook trage opvolging van adviezen door de verant-
woordelijke afdelingen binnen de stadsdelen wordt genoemd. Zo werd met een verzoek 
van een buurtregisseur en marktlui om de toegangswegen tot het markt terrein in het 
kader van de verkeersveiligheid aan te passen twee jaar lang niets gedaan. Ook worden 
soms structurele problemen gecreëerd, zoals in een nieuwbouwbuurt met veel tweever-
dieners, waar voor elk gezin standaard niet meer dan 1,2 parkeerplaats beschikbaar is.
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Resumé probleemfocus

Buurtregisseurs noemen vrijwel unaniem als belangrijkste achterliggende factoren van 
criminaliteit en overlast disfunctionele gezinnen en het risico dat de kinderen uit die 
gezinnen vanuit die situatie afglijden. Bij de aanpak van dit disfunctioneren zijn buurt-
regisseurs echter in hoge mate afhankelijk van andere partijen, die soms geen belang in 
samenwerking hebben, maar meer belang in continuering van het eigen voortbestaan. 
Buurtregisseurs zijn enerzijds vaak ontevreden over een vermeend gebrek aan door-
pakken van hun partners bij de aanpak van vooral jongeren, maar wijzen er anderzijds 
op dat het juist hier aankomt op regie voeren. Het probleem analyseren en daarop een 
visie en doel ontwikkelen kan het optreden van andere partijen in hoge mate ten posi-
tieve beïnvloeden, zodat een structurele probleemaanpak verwezenlijkt wordt.
Voor zover sprake is van een doelgroepgerichte aanpak nuanceren buurtregisseurs dit. 
Het inventariseren en monitoren van jeugdgroepen is moeilijk continu vol te houden 
omdat het te arbeidsintensief is. Daardoor is soms sprake van nattevingerwerk. Veel 
buurten kennen daarbij specifieke doelgroepen die niet passen in de standaard doel-
groepenaanpak en de doelgroepenaanpak leidt soms alleen maar tot verplaatsing.
Buurtregisseurs streven naar een structurele probleemaanpak, maar ontkomen daar-
naast als politiefunctionaris vaak niet aan de waan van de dag. Er zijn allerlei zaken 
waar zij ad hoc aandacht aan moeten geven omdat uitstel zou kunnen leiden tot esca-
latie. Het onderscheid tussen structureel en ad hoc is echter confuus, een ad-hoc-
probleem dat niet snel genoeg wordt opgepakt kan immers later uitgroeien tot een 
ernstig structureel probleem. Toch noemen buurtregisseurs diverse voorbeelden van 
structurele probleemaanpak waarbij sprake is van succesvolle samenwerking met part-
ners.
De probleemfocus van buurtregie neigt volgens buurtregisseurs naar een brede pro-
bleemfocus met nadruk op de aanpak van criminogene factoren door structurele pro-
bleemaanpak in samenwerking met andere partijen, dus tot burgernabijheid. Zij zijn 
daarnaast echter tevens betrokken in de doelgroepenaanpak, vooral waar het jeugd-
groepen betreft en hebben regelmatig te maken met ad-hocproblemen die ze vanwege 
ervaren urgentie met voorrang oppakken.

8.4 Leiding geven aan

Formeel geeft de wijkteamchef direct leiding aan de buurtregisseurs. Bij directief lei-
derschap stuurt de wijkteamchef op meetbare prestatie-indicatoren, zoals aantal uit-
geschreven bekeuringen en criminaliteitscijfers en biedt zijn stijl van leiding geven een 
beperkte eigen beslisruimte voor de buurtregisseur wat in potentie kan leiden tot een 
geringe verbinding met de buurt. Bij coachend en ondersteunend leiderschap stuurt 
de wijkteamchef op de beoogde effecten van buurtregie en het proces van commu-
nity policing. Daarbij bestaat zijn stijl van leiding geven uit het geven van veel eigen 
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 beslisruimte aan de buurtregisseur wat in potentie kan leiden tot een sterke verbinding 
met de buurt.

Sturen op outcome versus sturen op output

Wijkteamchefs sturen volgens de buurtregisseurs zowel op outcome als op output. Alle 
wijkteamchefs voeren daartoe in ieder geval maandelijks overleg met de buurtregis-
seurs, waarin gezamenlijk alle belangrijke zaken per buurt worden doorgesproken. 
Enkele wijkteamchefs voeren daarnaast resultaatgesprekken, waarin aantallen bonnen 
en de criminaliteitscijfers van de buurt aan de orde komen. Hoewel de meeste buurt-
regisseurs van mening zijn dat ze aangestuurd worden op het effect van hun inspan-
ningen, betekent dit in de praktijk vaak de stand van zaken van criminaliteitscijfers. 
Naar meer procesmatige zaken van community policing wordt nauwelijks gevraagd, 
maar die zijn in de regel ook moeilijk meetbaar en tastbaar te maken. Buurtregisseurs 
zijn bijvoorbeeld van mening dat wijkteamchefs wel kijken of een buurtregisseur zijn 
buurtcontacten op orde heeft, maar dat gewoon heel moeilijk te bepalen is wanneer 
die goed of niet goed zijn.

‘Kijk op het moment dat ik van die jongen hoor, wat ik net vertelde, die bedreigd wordt, 
kom ik erachter dat hij bedreigd wordt door een heler die ik weer uit mijn  vorige wijk ken. 
Daar ben ik dus langs gegaan en heb ik een heel gesprek mee gehouden dat hij gewoon 
even normaal moet doen. Hij vond zelf van niet, maar zijn vrouw wist hem wel ervan te 
overtuigen dat wat ik vertelde misschien handig was om te doen. Vervolgens heeft die 
jongen dus nu gewoon rust en dat heeft ook weer te maken met de contacten die je met zo 
iemand hebt en ook de reputatie die je daarin hebt. Maar dat is weer niet meetbaar voor 
een wijkteamchef, terwijl je misschien een heleboel narigheid voorkomt.’

Cijfers en bonnen spelen volgens buurtregisseurs in ieder geval een rol in de aan-
sturing door de wijkteamchefs. Alle wijkteamchefs hanteren bonnenquota. Sommige 
buurt regisseurs hanteren dat als noodzakelijk kwaad en leggen zich erbij neer, ande-
ren ervaren het als onplezierige druk en ongeschikt sturingsmiddel. Sommigen geven 
bovendien aan dat zij er echt op afgerekend worden door hun wijkteamchef als ze het 
quotum niet halen, anderen worden er wel naar gevraagd maar nooit op afgerekend.
Buurtregisseurs geven aan dat als je bepaalde problemen effectief oppakt, de over-
tredingen teruglopen en zo ook het aantal bonnen dat je zou kunnen uitschrijven 
afneemt. Meerdere buurtregisseurs werken in pure woonbuurten en willen juist in 
hun buurt alleen een bekeuring schrijven wanneer de overtreding daar echt aanlei-
ding toe geeft en niet voor allerlei futiele zaken gaan bekeuren omdat ze een quotum 
moeten halen. Daarvoor gaan ze dan maar buiten de buurt schrijven, bijvoorbeeld op 
snelheidsovertredingen. Ook burgers zijn niet gecharmeerd van bonnenquota, iets wat 
ook buurtregisseurs regelmatig te horen krijgen.
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‘Het probleem is namelijk altijd, dat als je bijvoorbeeld een parkeerprobleem goed aanpakt 
door een combinatie van maatregelen, waaronder handhaven door jezelf en overig wijk-
teampersoneel, dat je dan uiteindelijk krijgt dat mensen geen parkeerovertredingen meer 
begaan, of nauwelijks en dan kom je volgens het quotum niet meer aan voldoende bonnen.’

Buurtregisseurs realiseren zich overigens wel, dat criminaliteits- en overlastcijfers er 
tegenwoordig gewoon bijhoren. Buurtregisseurs worden vooral gevraagd het verloop 
van bepaalde cijfers aan de wijkteamchef uit te leggen, maar worden er niet op afge-
rekend. Als ze maar op de hoogte zijn en ook kunnen uitleggen waar het aan ligt 
en wat zij eraan gedaan hebben en gaan doen. Buurtregisseurs wijzen erop dat de 
wijkteamchef op zijn beurt weer verantwoording moet afleggen aan zijn chef over het 
verloop van de cijfers. Bovendien werken ook partners steeds vaker met cijfermatige 
overzichten.

Veel versus weinig eigen beslisruimte

De buurtregisseurs zijn unaniem van mening dat zij veel eigen beslisruimte krijgen bij 
hun werk. Voor de buurtregisseur geldt huns inziens bij uitstek dat ze ‘hoofdcommis-
saris zijn van de eigen buurt’ en het een zeer zelfstandige functie betreft. De vrijheid 
van handelen is volgens buurtregisseurs noodzakelijk om flexibel maatwerk te leveren 
en aan hetgeen te werken, dat de buurt belangrijk vindt. De ervaring is dat de buurt-
regisseur geheel zijn eigen gang kan gaan zolang alles goed gaat. Korpsdoeleinden zijn 
richtlijn, maar daarbinnen hebben buurtregisseurs alle vrijheid zelf te bepalen welke 
zaken zij oppakken. Alleen belangrijke zaken en plots opkomende problemen in de 
buurt worden besproken met de chef, waarbij vaak meer sprake is van een dialoog over 
de beste aanpak dan van directief aansturen.

‘Ik heb alle ruimte. Dat is denk ik ook het vertrouwen dat je krijgt en moet verdienen bij 
je chef. Als er iets is dat belangrijk is, waarvan ik denk dat mijn chef dat moet weten, dan 
overleg ik dat, dan leg ik dat bij haar neer en vertel haar hoe ik van plan ben het aan te pak-
ken. Als ze het daar niet mee eens is en een ander voorstel heeft dan kunnen we daarover 
discussiëren en dan komen we er in principe wel uit.’

Eén buurtregisseur benadrukt dat een buurtregisseur vooral een bruggenbouwer is, 
die moet zorgen voor verbinding tussen buurt en politie. Daarvoor is haars inziens 
vooral de beeldvorming over buurtregie belangrijk, zowel naar de buitenwereld als 
naar de binnenwereld. Wijkteamcollega’s hebben vaak weinig zicht op het werk van 
 buurtregisseurs en ontwikkelen daardoor ook weinig feeling met de afzonderlijke 
buurten. Zelf stelt zij voor gemengde ploegen te maken van collegae van diverse dis-
ciplines binnen het wijkteam. Dat geeft de buurtregisseur een groep met wie hij meer 
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 informeel en intensiever zijn kennis kan delen en die daardoor in hun werk meer 
betrokken raken bij het wel en wee van zijn buurt.

‘Ik zou het een goed idee vinden om een pool te maken van diverse collegae vanuit ver-
schillende disciplines vanuit het wijkteam en de buurtregisseur waarmee deze kan delen 
wat er leeft en speelt in de buurt. Deze collegae raken dan ook meer betrokken bij die 
buurt en ontwikkelen een gevoel dat het hun buurt is en gaan op een natuurlijke manier 
een oogje in het zeil houden.’

Overigens hopen sommige buurtregisseurs dat door het sturen op prominenten meer 
op effect gestuurd zal gaan worden en het bovendien gemakkelijker wordt om onder-
steuning te krijgen in de aanpak van de problemen die de buurtregisseur als prioriteit 
naar voren gebracht heeft. In het wijkteam waar de prominentenaanpak al een tijdje 
loopt, zijn de beide buurtregisseurs echter nog niet zo te spreken over de mate waarin 
dit aanslaat bij collegae binnen het wijkteam. Bovendien lijkt het ook geen oplossing 
voor de moeilijk meetbare en aantoonbare resultaten van buurtregie.

‘Wij werken inderdaad ook met prominenten aan het wijkteam, ik heb ook een tiental 
prominenten voor mijn buurt geformuleerd, maar ik heb niet de indruk dat het erg leeft 
op de werkvloer.’

‘Zo zou het heel eenvoudig moeten zijn om de resultaten van de werkzaamheden van de 
buurtregisseur te volgen. Want dat was altijd het probleem. Wat doet nou een buurtregis-
seur en wat is nou het resultaat van zijn werk? Dat was niet meetbaar en dat is voor een heel 
groot deel nog steeds niet meetbaar.’

Resumé leiding geven aan

Hoewel buurtregisseurs aangeven dat vooral gestuurd wordt op effect, wordt dit effect 
door wijkteamchefs vooral bepaald aan de hand van criminaliteits- en overlastcijfers en 
aantallen uitgeschreven bonnen. Op enkele uitzonderingen na worden buurt regisseurs 
hier meestal niet op afgerekend, als ze maar tekst en uitleg kunnen geven. Buurtregis-
seurs geven dan ook aan dat wat buurtregisseurs feitelijk doen en bereiken moeilijk 
meetbaar is, terwijl wijkteamchefs nou eenmaal zelf vooral worden aangestuurd op 
cijfers en daardoor niet om de cijfers heen kunnen.
De buurtregisseurs ervaren desondanks allemaal een grote mate aan vrije beslisruimte 
en geven aan dat die ook voorwaarde is voor het kunnen leveren van flexibel maat-
werk. Toch ontbreekt het in de ogen van de buurtregisseurs nog steeds aan voldoende 
connectie tussen buurt en wijkteam. Ook de prominentenaanpak heeft naar oordeel 
van de buurtregisseurs van het betrokken wijkteam vooralsnog niet geleid tot meer 
betrokkenheid van het wijkteampersoneel bij buurtproblemen.
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8.5 Aard van samenwerking

De buurtregisseur kan zich bij de uitvoering van buurtregie beperken tot een enge 
samenwerking of de nadruk leggen op een brede samenwerking. Bij een meer enge 
samenwerking, waarbij de nadruk ligt op samenwerken met professionals en toezicht 
en handhaving, blijft de rol van burgers beperkt tot die van informant, wat in potentie 
resulteert in meer distantie tot burgers. Bij een brede samenwerking spelen burgers 
nadrukkelijk een rol en functioneren zij als gelijkwaardig partner en participeren in 
bepalen en aanpakken van problemen, wat in potentie nabijheid tot burgers betekent.

Burgerparticipatie versus nadruk op professionele partners

De meerderheid van de buurtregisseurs geeft aan dat de nadruk bij de uitvoering van 
buurtregie meer ligt op de samenwerking met professionals en het inzetten van toe-
zicht en handhaving. Wel geven zij daarbij aan, dat het belangrijk is burgers op hun 
eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Samenwerking met burgers heeft volgens buurt-
regisseurs pas kans van slagen als burgers ook daadwerkelijk zelf actie ondernemen, of 
enige zelfredzaamheid vertonen.

‘Ik accepteer geen houding van “wij hebben een probleem en u moet dat oplossen” nee, het 
is “jullie hebben een probleem en ik wil u helpen bij het oplossen”. Veel mensen vinden 
dat onprettig, want dan moeten ze zelf iets gaan doen, soms gaan ze dan het probleem 
relativeren en is het opeens niet zo ernstig meer. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen 
mij opbelden en vertelden dat ze zelf actie ondernomen hadden op een probleem en elkaar 
aangesproken hebben, maar dat ze er onderling niet uitkomen. Dan ben ik natuurlijk 
bereid in te springen.’

In de multiculturele buurten van dit onderzoek levert de bevolkingssamenstelling vol-
gens buurtregisseurs een extra uitdaging bij het bevorderen van burgerparticipatie. 
Veelal is sprake van een kloof tussen culturen en generaties; van enige polarisatie. Veel 
burgers zijn daardoor bang om openlijk hun mening te geven. Waar sprake is van 
jeugdoverlast of zelfs criminele jongeren laten bewoners het melden van ongeoorloofd 
gedrag achterwege uit vrees voor wraakacties van de jeugd. In buurten waar bewo-
ners bang zijn om overlastgevende jongeren zelf aan te spreken, lijkt burgerparticipatie 
bovendien een brug te ver, al ervaren buurtregisseurs die angst van bewoners soms als 
wat overtrokken. Daarbij zijn diverse buurtregisseurs van mening dat sprake is van een 
zekere desinteresse van bewoners voor door het stadsdeel georganiseerde bewoners-
overleggen.
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‘Deze wijk heeft gewoon veel te lijden gehad onder bedreigingen, want als je getuigde 
 tegen een van die jongens of iets over ze meldde dan werden je ramen ingegooid of je huis 
in brand gestoken. Daardoor durven mensen niet openlijk met je samen te werken.’

‘Bewoners zitten er ook helemaal niet op te wachten op dat soort avonden. Ze gaan niet 
eens naar ouderavonden op school, dus laat staan dat ze naar een bewonersoverleg komen. 
Marokkaanse bewoners al helemaal niet, want die verstaan dat niet en begrijpen dat niet.’

Veel buurtregisseurs werken daardoor vooral samen met professionals en bouwen ieder 
een eigen lokaal netwerk op, meestal wel inclusief enkele actieve bewoners. Samenwer-
ken met professionals van bestuur en andere maatschappelijke organisaties betekent 
ook dat buurtregisseurs deelnemen aan diverse overlegstructuren. Buurtregisseurs 
zijn over het algemeen selectief in welke overleggen voor hen relevant zijn en binnen 
veel wijkteams verdelen de buurtregisseurs deelname aan overleggen onderling. Zo 
nemen de buurtregisseurs van een wijkteam in Zuidoost bijvoorbeeld bij toerbeurt 
deel aan het brede zorgoverleg en delen twee buurtregisseurs uit Noord samen het 
lokaal gezinsoverleg van het stadsdeel en zorgbreed overleg van de scholen. Het buurt-
veiligheidsteam uit een buurt in West voert tweewekelijks overleg met het stadsdeel, 
maar zonder bewoners.
Als belangrijkste professionele partners noemen de buurtregisseurs onder andere veilig-
heidscoördinator, wijkcoördinator, medewerkers openbare ruimte en 12+ coördinator 
van het stadsdeel, huismeesters en andere functionarissen van de woningbouw, maar 
ook bijvoorbeeld medewerkers vergunningen en burgerparticipatie, opbouw werkers 
en functionarissen van de GG en GD. Het gaat dan veelal om professionals waarmee 
zij in de dagelijkse bezigheden veel samenwerken. Daarnaast zijn er veel coalities tus-
sen buurtregisseurs en professionals van verschillend pluimage bij het afleggen van 
huisbezoeken. Zo bereikt men de problematiek ‘achter de voordeur’.
Buurtregisseurs zetten in het kader van preventief toezicht graag toezichthouders in. 
Ze kunnen ook wijkteampersoneel en politiepersoneel vanuit het Ondersteunings-
team District (OTD) inzetten, maar die capaciteit is beperkt en bij de verdeling wordt 
door de wijkteamleiding vaak voorrang gegeven aan actuele ‘brandhaarden’ binnen 
het wijkteamgebied. In iets mindere mate geldt hetzelfde voor de uitgebreide waaier 
van verschillende soorten toezichthouders, die buurtregisseurs tijdelijk kunnen inzet-
ten. Dat een buurtregisseur toezichthouders tot zijn beschikking heeft en kan behou-
den is geen vanzelfsprekendheid, daar moet hij of zij als het ware voor strijden. Andere 
buurtregisseurs claimen ook toezichthouders en er kan verschil van inzicht zijn over 
waar, hoe en wanneer ze ingezet moeten worden met wijkteamleiding en/of stadsdeel. 
Het extra toezicht wordt immers meestal door het bestuur betaald.
Volgens buurtregisseurs zetten zij meestal alle beschikbare toezicht in die ze weten 
te organiseren. Zo zet de buurtregisseur van een van de buurten in West voor zover 
mogelijk veel politie in: het politiejeugdteam, noodhulpeenheden en politiestudenten 
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en straatcoaches. Voor toezicht op de parkeerplaatsen van het in zijn buurt gelegen 
ziekenhuisterrein heeft hij afspraken met de door de ziekenhuizen ingehuurde parti-
culiere beveiligers. Ook de buurtregisseur van het grote winkelcentrum in Zuidoost 
zorgt voornamelijk via werkopdrachten voor veel inzet van wijkteamcollega’s en col-
lega’s van het OTD.
Andere buurtregisseurs uit Zuidoost werken met toezichthouders van de firma Tri-
gion en bepalen zelf waar zij die inzetten. Daarnaast worden deze toezichthouders 
ingezet voor continu toezicht op de beide winkelcentra Ganzenhoef en Kraaiennest. 
Naast Trigion heeft het stadsdeel ook toezichthouders van de dienst stadstoezicht, 
vaak woonachtig in de Bijlmer. Daar hebben de buurtregisseurs minder vertrouwen 
in, omdat deze toezichthouders soms zelf nauwelijks mensen durven aan te spreken en 
buurtregisseurs twijfelen of zij om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie.
In een andere buurt in Zuidoost werkt de buurtregisseur graag met toezichthouders 
van Security4All45, die hij heeft kunnen inzetten voor preventief toezicht voor inbra-
ken in de woonbuurt en overvallen in het winkelcentrum. Daarnaast noemt hij stad-
stoezichthouders en medewerkers handhaving, die hij allemaal goed projectmatig kan 
inzetten bij opkomende problemen zoals bijvoorbeeld een zakkenrollerprobleem. De 
medewerkers van Security4All zijn naar zijn mening feitelijk burgertoezicht omdat zij 
relatief gemakkelijk contacten leggen met de plaatselijke bevolking, gemakkelijker dan 
iemand die in die buurt in een politie-uniform rondloopt. Wel benadrukt hij dat een 
goede briefing en instructie van toezichthouders door de buurtregisseurs essentieel is 
voor een effectieve inzet van toezichthouders.

‘Security4All is een opvolger van vroegere Melkertbanen, het zijn geen officiële beveiligers, 
maar wel mensen die niet thuis willen gaan zitten en het lef hebben om in zo een uniform 
de straat op te gaan. Ze krijgen wel een salaris, als je hun inzet structureert dan levert dat 
best goede resultaten. Ik doe dat door ze te briefen en bij zaken te betrekken.’

In Noord is men zeer tevreden met de inzet van toezichthouders van het beveiligings-
bedrijf ISA.46 Daarnaast wordt gewerkt met straatcoaches voor toezicht op de jeugd. 
De buurtregisseur is hier minder tevreden mee en is niet echt overtuigd van hun 
meerwaarde, maar geeft daarbij aan dat hij de taakstelling van de straatcoaches ook 
erg ingewikkeld vindt. De combinatie van toezicht houden en contact maken is tegen-
strijdig. Anders dan jongerenwerkers hebben straatcoaches de jongeren niets te bieden 

45 Security4ALL is opgericht in 1999 en richt zich op horecabeveiliging, evenementen, receptie, objectbewa-
king en winkelsurveillance (www.security4all.nl).

46 International Security Agency (ISA) richt zich op het beveiligen van evenementen, bedrijven, scholen, 
zieken huizen, openbaar gebied, winkels en justitiële inrichtingen vanuit een integrale aanpak: beveiliging 
(fysiek, organisatorisch en mentaal), brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en integriteit (www.isasecurity.
nl/Beveiliging).
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wat het contact voor hun interessant maakt, waardoor de straatcoaches bij voorbaat al 
weinig kans van slagen hebben.

‘SAOA47 ben ik wat minder tevreden over. Die hebben ook een lastige taakstelling vind 
ik zelf. Ze moeten toezicht houden, maar ze moeten ook contact met de jongeren maken. 
Dat zijn dingen die toch niet altijd heel goed samen gaan. Waarom niet? Het is lastig en ze 
hebben ook niet voldoende middelen om dat te doen. Als je nou jongerenwerker bent dan 
heb je die jongens wat te bieden.’

Een van de buurtregisseurs uit West daarentegen leunt juist sterk op de inzet van de 
straatcoaches, hij kampt echter weer met het probleem dat de mate waarin hij kan 
beschikken over in te zetten straatcoaches drastisch is teruggelopen.

Burgers als ogen en oren versus burgers als partner

In het merendeel van de onderzochte buurten is het melden van onraad bij de poli-
tie problematisch. Meerdere buurtregisseurs leggen uit dat het binnen Marokkaanse 
gemeenschappen gezien wordt als verraad als je crimineel gedrag van je buurman gaat 
melden bij de politie. Doen mensen het toch en wordt het bekend binnen de gemeen-
schap dan maakt dit hun verdere leven binnen die gemeenschap erg moeilijk. Daarom 
trachten buurtregisseurs door voorlichting onder Marokkaanse vrouwen te bereiken 
dat ze in ieder geval bij aperte misstanden wel Bel M bellen. Ook dat levert vervolgens 
echter weer moeilijkheden op. De vrouwen in kwestie spreken vaak slecht Nederlands 
en bij Bel M werken geen Marokkaanse medewerkers, waardoor de boodschap, wan-
neer dan eindelijk gebeld wordt, vaak toch niet doorkomt.

‘Niemand gaat zijn buurman verraden. Bijvoorbeeld aangeven dat de buurman een inbre-
ker is. Soms vertellen mensen het wel, maar als je het op papier wilt zetten is het over. Ze 
gaan daar hun handtekening niet voor zetten. Dus wat voor zin heeft het dan. Je geeft je 
buurtgenoten niet aan bij de politie, dat is gewoon not done in deze Marokkaanse gemeen-
schap, dan ben je een verrader, een shekem op zijn Marokkaans.’

Het gevolg is dat buurtregisseurs over het algemeen minder met burgers samenwerken 
en als dat wel het geval is burgers meer zien als ogen en oren, als potentiële informan-
ten. Voor veel buurtregisseurs is het doorgeven van informatie ook het belangrijkste 

47 Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) houdt zich bezig met gevoelige kwesties in de samenleving 
zoals (jeugd)overlast, veiligheid en leefbaarheid en zet daartoe toezicht in in de vorm van straatcoaches in 
combinatie met gezinsbezoekers. SAOA is momenteel actief in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost, 
Zuid, West, Nieuw West, Centrum en de gemeente Amstelveen (www.aanpakoverlast.nl).
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aandeel dat burgers kunnen leveren. Het gaat daarbij vaak om overlastklachten die 
buurtregisseurs op het spoor brengen van overlastgevende adressen en/of groepen.
Over het algemeen zijn de melders met specifieke en nuttige informatie sleutelperso-
nen van de betrokken buurtregisseurs of vertegenwoordigers van bewonerscommis-
sies, die de buurtregisseur om interventie vragen als zij er bijvoorbeeld zelf niet uitko-
men met een meldpunt overlast. Zelfs in West stellen beide buurtregisseurs dat ook 
bij het gezamenlijke buurtveiligheidsteam sprake is van een beperkte mate van burger-
participatie. Burgers mobiliseren lukt alleen stapje voor stapje. Binnen de systematiek 
van een buurtveiligheidsteam ligt besloten, dat gewerkt wordt aan overlastthema’s die 
burgers prioriteren. Bij dit buurtveiligheidsteam is ervoor gekozen de communicatie 
met burgers in de zin van burgers enquêteren en informeren over de voortgang in de 
aanpak van de door burgers gekozen thema’s door het stadsdeel te laten uitvoeren. 
Directe en zichtbare actie op door burgers gekozen prioriteiten heeft volgens de buurt-
regisseur een positieve uitwerking gehad op de bereidheid van burgers om zelf weer 
actie te ondernemen, al is die ontwikkeling heel geleidelijk en mag men daar niet te 
veel van verwachten.

‘Ja, je kunt natuurlijk niet in een keer alle burgers mobiliseren. Maar stapje voor stapje 
 raken bewoners wel steeds meer betrokken. Zo hebben wij als buurtveiligheidsteam bij-
voorbeeld al contact met tachtig buurtbewoners, die aangegeven hebben, dat ze op de 
hoogte gehouden willen worden over het buurtveiligheidsteam.’

Zo hebben beide buurtregisseurs aanzienlijk geïnvesteerd in een groep buurtbetrok-
ken bewoners, voornamelijk bestaande uit Marokkaanse buurtvaders. Zij surveille-
ren regelmatig een aantal uren door de buurt en hebben een vast onderkomen in 
het buurtsteunpunt waar ook opbouwwerk, de stichting DOCK48, gevestigd is en de 
buurtregisseurs spreekuur houden. Dit steunpunt is overigens gevestigd in een voor-
malige cafetaria, precies midden in de voormalige hotspot van jeugdoverlast. Uit het 
observatieverslag:

‘In het midden van de wijk op de straathoek betreden we een soort huiskamer, waar het 
opbouwwerk gevestigd is en de buurtregisseur zijn spreekuur houdt. Hij vertelt dat dit 
vroeger een cafetaria was en in en rondom de cafetaria het centrum was van de jeugdover-
last en criminaliteit. Dat de eigenaars van de cafetaria hier niet slim mee om gingen en dat 

48 DOCK levert maatwerk per straat of buurt. Als DOCK opdracht krijgt om het opbouwwerk uit te voeren, 
wordt er eerst een quickscan gemaakt. De lokale situatie wordt verkend aan de hand van interviews en 
beleidsstukken. Het opbouwwerk bespreekt de verzamelde gegevens met actieve bewoners en professionals. 
Vervolgens wordt een aanpak ontwikkeld die op een breed draagvlak kan rekenen en die aansluit bij moge-
lijkheden en kansen. Het opbouwwerk van DOCK stimuleert actief burgerschap en versterkt de mogelijk-
heden die daarvoor in een straat, buurt of wijk aanwezig zijn (www.dock.nl).
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hij zelf toen aan het stadsdeel heeft voorgesteld om de cafetaria te kopen en het opbouw-
werk en de buurtregisseur daar te vestigen. Tot zijn verbazing was dat binnen twee weken 
voor elkaar. Op die manier zat ook de politie opeens midden in de brandhaard. Vervolgens 
volgde een vervelende tijd van midden tussen de jongens staan en consequent optreden, 
maar met de overlast is het nu gedaan.’

Zo is op een natuurlijke manier zowel overdag als in de avonduren sprake van indi-
rect extra burgertoezicht vanuit het steunpunt. Dat komt door de aanwezigheid van 
de buurtbetrokken bewoners, vergaderingen en activiteiten van het opbouwwerk met 
bewoners en doordat burgers kunnen binnenlopen en vragen stellen. De buurtregis-
seurs hebben de buurtbetrokken bewoners de burgercursus gegeven en deze bewoners 
worden door het opbouwwerk begeleid bij het invullen van een soort dagrapportages 
ten behoeve van de politie. Toch geeft de buurtregisseur aan dat het effect van hun 
optreden op de overlast van de jeugd en de doorgegeven informatie beperkt is. Maar 
alleen al het verbeterde onderlinge contact en de connectie met andere buurtbewoners 
die daar weer uit voortkomen zijn vooruitgang.
De buurtregisseurs door wie burgers meer benaderd worden als partners en die vooral 
samenwerken met burgers zijn in de minderheid. De buurtregisseur van de Molenwijk 
werkt vooral samen met een vaste, redelijk grote groep burgers, die verenigd zijn in het 
eerder toegelichte gezamenlijke sms-alert. Met professionals werkt hij alleen samen als 
ze meerwaarde opleveren voor de veiligheid. In die samenwerking met burgers is ook 
de wijkbeheerder betrokken. Maar burgers zijn degenen die extra toezicht houden in 
de buurt en in eerste instantie acteren.
Bij voortdurende overlast worden de betrokkenen benaderd en gewaarschuwd voor 
de gevolgen als ze hun gedrag niet aanpassen. Al bij aanvang van de samenwerking 
is een mogelijk flatverbod als laatste redmiddel geregeld. Het grote voordeel van deze 
vorm van samenwerking is structureel extra toezicht en echte inside information uit 
de buurt. Het nadeel is een relatief extra groot beroep op de buurtregisseur, die dan 
ook graag extra ondersteuning in de vorm van een buurtveiligheidsteam en/of ISA-
beveiligers zou inzetten. Zijn buurt heeft bij de verdeling van het toezicht echter geen 
prioriteit, omdat het daar in verhouding veiliger is dan in sommige andere buurten 
binnen het wijkteamgebied.

‘Ik kan zelf niet dag en nacht in de wijk zijn en dan kan ik het buurtveiligheidsteam of de 
ISA’s inzetten als ik er niet ben.’

Eén van de buurtregisseurs uit Zuidoost ziet burgers ook vooral als partner. Hij hecht 
vooral waarde aan het aanwezig zijn in de wijk en communiceren met de mensen. Dat 
geldt zowel voor vrienden als vijanden van de politie. In het kader van die gedachte-
gang tracht hij eventuele problemen zo veel mogelijk samen met burgers op te lossen. 
Zo heeft hij bijvoorbeeld problemen met jeugdoverlast opgelost door hier samen met 
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de betrokken ouders over in gesprek te gaan en afspraken te maken. Als de overlast van 
jongeren vooral bestaat uit het achterlaten van zwerfvuil dan maakt hij afspraken met 
diezelfde jongeren over het opruimen van hun eigen rommel.
Meerdere buurtregisseurs zien wel bepaalde sleutelpersonen als partner. Zo vertelt een 
buurtregisseur uit West over enkele bewoners, die zeer actief zijn op het vlak van de 
jeugd en een buurtbewoner die veel interesse heeft voor de verkeersveiligheid. Deze 
meldt verkeersgevaarlijke situaties en bespreekt die problemen met de buurtregisseur 
en doet suggesties voor mogelijke oplossingen. De buurtregisseur heeft zelfs samen 
met hem een snelheidscontrole gehouden.
Er zijn volgens buurtregisseurs echter ook mogelijk nadelige kanten bij burgerpartici-
patie, waar een buurtregisseur rekening mee moet houden. Zo kan het gebeuren dat 
de leden van een bewonerscommissie een ongezonde nieuwsgierigheid tonen en de 
buurtregisseur onder druk gaan zetten om informatie door te geven over bijvoorbeeld 
een politie-inval, terwijl hen dat volgens de buurtregisseur in principe niets aangaat. 
Een van de buurtregisseurs uit Noord die overwoog een buurtpanel op te starten, heeft 
daar uiteindelijk van afgezien omdat dit mogelijk de verwachtingen van de deelnemers 
te hoog opschroeft. Hij is bang om relatief kleine verzoeken uiteindelijk niet waar te 
kunnen maken. Een en ander heeft te maken met onzekerheid over de vereiste back-up 
met extra capaciteit.

Resumé aard van samenwerking

Het merendeel van de buurtregisseurs werkt voornamelijk samen met professionals 
en inzet van toezicht en handhaving. Er wordt veel gebruikgemaakt van de inzet van 
een breed scala aan toezichthouders en in de zwaardere buurten van flexibel inzetbaar 
politiepersoneel. Alle buurtregisseurs werken bovendien veel samen met professionele 
partners. Dat betekent deelname aan diverse overleggen, die vaak onderling verdeeld 
worden. De buurtregisseurs gaan verder met een beperkt aantal professionals mini-
coalities aan, samengesteld uit een select groepje professionals waar ze in het dagelijkse 
werk het meest mee samenwerken.
De meeste buurtregisseurs zien burgers meer als ogen en oren dan als partner. In 
veel buurten is melden al een probleem. Binnen Marokkaanse gemeenschappen speelt 
bijvoorbeeld dat melden gezien wordt als verraad en in de meeste buurten met jeugd-
overlast belemmert daarnaast de angst voor represailles enige actie vanuit burgers. Een 
select groepje van sleutelpersonen wordt meestal wel gezien als partner, maar ook hun 
rol beperkt zich vaak tot het verstrekken van informatie.
Een grote groep actieve bewoners, die zelf deelneemt in de aanpak van onveiligheid, 
zoals bij het sms-alert in Noord, is uitzondering. Er lijkt sprake van enige terughou-
dendheid om daadwerkelijk met burgers samen te werken. Aan burgerparticipatie 
kleven volgens buurtregisseurs ook nadelen, in het bijzonder het gevaar van het niet 
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waar kunnen maken van bij burgers gewekte verwachtingen of onvoldoende back-up 
kunnen garanderen voor actieve burgers als deze dat nodig hebben.
In de uitvoering van buurtregie ligt de nadruk dus op een enge samenwerking, waar-
bij het accent ligt op samenwerking met professionals en het inzetten van toezicht en 
handhaving. Burgers worden meer gezien als potentiële informanten dan als partners. 
Er is dus eerder sprake van distantie dan nabijheid. Wel bevestigen enkele uitzon-
deringen dat het anders kan en wijst het nauwer samenwerken met een select aantal 
sleutelpersonen erop dat hier in potentie wel mogelijkheden aanwezig zijn.

8.6 Strategieën

De buurtregisseur kan voornamelijk proactieve en preventieve strategieën inzetten 
met repressie als laatste redmiddel of bij voorbaat vooral repressieve strategieën inzet-
ten. Bij nadruk op proactieve en preventieve strategieën zal de buurtregisseur kiezen 
voor het overtuigen van burgers van de noodzaak tot naleven van de regels en zijn 
strategieën zo veel mogelijk aanpassen aan specifieke situationele omstandigheden, 
wat in potentie zal leiden tot nabijheid tot burgers. De nadruk kan ook liggen op het 
afdwingen van naleving door dwang en een strak zero tolerance handhavingsbeleid, 
wat eerder tot afstand van burgers zal leiden.

Consensus versus dwang

Buurtregisseurs prefereren over het algemeen het bereiken van consensus boven 
dwang. Het gaat in eerste instantie om een goede communicatie met iedereen, dus 
zowel professionele partners, burgers, als criminelen in de buurt. Een buurtregisseur 
bereikt een meer duurzame oplossing als het hem of haar lukt burgers inzicht te geven 
waarom ze bepaald gedrag achterwege moeten laten. Consensus en een intrinsieke 
overtuiging om bepaald normconform gedrag te vertonen is blijvend, dwang is altijd 
maar een oplossing voor heel even.
Veel buurtregisseurs besteden de meeste tijd aan conflictbemiddeling, soms met inzet 
van het strafrecht als middel om bepaalde oplossingen door te zetten. Zo werd bij-
voorbeeld een vernieling in een buurt gepleegd en met drie politieauto’s naar de dader 
gezocht zonder resultaat. De buurtregisseur daarentegen wist de dader via zijn buurt-
netwerk met behulp van enkele telefoontjes op te sporen en daarna de zaak zonder 
verdere inzet van strafrecht op te lossen. Buurtregisseurs hebben betreffende conflict-
bemiddeling ten opzichte van andere professionals het voordeel dat zij desnoods een 
bepaalde oplossingsrichting kunnen afdwingen. De mensen weten dit en zijn daardoor 
bij escalaties eerder geneigd naar de politie te luisteren dan naar hulpverleners zonder 
die mogelijkheden.
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‘Dus je kunt iemand wel tot orde roepen en vaak weten ze het zelf ook wel dat ze dat niet 
moeten doen. Je komt als politie onafhankelijk binnen, maar eigenlijk heb je best wel wat 
gereedschappen om de strijd te slechten.’

Hoewel de meeste buurtregisseurs hun doel vooral via communicatie en overtuigen 
trachten te bereiken, is wel degelijk sprake van een combinatie met gebruik van dwang. 
Zo vertelt een buurtregisseur dat passanten in zijn buurt bij geconstateerde overtre-
dingen in principe gewoon een bon krijgen, omdat waarschuwen geen zin heeft als 
hij de overtreder nooit meer zal tegenkomen. Bij bewoners ligt dat anders. De meeste 
buurtregisseurs zijn geneigd eerst iedereen een kans te geven; bij ongeoorloofd gedrag 
wordt eerst aangesproken en overlegd, maar als dat niet helpt treden buurtregisseurs 
repressief op.
Het omgaan met overlastgevende of criminele groepen jeugd is illustratief voor een 
eventueel trapsgewijze opbouw van een softe naar een harde aanpak. Een buurtregis-
seur vertelt bijvoorbeeld hoe hij in samenwerking met het wijkteam overlastgevende 
jeugd benadert. In eerste instantie gaat hij de groep aanspreken op hun gedrag en 
gaat bij individuele jongeren na of zij behoefte hebben aan hulpverlening. Als dat niet 
werkt gaat hij over tot het registreren van de leden van de jeugdgroep en zijn aanpak 
richten op de hele groep. Pas als alles geprobeerd is en niets werkt gaat hij over tot 
repressie en wordt als het ware een zero tolerance beleid gevoerd. Ook dat gaat staps-
gewijs. Eerst richt de aandacht zich op de leiders van de groep en krijgen zij bij elke 
overtreding in het hele wijkteamgebied van alle wijkteamcollega’s altijd een bekeuring, 
vervolgens wordt een dadergerichte aanpak ingezet. Medewerking van het wijkteam is 
bij een effectieve aanpak essentieel.

‘Bij jeugd werkt dat ook zo. Ik begin altijd met aanspreken en kijk of de individuele jon-
geren problemen hebben en behoefte hebben aan hulp. Die hulp ga ik dan organiseren. 
Werkt dat niet moet je opschalen. Eerst halen we de jongeren uit de anonimiteit. Je moet 
ervoor zorgen dat alle namen van zo een jeugdgroep bekend worden en dat laten blijken 
aan ze. Het is iedere keer maatwerk met de jeugd. Op een zero tolerance aanpak kom je 
pas als alles al is geprobeerd zonder resultaat, bij echt hardnekkige problemen dus. Ook 
in die zero tolerance aanpak brengen we dan weer gradaties aan. Eerst richten we ons op 
de leiders van zo een groep, helpt dat niet dan gaan we dadergericht werken. Dat wil zeg-
gen dat de leiders niet alleen op het overlastpleintje een verbaal krijgen, maar overal in het 
hele wijkteamgebied waar ze iets verkeerd doen. Op de brommer, of in de auto, bekeuren, 
ongeacht welke collega ze tegenkomen. Dat is ook de kracht van zo een aanpak, dat elke 
agent strikt repressief optreedt tegen elke overtreding die ze begaan, anders heeft het geen 
zin. Dat lukt alleen maar als het hele wijkteam meedoet.’
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Uitzonderingen en gedogen versus zero tolerance

Toch hebben de meeste buurtregisseurs in eerste instantie een voorkeur voor een meer 
zachte benadering. Een buurtregisseur legt uit dat je om kennen en gekend worden te 
realiseren soms wel moet gedogen, omdat anders juist het nabije contact met de buurt 
verloren gaat. Volgens hem heeft dat te maken met een zeker ‘Fingerspitzengefühl’, 
wanneer dat wel kan en wanneer juist niet. Een buurtregisseur die de mensen van zijn 
buurt goed kent weet bij welke mensen praten niet werkt en waar hij dus beter gelijk 
kan optreden. Dit soort mensen krijgt dus bijvoorbeeld direct een bekeuring, maar dat 
zijn er maar enkelen.

‘Kijk ik heb verschillende soorten mensen op dat winkelcentrum rondlopen, er is bij-
voorbeeld een groep van wat oudere Surinaamse mannen. Die zitten daar gezellig op een 
bankje bier te drinken en dat mag in principe niet. Meestal gedoog ik dat. Dan zeg ik “doe 
het niet in het openbaar” of ik maak er een geintje over. Maar je hebt ook gasten waar je 
niet zo in gesprek mee kunt gaan en dan hak ik er gewoon in. Dan krijgen ze gewoon een 
bon…Bij dat soort gasten maak je jezelf alleen maar ongeloofwaardig als je gaat gedogen 
en nemen ze een loopje met je.’

De meeste buurtregisseurs benadrukken verder, dat belangrijk is dat de buurtregis-
seur een duidelijke lijn stelt. Zo geeft een buurtregisseur aan dat zijn bewoners weten 
dat hij bij overtreding altijd een bekeuring zal uitschrijven, maar ook zal uitleggen 
waarom. Dit levert hem respect op. Anderen waarschuwen maximaal één keer en gaan 
daarna over tot bekeuren. Weer een andere buurtregisseur meent dat het maken van 
allerlei afspraken over betaling van boetes niet bleek te werken en dat het beter is om 
duidelijk te zijn.

‘Een goed voorbeeld is dat ze allemaal afspraken willen maken over hun boetes. Je weet 
eigenlijk op voorhand al dat dat niks wordt. Nou kun je hele discussies gaan voeren, maar 
je kunt ze ook gewoon een keer op hun snuit laten gaan en dan ben je gewoon klaar. Wij 
hebben toch de tijd. Het werkt beter om gewoon helder en duidelijk te zijn.’

Bij sommige probleemgezinnen is het cluster van problemen binnen het gezin zo 
groot, dat de kansen op een permanente verbetering van de gezinssituatie gering zijn. 
Een buurtregisseur eist in zo’n geval wel dat ze hun gedrag in zoverre aanpassen dat ze 
niet langer de leefbaarheid van flat en buurt aantasten. Hij waarschuwt ze van tevoren 
wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt en schetst aan betrokkenen een doemscenario, 
zoals uitzetting.

‘Bij sommige probleemgezinnen kom je niet verder, ze zijn zo ver heen, je kunt ze niet ver-
anderen. Maar ik kan wel eisen dat ze hun gedrag in zoverre wijzigen dat het de leefbaar-
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heid van de flat en de wijk niet langer aantast. Daar gaat het me om. Ik zeg het ook tegen 
ze, “de buurt hoeft niet te veranderen, jij moet veranderen”. Bij zo een gezin schets ik een 
doemscenario aan ze, waar ze in terecht komen als ze zo doorgaan.’

Weer een andere buurtregisseur heeft te maken met een tweede generatie criminele 
jeugdgroep, die op en aan het buurtplein voor veel overlast zorgt. Ook hij heeft de 
groep eerst aangesproken op de overlast die ze veroorzaken voor de winkels en getracht 
om via overleg te bereiken dat de overlast stopt. In dat kader heeft hij de jongeren 
onder andere verwezen naar Kansweb49 en Paradoks50, maar deze jongeren wilden 
eigenlijk helemaal niets en bleven rondhangen op het plein en overlast veroorzaken. In 
dat geval is volgens buurtregisseurs repressief optreden het enige wat overblijft.

‘De huidige mix is goed, voor de voormalige wijkagent was het altijd ja en amen en een 
lach en vooral niet repressief optreden. Tegenwoordig wordt primair getracht de zaken op 
een vriendelijk manier op te lossen, maar als ze die kans verspelen zoals deze groep dan 
ben ik ook klaar. Dat weten ze van mij en dat heb ik ook tegen ze gezegd: “als ik jullie kan 
pakken dan pak ik jullie”.’

Buurtregie betekent echter maatwerk en dus zijn er ook situaties waarin buurtregis-
seurs uitzonderingen maken of gedogen. Een buurtregisseur noemt het voorbeeld van 
een conferentie in de plaatselijke moskee, waar veel bezoekers verwacht werden. In 
dat kader zorgde hij ervoor dat bezoekers op een terrein mochten parkeren, waar dat 
normaliter verboden was. Dit op voorwaarde, dat de organisatie zelf zou zorgen voor 
toezicht op het parkeren en bezoekers zou aanraden zo veel mogelijk met openbaar 
vervoer te komen.
Zero tolerance wordt door buurtregisseurs overwegend selectief toegepast in specifieke 
situaties tegen specifieke personen. Wel bestaan verschillen tussen buurtregisseurs in 
de mate waarin zij meer sociaal of meer repressief georiënteerd zijn. Zero tolerance, 
in de zin van geen enkele overtreding meer accepteren is geen doorsnee tactiek van 
buurtregisseurs. Alleen ten aanzien van overlastgevende en criminele jeugdgroepen, 
die niets willen en volharden in hun overlastgevende gedrag zijn buurtregisseurs het 
opvallend eens. Daarbij helpt uitsluitend consequent repressief optreden, bij voorkeur 
in nauwe samenwerking met het wijkteam, waarbij iedereen exact dezelfde aanpak 
hanteert.

49 KansWeb is in 2007 gefuseerd met Combiwel. M.i.v. 15 oktober 2010 is de naam KansWeb officieel Com-
biwel geworden (www.kansweb.nl). Combiwel is een organisatie voor welzijn voor bewoners van diverse 
Amsterdamse stadsdelen, die samen met bewoners activiteiten, projecten en diensten in verschillende wijken 
organiseert, waaronder activiteiten voor tieners en jongeren. (www.combiwel.nl).

50 Jongerencentrum in Osdorp van Combiwel. Jongeren kunnen daar onder andere internetten, tafelvoetbal 
spelen, computeren en films kijken (www.combiwel.nl).
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Daarnaast hanteren meerdere buurtregisseurs tegenover specifieke personen een 
strakke lijn, omdat de ervaring leert dat afspraken maken niet werkt. Illustratief daar-
voor zijn de ervaringen van een buurtregisseur uit Noord. Hij vertelt dat hij in de 
loop der jaren door zijn ervaringen binnen de verschillende buurten in Noord waar hij 
gewerkt heeft steeds meer verschoven is van gedogen in de richting van handhaven. 
Hij geeft een voorbeeld uit een beruchte buurt, waaruit blijkt dat ook bewoners daar 
gewoon verwachten van de politie, dat zij optreedt.

‘Een collega-buurtregisseur had in zijn wijk de overval op New York Pizza en herkende een 
aantal overvallers op de videobeelden. Dan krijg je het Oudejaarsvuur en daar gingen de 
overvallers, die vastgezeten hadden tegen hem zeggen “je bent een verader” en toen kwa-
men anderen uit de buurt erbij en die zeiden tegen die jongen “ja, als je niet herkend wil 
worden dan moet je een bivakmuts opzetten, klootzak”. Dan is er gewoon geen discussie, 
“je moet niet zeiken, hij is van de politie”, dat moet je gewoon helder houden. Zo een buurt 
is dat, niet van dat moet je niet doen, maar dan moet je een bivakmuts opzetten.’

Resumé strategieën

Buurtregisseurs bereiken bij voorkeur naleving door middel van aanspreken, overleg, 
voorlichting en het maken van afspraken. Als het lukt mensen ervan te overtuigen 
dat ze bepaald gedrag na moeten laten, leidt dit tot een duurzame oplossing. Echter, 
buurtregisseurs gebruiken de optie van het toepassen van dwang daarbij wel als stok 
achter de deur en bij conflictbemiddeling als mogelijkheid om een bepaalde oplos-
singsrichting door te zetten.
De meeste buurtregisseurs zijn van mening dat het maken van uitzonderingen en 
gedogen erbij hoort, omdat een goede verhouding met de buurt naast nemen ook 
geven en polderen betekent. Maar buurtregisseurs zijn wel voorstander van het stellen 
van een heldere grens. In specifieke situaties en ten aanzien van specifieke personen 
hanteren zij wel degelijk een zero tolerance aanpak. Het meest sprekende voorbeeld 
is de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Bij die aanpak is zero 
tolerance het sluitstuk.
De voorkeurstrategieën van buurtregisseurs liggen op het vlak van het bereiken van 
consensus en ruimte bieden voor situationeel maatwerk in bijzondere gevallen. Anders 
dan bij de wijkagenten van vroeger stellen zij daarbij wel een heldere grens aan wat 
toelaatbaar is. Wie niet door overreding en overtuiging en het aanbieden van hulp 
bewogen kan worden om zijn of haar gedrag aan te passen, die krijgt wel degelijk te 
maken met dwang, voorafgegaan van dreiging daarmee. Over het algemeen is daarom 
sprake van nabijheid tot burgers, al wil dit in sommige situaties en bij sommige buurt-
regisseurs soms tijdelijk doorschieten naar repressie, wat dan weer zorgt voor meer 
distantie.
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8.7 Toolbox

Hanteert de buurtregisseur een beperkte toolbox, dan zal de nadruk liggen op het 
inzetten van zijn bevoegdheden en zal de buurtregisseur zijn werkzaamheden afbake-
nen met een beroep op kerntaken, wat eerder tot afstand van burgers en hun wensen en 
problemen zal leiden. Hanteert de buurtregisseur daarentegen een brede toolbox dan 
zal hij bij voorkeur persoonlijke competenties en vaardigheden inzetten en geneigd 
zijn voor de brede waaier aan problemen die hem passeren ook open te staan voor 
alternatieve oplossingsrichtingen, hetgeen nabijheid tot burgers in de hand zal werken.

Persoonlijke middelen versus bevoegdheden

Volgens buurtregisseurs gaat het bij buurtregie om communicatieve vaardigheden. 
De buurtregisseur zorgt voor laagdrempelige toegang tot de politie door gemakkelijk 
aanspreekbaar en benaderbaar te zijn. Goed contact kunnen leggen met burgers en 
partners vereist geduld, kracht, humor en levenservaring. Sensitiviteit en empathie 
zijn belangrijk in de zin van betrokkenheid, inlevingsvermogen en medeleven en dat 
creëert vertrouwen. Het gaat bij buurtregie volgens buurtregisseurs dus vooral om de 
eigenschappen die nodig zijn om kennen en gekend worden te realiseren en niet om 
boeven vangen.

‘Het is ook een beetje dat kameleongevoel zeg maar. Sensitiviteit en empathie. Als je met 
mensen zaken wilt doen dan moet je je verdiepen in de tegenpartij en in de situatie waar 
die persoon in zit en van daaruit ga je dan bedenken “hoe kan ik het zover krijgen dat hij 
dit doet of dat laat”. En toch een bepaald idee, visie, over het geheel hebben.’

Goede contacten leggen en behouden is essentieel voor buurtregisseurs en vaak een 
kwestie van langdurige inzet. Dit botst soms met meer repressief en kortetermijn-
optreden van bijvoorbeeld noodhulpeenheden. Voor de buurtregisseurs is sprake van 
een terugkerend dilemma. Hoe herstellen zij relaties na politieoptreden met dwang? 
Een buurtregisseur uit West geeft aan dat zij veel tijd en energie besteed heeft aan 
het in ieder geval kunnen praten met haar criminele jongeren. Echter, na repressief 
optreden, wat soms echt noodzakelijk is, blijft het herstel van dit uiterst basale contact 
moeilijk.

‘In het begin als ze me aan zagen komen lopen dan gingen ze al met hun rug naar me toe 
staan met de capuchons op van “ik wil niet met je praten”. Na een half jaar had ik ze zo ver 
dat ik een gesprek met ze kon aangaan op straat en dat was al heel wat en vervolgens rijdt 
er een politieauto doorheen en rijdt een van die jongens helemaal klem en wordt er met 
de lat overheen gegaan, zeg maar. Dan is het voor mij weer moeilijk om de volgende dag 
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contact te krijgen en dat is nog wel een problematiek waar ik over na aan het denken ben. 
Hoe zouden we dat kunnen verbeteren, want ook die lange lat is soms nodig.’

Volgens buurtregisseurs ontleent een buurtregisseur zijn gezag voornamelijk aan zijn 
persoonlijkheid. Dat geldt ook voor zijn relatie met partners, omdat hij zich bewust 
moet zijn van hun belangen. Eén buurtregisseur wijst erop dat iedereen verborgen 
belangen heeft, zowel persoonlijke als organisatiebelangen. Kennis van die belangen 
kan de buurtregisseur gebruiken om zijn eigen doelen te verwezenlijken. Het volgende 
voorbeeld van een buurtregisseur laat zien hoe een buurtregisseur rekening kan hou-
den met het persoonlijke belang van een wethouder om herkozen te worden.

‘Het mooiste voorbeeld is als je een wethouder hebt, iemand van het gekozen bestuur, zijn 
belang is natuurlijk dat hij goed gevonden wordt. Dat hij herkozen wordt bijvoorbeeld. 
Nou, die zal dus moeite hebben met impopulaire maatregelen. Als je dat weet dan kan je 
daar gebruik van maken. En andersom ook. Als je denkt ik heb hier iets waar hij mee kan 
scoren, dan moet je zeker gebruik maken van zo iemand. Dan krijg je de volledige mede-
werking, dan krijg je draagvlak.’

Een van de buurtregisseurs wijst in dit kader op het belang van bijscholing. Volgens 
haar zou de initiële buurtregieopleiding best wat korter kunnen en aangevuld moe-
ten worden met structurele bijscholing, die een actueler en beter op de veranderende 
samenleving toegespitst cursusaanbod bevat. Zij betreurt het feit dat sommige oudere 
buurtregisseurs na de eenmalige opleiding hun boeken nooit meer inkijken en hun 
tijd uitzingen, wat het vakmanschap niet ten goede komt. Het zonder meer bevorde-
ren van alle buurtregisseurs naar schaal negen vindt zij onverstandig omdat sommige 
buurtregisseurs feitelijk niet aan de verwachtingen voldoen, die binnen- en buiten-
wereld wel aan politiefunctionarissen in de rang van inspecteur stellen.
Toch speelt voor buurtregisseurs de mogelijkheid om eventueel fysieke kracht en 
bevoegdheden in te zetten een niet onbelangrijke rol. Het gaat dan om een stok achter 
de deur. Zo maakt een buurtregisseur bij confrontatie met grote groepen jongeren 
gebruik van een soort bluftactiek. Hij laat duidelijk merken, dat hij niet bang is voor 
de jongeren en benadert in eerste instantie de leiders, die hij op discrete wijze wijst 
op de consequenties als ze hem verder dwarsbomen. Een andere buurtregisseur legt 
uit dat in dit kader juist het kunnen vertrouwen op back-up vanuit het wijkteam 
uitermate belangrijk is. Een buurtregisseur is immers alleen en als er niet naar hem 
geluisterd wordt dan heeft hij soms de steun van zijn collega’s hard nodig om door te 
kunnen pakken. In het volgende voorbeeld kon een buurtregisseur door de ingeroepen 
back-up bij repressief optreden tegen een groep jeugd voorkomen dat hij zoals een van 
zijn voorgangers door hen de buurt uitgetreiterd werd.
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‘Toen ik in die buurt kwam, bleek dat het goed was gegaan met mijn voorganger, maar dat 
de buurtregisseur daarvoor gewoon is weggepest daar. Die gasten hebben gewoon gezegd 
van “we willen je hier niet meer”. Datzelfde gingen ze ook bij mij proberen. Dan moet je 
zorgen dat je een vuist weet te maken. Dat op een gegeven moment als je op een fluitje 
blaast het helemaal blauw in de straat staat en dat ze denken van “o ja, verrek dat is niet 
handig we willen met hem geen gezeik”. Dat is een beetje het verhaal, maar dan heb je dus 
gewoon een goede back-up nodig, daar moet je voor zorgen.’

Ruimte voor innovatie versus kerntaken

De meningen over de mate waarin binnen buurtregie ruimte is voor innovatie lopen 
uiteen. Dit zou mede afhankelijk zijn van de buurtregisseur zelf, het soort buurt en de 
houding van de wijkteamchef. Sommige buurtregisseurs ervaren in dat opzicht zeer 
veel vrije ruimte. Het zoeken naar alternatieve oplossingen zou de belangrijkste kracht 
van de buurtregisseur zijn en goed bij buurtregie passen omdat de buurtregisseur nu 
eenmaal gemiddeld meer tijd te besteden heeft aan het oplossen van problemen dan 
bijvoorbeeld zijn collega’s uit de noodhulp.
Zo zijn er relatief veel buurtregisseurs die hun aandacht enigszins tegen het beleid in, 
richten op het onderhouden van contacten met basisscholen. Het gaat daarbij vooral 
om een positief contact met en invloed op de toekomstige hangjeugd op een moment 
dat dat nog lukt.

‘We krijgen ook de ruimte daarvoor van onze wijkteamleiding en ik denk dat daar heel 
veel verschil in zit. Dan kunnen ze boven wel roepen bijvoorbeeld dat ze scholenprojecten 
afschaffen omdat het geen kerntaak is, maar wij doen gewoon scholenprojecten…Want de 
kinderen uit onze buurt zitten op die scholen en hoe kan ik effectiever in contact met ze 
komen dan op die manier. Maar heb je een wijkteamchef die dat hoort en zegt dat mag je 
niet meer dan heb je als buurtregisseur een probleem.’

Andere buurtregisseurs geven aan dat de ruimte voor alternatieve methoden en inno-
vaties binnen buurtregie is teruggelopen. De toenemende regulering van bovenaf 
beperkt die ruimte. Een andere buurtregisseur wijst er bovendien op dat er plannen 
zijn om het rouleren van buurtregisseurs na een periode van vier tot zes jaar af te schaf-
fen. Dat zou dodelijk zijn voor het creatieve en innovatieve vermogen van buurtregis-
seurs. Na een periode van vier jaar gaan collega’s over het algemeen al gauw functio-
neren op de automatische piloot.

‘Recentelijk wordt erover gesproken om de matching af te schaffen, dus buurtregisseurs niet 
meer om de zoveel jaar te verplaatsen. Dat is dodelijk voor creativiteit en innovatie. Als je 
vier jaar in een bepaalde buurt gewerkt hebt dan gaan de meesten zo een beetje over op de 
automatische piloot, je wordt minder alert en ziet niet meer wat er gebeurt.’
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Een minderheid van buurtregisseurs stelt beperking tot kerntaken en repressie voorop. 
Eén buurtregisseur is bijvoorbeeld van mening dat het buurtregiewerk gaat om kern-
taken met veel ad-hocwerk ertussendoor en een ander meent dat de buurt in eerste 
instantie vraagt om repressie. Daar gaat bij hem dus de meeste tijd en aandacht naar 
uit, al hoort preventie er zijns inziens altijd bij. Een buurtregisseur wijst erop dat een 
kritische blik op het takenpakket van de politie een goede zaak is, omdat de politie in 
het verleden te veel oneigenlijke taken op zich genomen had ten koste van het echte 
werk, boeven vangen. Als voorbeeld noemt hij professional veilig wonen, een neven-
taak die hij zelf in het verleden met veel plezier vervuld heeft, maar die net zo goed 
door anderen gedaan kan worden. Verder wijst hij op de opvang van verwarde perso-
nen die de politie in het verleden onevenredig belastte en nu succesvol is overgedragen 
aan de professionele hulpverlening. Ten slotte vinden buurtregisseurs het wel prettig 
als zij bij calamiteiten in hun eigen buurt, zoals een straatroof om de hoek, ook zelf 
direct kunnen ingrijpen. Daarvoor is het eventueel kunnen gebruiken van geweld-
middelen wel een voorwaarde.

Resumé toolbox

De belangrijkste middelen voor buurtregie zijn volgens buurtregisseurs laagdrempelig-
heid, geduld en inlevingsvermogen en het daarmee leggen en onderhouden van con-
tacten. Verder is kennis en gebruik van de verborgen agenda’s van derden en het heb-
ben van een stok achter de deur door mogelijke inzet van eigen bevoegdheden en/of 
back-up vanuit het wijkteam van belang. Buurtregisseurs moeten daarbij in staat zijn 
na toepassing van dwang relaties en vertrouwen te herstellen. Slechts voor een minder-
heid van de buurtregisseurs gaat het bij buurtregie in eerste instantie om repressie.
Hoewel buurtregisseurs van mening zijn dat buurtregie zich bij uitstek leent voor toe-
passing van alternatieve en innovatieve methoden, is de ruimte daarvoor niet altijd 
even groot. Een en ander is afhankelijk van het soort buurt, de wijkteamchef en de 
buurtregisseur zelf. De ruimte voor innovatieve methoden wordt verder in toenemende 
mate beperkt door top-downregulering. Buurtregisseurs hanteren daarom overwegend 
een brede toolbox, wat duidt op nabijheid.

8.8 Mentaliteit

De dimensie mentaliteit kan variëren van nadruk op straf en controle tot nadruk op 
morele naleving en controle door burgers zelf. Bij nadruk op straf en controle gaat het 
over het bereiken van orde en leefbaarheid door gebruik te maken van straf, controle 
en het beperken en uitsluiten van risico’s door professionals. Bij een nadruk op morele 
naleving en controle door burgers zelf daarentegen gaat het om het bereiken van orde 
en leefbaarheid door samen met burgers problemen aan te pakken en mensen intrin-
siek te overtuigen van het belang van normconform gedrag. Het volgende gaat eerst 
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in op de motivatie van de buurtregisseurs voor de keuze van hun vak, vervolgens op 
hun perceptie van het hart van buurtregie en afsluitend besteedt het aandacht aan 
toekomstverwachtingen en verbeterpunten.

Waarom buurtregie?

De buurtregisseurs zijn verrassend eensgezind over de redenen waarom zij voor hun 
vak gekozen hebben. Hun motivaties zijn zonder enige vorm van twijfel te begrijpen 
als het intrinsieke streven naar zingeving in hun werk door daadwerkelijk problemen 
op te lossen, mensen te helpen en zichtbaar effect te sorteren in buurten. Bovendien 
willen zij de politie in positieve vorm vertegenwoordigen en een brugfunctie vervul-
len voor de politie naar burgers en voor de burgers naar de politie toe. Hun keuze 
voor buurtregie werd bepaald door het vooruitzicht zinvol werk te verrichten in een 
zeer zelfstandige functie met een grote eigen verantwoordelijkheid, waarin alle aspec-
ten van politiewerk aan bod komen. De buurtregisseurs die in dit onderzoek aan het 
woord komen hebben dit ook gerealiseerd; zij houden van hun vak.
Waar het gaat om problemen aanpakken geven veel buurtregisseurs aan dat zij klaar 
waren met alleen maar ‘jagen, brandjes blussen en bonnen schrijven’, vooral degenen 
uit de reguliere uniformdienst. Ze willen graag werkelijk iets voor de buurt betekenen 
en echt iets wezenlijks tot stand brengen. Het gaat hen erom dichter bij de burger te 
werken en samen met hen problemen aan te pakken. Zo bepalen bijvoorbeeld volgens 
een buurtregisseur de buurtbewoners de buurt en is de uitdaging voor de buurtregis-
seur de buurt samen met buurtbewoners op een positieve manier vooruit te brengen. 
Een andere buurtregisseur is ervan overtuigd dat een buurtregisseur via goede con-
tacten met burgers en professionals echt iets kan betekenen voor de buurt. Het gaat 
hen om het onderzoeken en analyseren van lokale problemen en het streven naar het 
realiseren van permanente oplossingen samen met anderen.

‘Wat mij heeft aangetrokken binnen buurtregie is de mogelijkheid om ook op een  positieve 
manier in contact te komen met mensen, de mogelijkheid om werkelijk iets tot stand te 
brengen in zo een buurt en niet alleen maar bezig te zijn met “jagen”.’

Het aspect van mensen willen helpen speelt daarbij een grote rol. De buurtregisseurs 
willen laten zien dat de politie er is voor de burger en binnen buurtregie vinden zij 
de mogelijkheid van positief contact met burgers. De meeste buurtregisseurs brengen 
daarin eigen accenten aan, al naar gelang welke vorm van problematiek hen het meeste 
raakt. Zo is een buurtregisseur zeer betrokken bij het lot van achtergebleven oude 
Nederlanders in sterk multiculturele wijken en de toenemende polarisatie daar. Zij 
benadrukt het belang van geduld opbrengen in politiewerk en het onderhouden van 
contact met ouderen.
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‘Ik stond voor zijn steunpunt toen een oudere, blanke dame aan kwam lopen en mijn hand 
vastgreep. Ze heeft me haar hele levensverhaal verteld en legde uit dat ze het niet meer zag 
zitten. Na afloop bedankte ze mij ervoor dat ik naar haar geluisterd had en noemde mij 
een lichtpunt in haar leven. Geduld opbrengen en contact onderhouden met ouderen zijn 
drijfveren voor mij om het vak van buurtregie te kiezen.’

Een andere buurtregisseur richt zich sterk op het zorgen voor hulpverlening aan jeugd 
en nazorg en steun voor slachtoffers van huiselijk geweld. Buurtregisseurs zijn meestal 
ervaren politiemensen en hebben in de loop van hun carrière veel menselijk leed 
gezien. Een buurtregisseur geeft dan ook aan dat een mens veel narigheid kan over-
komen in zijn leven en dat het binnen buurtregie mogelijk is in ieder geval een klein 
beetje positieve verandering daarin te brengen en ergere problematiek te voorkomen.

‘Als je kijkt naar de jeugd dan kun je gaan zitten wachten tot je een verpeste jongere tegen-
komt en dan repressie uitoefenen, of je kunt kijken naar de andere kant en daar invloed 
op trachten uit te oefenen. Niemand wordt slecht geboren, er gebeurt iets in hun leven dat 
ze verandert.’

Buurtregie is volgens een van de buurtregisseurs de enige functie waar het moge-
lijk is dergelijk direct zichtbaar effect te bereiken en zo succes te boeken. Dat is wat 
buurt regie voor hem aantrekkelijk maakt. De buurtregisseurs zien in hun werk een 
mogelijkheid om de politie een gezicht te geven en hun organisatie naar buiten toe in 
positieve zin te vertegenwoordigen. Zij benadrukken dat het feit dat zij midden in de 
buurt staan en bruggen slaan met buurt en burger, wat niet alleen de burgers, maar 
ook de eigen organisatie ten goede komt. Ze verkrijgen immers door hun werk veel 
informatie van burgers en buurten die in ieder geval in potentie de rest van de politie-
organisatie in staat stelt haar werk nog beter te doen.
Kortom, het gaat de buurtregisseurs om zelfstandigheid en de ruimte om eigen ideeën 
en eigen inbreng te realiseren. Zij willen de verantwoordelijkheid voor de buurt en 
voelen zich ook verantwoordelijk en genieten van de veelzijdigheid van het werk. Hun 
keuze werd bepaald door behoefte aan zinvoller werk, bewuster bezig zijn met het 
werk, een persoonlijke verdiepingsslag en daadwerkelijk iets betekenen voor de buur-
ten waar zij werken.

‘Je doet alles, je werkt zelfstandig, je bent verantwoordelijk voor je eigen buurtje, het gaat 
om eigen inbreng kunnen hebben, je eigen ideeën daarover vormen en het werken in uni-
form bevalt me prima. Bovendien is het gevarieerd werk, je bent met van alles bezig.’

Buurtregie met mate.indd   218 12-7-2012   15:18:58



219

8  Perceptie buurtregisseurs

Het hart van buurtregie

De kern van buurtregie is volgens buurtregisseurs betrokkenheid en bezieling. Een 
buurtregisseur moet zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de 
buurt. Het gaat daarbij om het menselijke aspect van de functie, de mens die je als 
buurtregisseur bent en om het soort mensen dat je uitkiest in de buurt om zaken mee 
te doen. Een goede communicatie en het zoeken naar verbinding staat voorop, ook 
in de zin van delen van informatie met elkaar, want dat stelt ook het wijkteam in de 
gelegenheid het politiewerk goed te doen. Belangrijke eigenschappen zijn het hebben 
van geduld, kunnen vasthouden aan een positieve insteek en een dosis humor.

‘Betrokkenheid, gewoon betrokkenheid bij je wijk. Als je dat hebt, dan heb je de basis.’

‘Dat je de menselijkheid moet blijven herkennen in alle problemen die je tegenkomt in je 
werk. Op het moment dat je dat overboord zet, kun je net zo goed hamburgers gaan bak-
ken, want dan wordt het lopendebandwerk.’

Het gaat volgens buurtregisseurs in essentie om kennen en gekend worden, midden 
in de buurt staan en het hebben van een goed netwerk in de buurt met korte lijntjes. 
Het gaat in eerste instantie om het sociale aspect van politiewerk. De buurtregisseur 
is echter geen hulpverlener, maar een handhaver met een sociaal tintje. Voor de buurt-
regisseurs is belangrijk dat zij kunnen tonen dat de politie er is voor de burger en niet 
alleen voor wetshandhaving en dat zij eraan toekomen echt veel in de buurt te zijn en 
iets te betekenen voor de mensen. Het gaat om de interactie met buurtbewoners. Dat 
wil zeggen dat de buurtregisseur in staat is zich in te leven in de problematiek om van-
uit die kennis stapsgewijs te werken aan het oplossen van die problemen.

‘Als politieman, je bent geen maatschappelijk werker of iemand die alles maar goed vindt, 
je bent op zich ook wel handhaver, maar wel met een sociaal tintje.’

‘Een politie die er voor de burger is en niet alleen voor het recht.’

Enkele wensen

Alle respondenten hechten grote waarde aan voldoende tijd en gelegenheid voor het 
zo goed mogelijk uitvoeren van hun werk en daarvoor hebben zij bovenal behoefte 
aan veel fysiek daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn in de buurt en het opbouwen en 
onderhouden van hun buurtcontacten. Zoals onder de eerdere dimensies beschreven 
staat die taakinvulling enigszins onder druk. Een algemene wens van buurtregisseurs 
is dan ook behoud van voldoende eigen ruimte om aan het midden in de buurt staan 
invulling te geven, afgestemd op het specifieke karakter van de betrokken buurt.
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‘De korpsleiding moet het aantal taken afbakenen dat op ons bordje gelegd wordt, anders 
kan je dat werk niet meer naar behoren uitvoeren. Waar het om gaat, is dat je toekomt aan 
echt in de buurt zitten en echt iets voor de mensen betekenen.’

Een tweede wens betreft de behoefte aan meer ondersteuning van de politieorganisa-
tie. Zo hebben twee buurtregisseurs in samenwerking met het wijkteam door onder 
andere inzet van daderregie succesvol een einde gemaakt aan de overlast van een cri-
minele jeugdgroep. Beide buurtregisseurs betreuren echter het uitblijven van een meer 
permanente oplossing van de jeugdproblematiek. Het is gelukt de jongeren enige tijd 
achter slot en grendel te krijgen, maar als ze terugkomen zullen de problemen mogelijk 
opnieuw de kop opsteken. Bovendien is weliswaar de overlast weg, maar is een aan-
zienlijk deel van diezelfde jongeren overgegaan naar de zware criminaliteit buiten de 
buurt. De buurtregisseurs vinden het jammer dat ondanks de door hen aangeleverde 
informatie, geen enkele recherche-eenheid bereid is gevonden een onderzoek naar die 
criminele activiteiten op te starten.
Een derde wens sluit daarbij aan. In het kader van de eigen veiligheid van buurtregis-
seurs zou de buurtregisseur in kwestie graag zien dat vanuit het wijkteam beter gecom-
municeerd wordt via de porto. Hij moet kunnen rekenen op back-up en hulp als hij in 
nood is of ondersteuning nodig heeft om zijn gezag te bevestigen en wil graag direct 
geïnformeerd worden als zaken spelen in zijn buurt terwijl hij daar aan het werk is.
Met andere woorden, buurtregisseurs hebben drie centrale behoeften, ten eerste vol-
doende vrije ruimte om echt maatwerk te kunnen leveren, ten tweede ondersteuning 
bij het oplossen van buurtoverschrijdende problemen en ten derde een uitstekende 
back-up vanuit het korps.

Kansen, problemen en verbeterpunten

De meeste buurtregisseurs verwachten in de toekomst een verdere verbetering van de 
leefbaarheid en veiligheid van hun buurten en eveneens van de relatie tussen politie 
en burgers. Buurtregisseurs hebben groot vertrouwen in de positieve effecten van de 
stadsvernieuwing, zoals een minder eenzijdige bevolkingssamenstelling en de komst 
van nieuwe bewoners die nog iets willen maken van hun buurt. Soortgelijke kansen 
ziet men in het vernieuwen van verloederde winkelcentra.

‘De nieuwbouw brengt weer een nieuw soort bewoners. Deze hebben net een nieuwe wo-
ning gekocht en willen iets maken van hun buurt.’

Verder wijzen verschillende buurtregisseurs op kansen die zij zien voor de toekomst 
van hun buurt. Een van de buurtregisseurs gelooft bijvoorbeeld dat burgers steeds 
meer hun eigen verantwoordelijkheid zullen oppakken. Een ander is van mening dat 
het doorzetten van de strafrechtelijke aanpak van de in criminaliteit volhardende 
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 jongeren de overige jongeren zal afschrikken en zal motiveren tot goed gedrag. Nu 
het jongerenwerk in zijn buurt weer aantrekt geeft dat vertrouwen in een gunstige 
ontwikkeling, waarbij hij nogmaals benadrukt dat het gaat om de combinatie van 
handhaving en jongerenwerk en talentontwikkeling. Nog een andere buurtregisseur 
wijst erop dat zijn buurt sterk veranderd is door onder andere de realisatie van een 
integrale aanpak van overlastgevende bewoners samen met het stadsdeel. Zijn buurt 
behoort tegenwoordig niet meer tot de Vogelaarwijken en zal zich in de toekomst zijns 
inziens doorontwikkelen naar een fijne woonbuurt.

‘De kansen die worden wel genomen, vooral nu het jongerenwerk weer aan het aansterken 
is. Ik ben nu bezig met talentontwikkeling en dat staat niet los van handhaven. Dat gasten 
die wel helemaal over de scheef gaan, dat ze zien dat die strafrechtelijk worden aangepakt 
dat motiveert die anderen wel weer om de goede kant op te gaan.’

Over het algemeen zijn buurtregisseurs vrij nuchter; zij voorspellen dat een zekere 
problematiek zal blijven voortbestaan. Buurtregisseurs noemen naar verhouding wei-
nig mogelijke problemen voor de toekomst in de relatie tussen politie en burger. Wel 
noemen zij het risico van verdieping van de tweespalt in de samenleving onder invloed 
van de nieuw opgekomen rechtse politiek, verdergaand gezagsverlies van de politie en 
toenemende individualisering.
Ook worden suggesties gedaan voor het verbeteren van de relatie tussen politie en 
burgers. Een buurtregisseur vindt dat het vertrouwen tussen burgers en overheid in 
het algemeen over en weer verder verbeterd zou moeten worden. De overheid zou meer 
moeten benadrukken dat zij er is voor de burgers en ook allochtone bewoners het ver-
trouwen moeten geven dat zij gezien worden als volwaardig burger.
Voor wat betreft de politieorganisatie worden in dit opzicht ook een aantal verbeter-
punten genoemd. Een buurtregisseur geeft aan dat veel politiecollega’s bewoners 
vooral zien als strafrechtcategorieën in plaats van in eerste instantie als mens. Het zou 
de relatie tussen politie en burgers ten goede komen als dat zou veranderen. Daarnaast 
wordt aangegeven dat de politie meer zou moeten terugkoppelen naar burgers, in het 
bijzonder haar successen. Al ziet de buurtregisseur in kwestie op dat vlak vooral een 
taak voor bureau communicatie en niet voor de buurtregisseurs.

‘Een hoop politiecollega’s zien bewoners vooral als een strafrechtcategorie en niet in de 
eerste plaats als mens. Dat vind ik niet goed. Het is hier in Slotervaart geen getto, de politie 
is niet de vijand voor de mensen die er wonen en er is hier ook geen oorlog.’

Een buurtregisseur geeft aan dat een verbetering van de relatie tussen politie en bur-
gers staat of valt met de tijd die de burger bereid is daar in te steken en dat zou in zijn 
wijk bijzonder weinig zijn. Een andere buurtregisseur stelt verbetering van de orga-
nisatie van buurtregie voor, die de effectiviteit en efficiëntie van buurtregie ten goede 
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zou komen: reductie van het aantal buurtregiebuurten door gelijkstelling aan gemeen-
telijke buurten, realiseren van een betere matching tussen buurt en buurtregisseur en 
het samenstellen van een flexibel inzetbare groep buurtregisseurs om in te zetten waar 
en wanneer nodig.

Resumé mentaliteit

De buurtregisseurs kozen voor buurtregie omdat zij zochten naar meer zingeving in 
hun werk door daadwerkelijk problemen op te lossen, mensen te helpen en zichtbaar 
effect te sorteren in buurten. Bovendien willen zij de politie in positieve vorm verte-
genwoordigen en een brugfunctie vervullen voor de politie naar burgers en voor de 
burgers naar de politie toe. Verder trekt de zelfstandigheid, grote eigen verantwoor-
delijkheid en veelzijdigheid van de functie. Buurtregie draait om kennen en gekend 
worden en betrokkenheid bij de buurt en de mensen die er wonen. De nadruk ligt 
dus op morele naleving en betrokkenheid van burgers, waarbij probleemoplossing, 
intrinsiek overtuigen en fair optreden centraal staan. Voorwaarde voor continuering 
van dit soort buurtregie is wel dat een grens gesteld wordt aan het aantal van bovenaf 
aan buurtregisseurs opgelegde extra taken en dat de back-up vanuit het korps nog 
beter geregeld wordt.
Over het algemeen zijn buurtregisseurs positief over de toekomst en rekenen op ver-
dere vooruitgang in hun buurten, mede door de ingezette stadsvernieuwing en de bre-
dere integrale aanpak van veiligheid. Buurtregisseurs zijn daarbij nuchter ingesteld, ze 
realiseren zich dat een bepaalde problematiek zal blijven voortbestaan. Eventuele pro-
blemen zien zij in toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Binnen de eigen 
organisatie zouden zij graag drie veranderingen zien. Ten eerste binnen de hele politie 
een andere benadering van burgers, meer als mens en minder als potentiële strafrecht-
categorie. Ten tweede meer en beter terugkoppelen naar burgers wat de politie doet en 
welke successen zij boekt. Ten derde een efficiëntere organisatie van buurtregie.

8.9 Concluderende samenvatting

Volgens buurtregisseurs is bij het bepalen van de aanpak sprake van betrokkenheid van 
burgers omdat burgers, vooral via sleutelpersonen, een redelijke invloed hebben op de 
aanpak van de buurtregisseur en omdat sprake is van enige mate van frontlijn sturing. 
Kanttekeningen daarbij zijn dat betrokkenheid van burgers zich beperkt tot een selecte 
groep burgers en het aangeven van problemen, terwijl frontlijnsturing door de buurt-
regisseur onder druk staat door de toename van allerlei nieuw opgelegde taken.
De interne/externe gerichtheid van buurtregie concentreert zich rondom kennen en 
gekend worden en het opbouwen en onderhouden van een buurtnetwerk. Informatie-
gestuurde politie wordt overwegend ervaren als registratielast. In alle buurten is sprake 
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van moeilijk bereikbare groepen, maar leggen buurtregisseurs desondanks contacten 
en besteden daar ook veel tijd en aandacht aan.
De probleemfocus van buurtregie neigt volgens buurtregisseurs naar een brede pro-
bleemfocus met nadruk op de aanpak van criminogene factoren door structurele pro-
bleemaanpak in samenwerking met andere professionele partijen, die echter niet altijd 
tot tevredenheid verloopt. Zij zijn tevens betrokken in de doelgroepenaanpak, vooral 
waar het jeugdgroepen betreft en hebben regelmatig te maken met ad-hocproblemen 
die ze vanwege ervaren urgentie met voorrang oppakken.
Bij het leiding geven aan buurtregie wordt beperkt gekeken naar vooral cijfermatige 
effecten en veel vrije eigen beslisruimte gegeven zonder verder specifiek aan te sturen 
op het proces van community policing. Buurtregisseurs ervaren weliswaar een zeer grote 
vrije beslisruimte, ze zijn echter vooralsnog ontevreden over de connectie tussen buurt 
en wijkteam.
In de aard van samenwerking binnen buurtregie is sprake van een enge samenwer-
king, waarbij de nadruk ligt op samenwerking met professionals en het inzetten van 
professioneel toezicht en handhaving. Burgers worden meer gezien als potentiële infor-
manten dan als partners. Wel bevestigen enkele uitzonderingen dat het anders kan en 
wijst het nauwer samenwerken met een select aantal sleutelpersonen erop dat hier in 
potentie wel mogelijkheden aanwezig zijn voor een bredere rol voor burgers.
De voorkeurstrategieën van buurtregisseurs liggen op het vlak van het bereiken van 
consensus en ruimte bieden voor situationeel maatwerk in bijzondere gevallen. Anders 
dan bij de wijkagenten van vroeger stellen zij daarbij wel een heldere grens aan wat 
toelaatbaar is. Wie niet door overreding en overtuiging en het aanbieden van hulp 
bewogen kan worden om zijn of haar gedrag aan te passen die krijgt wel degelijk te 
maken met dwang en drang, voorafgegaan door dreiging daarmee.
Bij de toolbox van buurtregie gaat het om laagdrempeligheid, geduld en inlevingsver-
mogen en het daarmee leggen en onderhouden van contacten. Daarnaast leent buurt-
regie zich bij uitstek voor toepassing van alternatieve en innovatieve methoden. Inzet 
van deze brede toolbox staat echter onder druk door toename van top-downregulatie.
Buurtregie draait om kennen en gekend worden en betrokkenheid bij de buurt en de 
mensen die er wonen. De nadruk ligt dus op morele naleving en betrokkenheid van 
burgers, waarbij probleemoplossing, intrinsiek overtuigen en fair optreden centraal 
staan. Voorwaarde voor continuering van dit soort buurtregie is wel dat een grens 
gesteld wordt aan het aantal van bovenaf aan buurtregisseurs opgelegde extra taken en 
dat de back-up vanuit het korps nog beter geregeld wordt.
Buurtregisseurs zien in de relatie politie - rondom buurtregie relatief meer aspecten 
van nabijheid dan van distantie. De nadruk op de aspecten sturing op output, samen-
werking met professionele partners en inzet van burgers als informanten toont echter 
ook een stuk distantie. Tabel 5 geeft de antwoordpatronen van buurtregisseurs per 
dimensie – uitsluitend ter illustratie –grafisch weer. Deze grafische weergave betreft 
een eigen inschatting van de onderzoeker op basis van het empirisch materiaal.
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Tabel 5: Buurtregisseurs over dimensies
Distantie vd md be mn vn51 Nabijheid
Weinig inbreng burgers         Veel inbreng burgers
Centrale sturing         Frontlijnsturing
Informatiegestuurde politie         Kennen en gekend worden
Beperkte reikwijdte burger-
contacten         Grote reikwijdte burgercontacten

Doelgroepen & hotspots         Criminogene factoren
Ad-hocprobleemaanpak         Structurele probleemaanpak
Sturing op output         Sturing op outcome
Weinig eigen beslisruimte         Veel eigen beslisruimte
Nadruk op professionele 
 partners         Nadruk op burgerparticipatie

Burgers als ogen en oren         Burgers als partner
Naleving door dwang         Naleving door overeenstemming
Zero tolerance         Uitzonderingen/gedogen

Bevoegdheden         Persoonlijke competenties/ 
vaardigheden

Kerntaken         Ruimte voor alternatieve 
 methoden

Nadruk op straf         Nadruk op morele naleving
Nadruk op professioneel risico-
management en controle         Nadruk op controle door burgers 

zelf 

51 vd = veel distantie, md = meer distantie dan nabijheid, b = beide, mn = meer nabijheid dan distantie, 
vn = veel nabijheid.
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Buurtregisseurs komen in hun dagelijks werk in aanraking met een grote diversiteit 
aan problemen, vaak van individuele burgers. Soms hebben zij in het kader van het 
aanpakken van die problemen gedurende een langere periode regelmatig contact met 
de betrokken burger. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan een bloemlezing van der-
gelijke bemoeienissen van buurtregisseurs met individuele burgers met als doel de lezer 
een beeld te geven van het werk van buurtregisseurs.
De ervaringen met een interventie door de buurtregisseur van zes burgers worden 
besproken. Drie burgers zijn respectievelijk slachtoffer geworden van oplichting, een 
overval in de woning en straatterreur. Een burger is aangehouden door de politie en 
heeft dit als onrechtvaardig optreden ervaren. Een andere burger heeft een klacht inge-
diend vanwege onvrede over vermeend gebrek aan adequaat optreden van de politie 
betreffende door haar ervaren burenoverlast. De laatste burger is horecaondernemer 
en werkt structureel samen met de buurtregisseur teneinde zijn zaak vrij te houden 
van drugshandel en daaraan gelieerde criminaliteit. Ik bespreek eerst de afzonderlijke 
politie-interventies en geef vervolgens globaal weer hoe de bij de beschreven politie-
interventies betrokken burgers tegen buurtregisseurs aankijken en wat zij belangrijk 
vinden en waarderen aan buurtregisseurs.

9.1 Ervaringen met politie-interventies

Het volgende verhaalt over de perceptie van individuele burgers van interacties met 
de politie naar aanleiding van persoonlijke ervaringen met criminaliteit, overlast en 
politieoptreden. Het verloop van die interacties en de rol die buurtregisseurs daarbij 
vervullen als vertrouweling en steunpilaar bepaalt in sterke mate het beeld dat betrok-
ken burgers over de politie hebben. Uit onderstaande casussen blijkt dat de rol van de 
buurtregisseur vaak doorslaggevend is voor vertrouwen van respondenten in de politie 
en herstel van een eigen veiligheidsgevoel.

Opgelicht

Een van de respondenten is alleenstaand, arbeidsongeschikt en slecht ter been, waar-
door zij op een gegeven moment niet meer in staat was zelf haar boodschappen te 
halen. Een hulpvaardige buurman uit dezelfde flat bood aan de boodschappen voor 
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haar te halen. Dat ging enige maanden goed. In goed vertrouwen gaf respondente op 
een gegeven moment haar pinpas mee. Wederom ging dit enige maanden goed, tot 
de hulpvaardige buurman op een goede dag niet terugkwam met de boodschappen, 
duizend euro gepind had en met de noorderzon vertrokken was.
Respondente lichtte de buurtregisseur hierover in en toen de buurman op een zekere 
dag toch weer bij zijn vriendin in de flat introk bemiddelde de buurtregisseur een 
terugbetalingsregeling. Daar hield de buurman zich echter niet aan. In overleg met 
de buurtregisseur stelde respondente hem vervolgens een ultimatum. Hij moest voor 
afloop van een bepaalde datum betalen, anders zou aangifte volgen. Op de dag van 
het ultimatum vertrok buurman opnieuw met onbekende bestemming. Achteraf bleek 
dat hij van zijn vriendin ook veel geld gepind had en bovendien geprobeerd had andere 
flatbewoners op te lichten.
Respondente vertelt dat het voorval haar slapeloze nachten bezorgd heeft en dat ze veel 
steun ervaren heeft van de buurtregisseur. Hoewel zij haar geld waarschijnlijk nooit 
terug zal zien, is zij tevreden met het resultaat en voelt zich goed geholpen door de 
buurtregisseur. Zij heeft op deze manier kunnen voorkomen dat nog meer medeflat-
bewoners slachtoffer werden van dezelfde praktijken en de buurman is gestraft, want 
die leidt noodgedwongen een zwervend bestaan. Zelf is respondente heel blij dat ze 
door de buurtregisseur in ieder geval in staat gesteld is te proberen om de zaak in der 
minne te schikken. Niet onbelangrijk is daarbij voor respondente dat de buurtregis-
seur de aangifte gewoon bij haar thuis heeft opgenomen en dat zij hem mobiel kan 
bellen om te vragen hoe het staat met de afhandeling van de aangifte.

‘Dus vooral steun en die feedback, wat je niet zo snel op een druk politiebureau voor elkaar 
krijgt, dat krijg je wel via zo’n buurtregisseur. En die ook heel begripvol met je praat en ook 
de tijd heeft. Dat vond ik heel erg prettig. En het leek zo mooi inderdaad via het overleg dat 
we dachten hij gaat afbetalen, dus die eerste rol van mediator vond ik prachtig, maar dat 
is helaas dus anders gelopen….We weten niet precies waar die zit, waar die zich ophoudt, 
hij zal waarschijnlijk een zwerversbestaan leiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. En 
een kale kip is moeilijk te plukken.…Tuurlijk, die duizend euro wil je terug, maar dat 
geeft me dan al het idee zo met dit weer buiten zo ’s nachts en noem maar op lijkt me 
geen pretje. Dat hij niet meer hier in de flat durft te komen en te wonen, dat geeft mij al 
genoegdoening.’

Thuis overvallen

Respondente, een alleenstaande dame op leeftijd, wordt overvallen in haar woning 
op het moment dat ze de deur opent om te vertrekken naar haar werk. Een grote 
man duwt haar naar binnen en als zij zich realiseert niet met een kennis maar met 
een kwaadwillende vreemde van doen te hebben, verzet zij zich. Dit resulteert in een 
gevecht in het halletje van de woning. Respondente wordt vervolgens met een mes 
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bedreigd en moet in de woonkamer op de bank gaan zitten. Twee mannen doorzoeken 
vervolgens de kast, en zonder al te veel buit omdat respondente die goed verstopt had, 
vertrekken ze na enkele minuten.
Respondente belt vervolgens het alarmnummer van de politie en die komt vrij snel, 
al kunnen zij eerst de flat niet vinden. Wat volgt is aangifte op het bureau, sporen-
onderzoek in de middag en al vrij snel een nazorgbezoek van de buurtregisseur. De 
dag daarop een tweede nazorgbezoek samen met een bij de zaak betrokken politie-
inspecteur. Ze wilden weten of respondente niet bang was haar woning te verlaten. 
Als respondente zich midden in de nacht realiseert dat de daders haar waarschijnlijk 
vanaf haar werk gevolgd zijn omdat zij werkt op een juweliersafdeling bij een grote 
winkel, belt zij de buurtregisseur. Deze belt direct terug. Respondente geeft aan dat de 
overvallers ten tijde van het interview nog niet gepakt zijn. De wijze waarop zij is opge-
vangen door de politie heeft er echter voor gezorgd, dat zij buitengewoon tevreden is.

‘’s Middags kwam de buurtregisseur. Hij was eerst een politieagent voor me, maar sinds 
toen ben je heel intiem met dingen. Je kunt elkaar bellen en durft dingen te zeggen. Je 
benadert het heel anders. De politie is niet afstandelijk. Ik heb er alleen maar hele goede 
ervaringen mee. Ik heb ook gehoord van mensen dat ze niet goed zijn opgevangen. Maar ik 
kan alleen maar zeggen dat ik goed ben opgevangen. Dit hele gebeuren heeft mijn houding 
ten opzichte van de politie blijvend veranderd. De politie is niet zaligmakend, maar dat 
hoeft ook niet.’

Straatterreur

Respondente woont in West in een tweekamerbenedenwoning in het buurtbrand-
punt van overlastgevende Marokkaanse jeugd, wat haar enigszins kwetsbaar maakt. 
Ze heeft zeer goede contacten met de buurtregisseur en de aan haar in het kader van 
het buurtveiligheidsteam toegevoegde agent. Zij zijn degenen die ze zal bellen als er 
toch iets is.

‘Als er wat is dan klop ik het liefste aan bij de buurtregisseur.’

Respondente heeft last van de hangjeugd in haar straat, waardoor ze heel graag weg 
wil uit de buurt. Impliciet vertelt haar verhaal dat de politie het gedrag van de hang-
jeugd in haar beleving niet onder controle heeft. Zij is dan ook groot voorstander van 
preventief fouilleren.

‘Maar ik zou heel graag weg willen uit deze buurt. Niemand durft bij mij op visite te 
komen, je voelt je redelijk bedreigd door die jongens. Ze willen gewoon de baas  wezen 
over alles en als ze merken dat ze geld bij je kunnen halen dan zullen ze dat niet nalaten. 
Deze jongens dealen in drugs, daarom ben ik een groot voorstander van het invoeren 
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van preventief fouilleren in West. Laat ze die jongens maar fouilleren en gelijk de drugs 
onderscheppen.’

In het vervolg van haar verhaal wordt duidelijk hoe zij de situatie met de hangjonge-
ren voor de deur ervaart. Ze heeft een zoon van twintig die werkt, maar momenteel 
noodgedwongen bij oma inwoont. Oma is echter al 82 en als zij komt te overlijden 
staat de zoon weer op straat en respondente is van mening dat hij dan als tijdelijke 
noodoplossing bij haar terecht zou moeten kunnen. Echter, haar tweekamerwoning 
is echt te klein voor twee volwassenen en terugkeer in deze buurt zou opnieuw tot 
grote problemen leiden tussen haar zoon en de groep hangjeugd, doordat ze hem niet 
accepteren en treiteren en pesten.

‘Toch ben ik er niet gerust op, want oma is al 82 en als zij komt te overlijden, waar moet 
mijn zoon dan naartoe. Als hij toch weer bij mij in de buurt moet wonen in die rotzooi dan 
wordt het moord en doodslag. Die jongens daar die moeten hem niet, want hij werkt voor 
zijn geld terwijl zij niets anders doen dan de hele dag op straat hangen en op een oneerlijke 
manier aan hun geld komen. Als hij weer thuis zou komen te wonen, zouden ze hem pesten 
en treiteren, dan pakken ze mij uiteindelijk toch via hem.’

Ze besluit haar verhaal door enkele incidenten te vertellen die in de straat plaats-
vonden en aan te geven hoe zij zich in die situatie weet te handhaven. Zo vindt ze 
het onbestaanbaar dat die jongens op klaarlichte dag gewoon een brommer in brand 
steken en niemand vervolgens de politie belt. Ze ergert zich eraan dat hun ouders, die 
dit net als zij zien gebeuren, niet optreden en verder niemand belt. Zelf gaat ze niet 
meer als enige bellen naar de politie om dit soort incidenten te melden, omdat ook 
zij in het verleden slachtoffer is geworden van wraakacties. De oplossing is een soort 
wapenstilstand tussen haar en de jongens, ze zeggen elkaar gedag en bemoeien zich 
niet met elkaar voor het overige.

‘Het is toch te gek voor woorden dat ze in mijn straat op klaarlichte dag aan de overkant 
gewoon een brommer in de brand steken en niemand meldt dat bij de politie. Ik ga ook 
niet meer bellen, want ik begrijp niet waarom alleen ik dat zou doen. Ik heb  namelijk een 
benedenhuis en dan kunnen ze mij makkelijk pakken. Laat een ander maar eens bellen, 
maar niemand belt. In het verleden hebben ze nitrietbommen door mijn brievenbus ge-
gooid als wraakactie…Dat wil ik niet meer meemaken. Tegenwoordig heb ik een wapen-
stilstand met die jongens, zeg ze gedag en bemoei me verder niet met ze en zij niet met mij. 
Dat wil ik zo houden.’
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Aangehouden

Een andere respondente is een actieve bewoner uit Zuidoost, die zich al jaren belan-
geloos inzet voor de buurt en in dat kader ook veel contacten heeft met de buurt-
regisseur. Zij is arbeidsongeschikt en chronisch ziek. Ondanks jarenlange positieve 
ervaringen in de samenwerking met opeenvolgende buurtregisseurs is haar positieve 
beeld ten opzichte van de politie en haar bereidheid zich steeds weer belangeloos in 
te zetten voor de leefbaarheid van haar buurt, aan het wankelen gebracht door een 
ongelukkig treffen met de politie. Wat begint met een staandehouding voor vermeend 
rijden zonder gordel eindigt uiteindelijk in een als hardhandig ervaren aanhouding 
van respondente en haar dochter. Ten tijde van het interview was de uitkomst van 
de zaak nog onbekend en respondente bezig met het indienen van een klacht. In het 
volgende wordt het verhaal zoals ervaren en beleefd door respondente weergegeven.
Respondente is met haar beide dochters en kleinkind onderweg naar de opening van 
het kantoortje van het project ‘ieder kind een eigen boek’ als zij staande gehouden 
worden door een motoragente, die een bekeuring wil uitschrijven voor rijden zonder 
gordel. Er ontstaat een woordenwisseling over al dan niet gebruiken van de gordel, 
waarop de motoragente de dochter vraagt haar rijbewijs te tonen. Terwijl de dochter 
het rijbewijs aan het zoeken is in haar tas, besluiten beide dames uit de auto te stappen, 
waarop de motoragente versterking erbij vraagt. Volgens respondente arriveren vervol-
gens ongeveer zes extra agenten. De motoragente geeft uiteindelijk een bekeuring voor 
het niet onmiddellijk tonen van het rijbewijs. Respondente en dochter stappen boos en 
met bekeuring weer in de auto en vervolgen hun weg.
Even later komt het op een parkeerplaats opnieuw tot een confrontatie met de politie. 
Er ontstaat een heftige woordenwisseling, die eindigt in het hardhandig aanhouden 
van respondente en haar dochter. Respondente wordt vervolgens beschuldigd van 
mishandeling en haar dochter van poging tot doodslag. Respondente voelt zich zeer 
onrechtvaardig behandeld en benadrukt dat ze dit van de politie van het wijkteam uit 
haar buurt niet gewend is. De beschuldiging van mishandeling is in haar ogen absurd. 
Ze voelt zich niet gerespecteerd en vindt dat ook politieagenten in staat moeten zijn 
om gemaakte fouten toe te geven.

‘Ik hoorde dat ik die agente heb mishandeld. Nu was het niet meer belemmeren, nu werd 
het mishandeling. Ik ben een vrouw van middelbare leeftijd, mijn gezondheid is niet op-
timaal. Hoe kan ik tegenover zo’n jongedame staan, u heeft mijn lengte  gezien, en haar 
staan mishandelen. Ik heb dat mens met geen vinger aangeraakt…..Maar ik heb opge-
merkt dat sommige agenten mensen onderschatten. Dat ze nooit hadden  gedacht dat ik 
iemand ben die zich al jaren met de politie bemoeit en dat ik ook weet hoe het reilt en zeilt. 
Want je leert het van de politie hoe te handelen, want je bent bezig in de wijk en je leert 
ook dat je eerlijk moet zijn in het beoordelen van dingen voordat je de politie gaat bellen 
als er wat aan de hand is of wat dan ook…..En dan maak je dit mee met de politie en dit 
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vind ik zeer, zeer onrechtmatig. Ik ben niet volmaakt, maar ik bedoel van, eenieder maakt 
fouten, ik bedoel laten we eerlijk zijn naar elkaar toe en elkaar met respect behandelen. En 
geen macht uitstralen waar het niet nodig is.’

Vervolgens wordt ook nog Jeugdzorg ingeschakeld voor de oudste dochter vanwege 
het gebeuren. Respondente is heel erg blij dat de buurtregisseur daartussen gekomen 
is en gezegd heeft dat interventie niet nodig is.

‘Ik ben heel blij en dankbaar dat hij ook direct aan Jeugd en Gezin heeft gezegd dat hij 
de mensen kent en dat er niets aan de hand is daar. Anders was het weer een overspannen 
situatie geworden…Ja, want zij zijn ook gaan overleggen en zij vinden ook dat de politie 
de aanleiding is. Daarom vind ik het contact tussen de burger en de politie belangrijk.’

Respondente legt uit, dat ze aanvankelijk zo gedemotiveerd was door het hele gebeu-
ren, dat ze van plan was met al haar vrijwillige activiteiten te stoppen. Onder andere 
de buurtregisseur heeft haar overtuigd van het tegendeel.

‘Een buurtregisseur die je in je waarde laat, die wil je ook helpen als er wat is. Hij heeft heel 
goed met ons gesproken, ook met mijn dochter. Hij zei doorgaan met wat je doet en je niet 
laten kisten…En de hoofdcommissaris zei het laatst ook: als een diender in de fout gaat, 
mag je hem aanspreken, je mag het zeggen. Dat zegt de buurtregisseur ook. Zo’n diender 
maakt fouten. “We zijn mensen en maken fouten en daarvan moeten ze leren”. Nu ga ik 
een klacht indienen.’

Burenoverlast

Tijdens één van de observaties van een van de buurtregisseurs observeerde onderzoe-
ker een klachtgesprek met een bewoonster. De inspecteur, die het klachtgesprek als 
officiële klachtbemiddelaar voert, legt uit dat het gaat om onvrede over de aanpak van 
haar overlastklachten en dat hij de betrokken buurtregisseur erbij gevraagd heeft om 
samen te bekijken of voldoende is gedaan tegen de burenoverlast en wat eventueel nog 
gedaan zou kunnen worden.
In een klachtgesprek dat ruim anderhalf uur duurt, komt uiteindelijk het hele pro-
bleem van deze dame op tafel en tracht de inspecteur een scheiding te maken tussen 
wat wel en wat niet voor de politie is. Klaagster is eigenaar van een woning in een 
pand, waarin zij met meerdere andere woningeigenaren een trappenhuis deelt. De flat 
onder haar is eigendom van Ghanezen en onderverhuurd aan een groep Polen, waar-
van zij geluidsoverlast zegt te ondervinden.
Bovendien blijkt sprake van een conflict met de andere woningeigenaren rondom 
de volgens haar noodzakelijke renovatie van het gezamenlijk dak, waar haar woning 
direct onder is gelegen. Zelf was zij voorstander van een grondige renovatie; de overige 
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bewoners kozen echter voor een beperkte opknapbeurt, die beduidend minder zou 
kosten. Door deze kwestie staat klaagster er alleen voor en vreest onherstelbare schade 
aan het dak als dit slechts provisorisch gerepareerd wordt.
Desgevraagd blijkt dat de buurtregisseur eerder had doorverwezen naar Beter Buren 
voor bemiddeling tussen haar en haar Poolse buren. Tijdens het klachtgesprek blijkt 
dat die bemiddeling was uitgelopen op een grote schreeuwpartij. Bovendien zijn door 
de buurtregisseur weliswaar de noodzakelijke verbalen opgemaakt om de illegale 
bewoning tegen te gaan (zogenaamde ‘doorzonverbalen’), maar zijn deze allemaal 
retour gekomen omdat de officier van justitie andere inhoudelijke eisen stelde dan de 
invuloefening van de standaard doorzonformulieren hadden opgeleverd. Dit was al 
eerder gedurende de observatie van de dienst van de buurtregisseur ter sprake geko-
men, tijdens een vergadering met de woningbouw:

‘Opgemerkt wordt, dat vaker gebruikgemaakt moet worden van de doorzonprocedure, een 
procedure om huurders uit een huis te laten zetten bij onrechtmatig gebruik van de woon-
ruimte. De buurtregisseur heeft recentelijk acht verbalen ingediend in het kader van door-
zon, maar deze allemaal teruggekregen omdat de inhoud niet klopte naar oordeel van de 
Officier van Justitie. Die moet ervoor tekenen. De buurtregisseur legt uit dat het formulier 
een ingewikkelde invuloefening is, die echter de plank volledig mis slaat, de inhoud klopt 
niet. Een doorzonprocedure kost heel veel werk, tot nu toe heeft de buurtregisseur er één 
gehad en op deze manier haalt hij ook de voorgeschreven termijn niet.

Klaagster krijgt gedurende het klachtgesprek zeer uitgebreid gelegenheid haar hart 
te luchten. De inspecteur rondt het gesprek uiteindelijk af door aan te geven wat er 
volgens hem moet gebeuren. Klaagster moet de zaak melden bij het Meldpunt zorg 
en overlast en vragen of zij bouw- en woningtoezicht het dak kunnen laten keuren. 
De kwestie van onrechtmatig gebruik van de woonruimte loopt bij doorzon en de 
buurtregisseur zal een inzetadvies schrijven voor collegae als van haar een melding 
overlast komt.
Terwijl beide politiemannen met klaagster naar de deur lopen vraagt zij naar haar 
eigenlijke buurtregisseur, die al enkele maanden vrij is omdat hij alvorens van buurt te 
wisselen eerst zijn verlofuren en overwerkuren moet opnemen. In de tussentijd neemt 
de buurtregisseur uit de observatie voor hem waar. Klaagster laat duidelijk blijken dat 
ze niet blij is dat haar buurtregisseur van buurt gaat wisselen en dat ze hem mist. Uit 
dit verhaal blijkt wederom de behoefte aan steun en een luisterend oor.

Lastige klanten

De respondent die horecaondernemer is vertelt over een hechte samenwerking met 
de buurtregisseur. Zo heeft hij met de buurtregisseur afgesproken dat deze wekelijks 
langskomt om in zijn zaak een kopje koffie te drinken, zodat eventuele dealers kunnen 
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zien dat eraan gewerkt wordt hen te weren. Zelf geeft respondent verdachte activitei-
ten binnen zijn café door aan de buurtregisseur, waarbij hij uitlegt dat ongewenste 
activiteiten een steeds terugkerend probleem vormen in de horeca. Respondent vertelt 
dat de buurtregisseur regelmatig overleg voert met alle horecaondernemers van het 
 winkelcentrum, wat de samenwerking tussen horeca en politie aanzienlijk verbeterd 
heeft. De buurtregisseur vertelt daar wat horecaondernemers moeten verbeteren in 
sommige horecazaken en geeft uitleg over de aanpak van veiligheid. Hij geeft adviezen 
over het weren van slecht volk uit de zaak, maar helpt ondernemers ook bijvoorbeeld 
bij het gezamenlijk een vergunning aanvragen.

‘Doordat wij contact hebben met de buurtregisseur en de politie, weten ze dat we ermee 
bezig zijn. Dat is beter voor de ondernemer, dan dat wij afzijdig blijven. Als je zegt dat het 
niet jouw probleem is, zoek het dan ook maar uit. Het overleg is één keer per maand. De 
buurtregisseur is daar altijd bij. Voor de ondernemers is het ook weer makkelijk, bijvoor-
beeld met de aanvraag van vergunningen. Dat gebeurt dan in z’n geheel. Anders moet elke 
ondernemer onafhankelijk van elkaar gaan aanvragen en nu gebeurt het in één keer. Dan 
sta je ten eerste sterker, ten tweede kost het minder.’

Respondent is tevreden over de samenwerking met de politie, die volgens hem alleen 
mogelijk is door de nauwe samenwerking met de buurtregisseur. Hij is tevreden met 
het feit dat de politie regelmatig personen die er niet horen uit zijn café verwijdert. 
‘Criminelen moeten zich onveilig voelen’ in zijn zaak en wat hem betreft mag de poli-
tie desnoods ‘zes keer per week preventief fouilleren in mijn zaak’.

‘Doordat ik goed contact heb met de buurtregisseur, komt de politie hier regelmatig. Dat 
heb ik gewoon gevraagd, of ze vaak binnen willen komen. ... Als jij handel doet wat niet 
hoort en je weet dat ze in mijn café zes keer per week preventief komen fouilleren, dan ga 
je daar niet meer zitten. Dan is mijn café veilig. Dat kan je in samenspraak doen met de 
buurtregisseur. Dat is de schakel die belangrijk is.’

Respondent is zeer enthousiast over de samenwerking met de buurtregisseur. Zo kan 
hij door de buurtregisseur samen met enkele winkeliers meedoen aan een pilotproject, 
waarbij de politie in geval van nood rechtstreeks de beelden van de camera’s in zijn 
zaak kan meekijken. Zonder buurtregisseur waren zulke samenwerkingsverbanden, 
waarvoor ook Europese subsidie is verkregen, volgens hem niet mogelijk geweest.

‘Wij zijn nu met een pilot bezig met een camerasysteem, waarbij door de politie recht-
streeks in mijn zaak kan worden gekeken. Dat is een samenwerking van een paar orga-
nisaties, waaronder de politie, de ING, de winkeliersvereniging, dankzij een Europese 
aanbesteding, een subsidie voor veiligheid. Door die samenwerking is dat van de grond 
gekomen. Ik werk mee aan die pilot. Daar doen elf winkels aan mee. Op het moment dat 
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er wat gebeurt, moet ik een knop activeren en dan kunnen ze meekijken in mijn zaak. 
Het is natuurlijk heel bijzonder dat de politie in je winkel kan kijken. Voor mij heel goed.’

Hij vervolgt met een voorbeeld ter toelichting over zijn belang in het afstemmen van 
politie-inzet met de buurtregisseur. Geconfronteerd met de sloop van een gebouw 
tegenover zijn café, waar opvang gevestigd was voor mannen die dealen, wist hij dat 
sloop zou betekenen dat een deel van deze mannen hun handel naar zijn café zou-
den gaan verplaatsen. Dat probleem heeft hij bij de buurtregisseur aangekaart. Die 
openheid naar de politie toe en het samen bepalen van een aanpak voorkomt volgens 
respondent dat hij verantwoordelijk gehouden wordt voor het eventueel aantreffen van 
dealers en/of handel in zijn café. Zou hij de politie niet waarschuwen, dan wordt een 
stappenplan in werking gesteld. Eerste keer waarschuwing, tweede keer laatste waar-
schuwing, derde keer sluiting zaak.
Respondent benadrukt ten slotte dat de buurtregisseur zijn werk niet kan doen zonder 
ondernemers en bewoners, hij kan net zo min zorgen voor de veiligheid zonder hun 
medewerking als een regisseur een film kan maken zonder acteurs. Samenwerking 
komt beide partijen ten goede. Hij voegt toe, dat een buurtregisseur ook slecht nieuws 
moet kunnen brengen en zeker niet autoritair moet zijn.

‘Als hij geen contact kan krijgen met de buurt, wat is het dan voor buurtregisseur? Dan is 
het geen buurtregisseur. Hij kan alleen maar regisseren. Net zoals een filmregisseur ook 
acteurs nodig heeft.’

Resumé politie-interventies

De manier waarop interacties met de politie verlopen en de rol die de buurtregis-
seur daarbij kan spelen zijn bepalend voor het beeld dat respondenten van de politie 
hebben. Fair en rechtvaardig optreden blijkt belangrijker dan een voor de betrokken 
burgers gunstige uitkomst.
Bij de slachtoffers van respectievelijk oplichting, overval en straatterreur, zijn de daders 
niet aangehouden, maar de slachtoffers wel zeer tevreden met de ondersteuning door 
de buurtregisseur. Het gaat daarbij om de tijd nemen, een luisterend oor bieden, 
slachtoffers tegemoet komen en op de situatie afgestemde oplossingen creëren. Dit 
wordt buitengewoon gewaardeerd door burgers; alle drie stellen op hun eigen manier 
groot vertrouwen in de buurtregisseur, zonder daar irreële verwachtingen ten opzichte 
van de politie aan te knopen.
Bij de twee burgers die juist onvrede uiten over politieoptreden blijkt ook dat niet 
het oplossen van hun problemen, maar het gevoel dat naar ze geluisterd wordt en dat 
ze rechtvaardig behandeld worden door de politie doorslaggevend is voor hun beeld 
over de politie. In de ene casus nivelleert de buurtregisseur frustratie en woede over 
politieoptreden, waardoor de actieve burger zich ondanks de negatieve ervaring met 
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de politie blijft inzetten voor de buurt. In de andere casus wordt geluisterd naar de 
klachten over politieoptreden en bepaalde acties door de buurtregisseur beloofd, wat 
de klager tevreden stelt. Bij de horecaondernemer voorziet de samenwerking met de 
buurtregisseur in een zakelijk belang, het voortbestaan van zijn zaak.

9.2 Buurtregisseur als aanspreekpunt en schakel

Deze individuele burgers, die ieder door een individueel probleem in contact gekomen 
zijn met en geholpen zijn door de buurtregisseur, ervaren een goede relatie met de 
buurtregisseur. Zij ondervinden dat de buurtregisseur ze respecteert en ondersteunt. 
Allen hebben vertrouwen in de buurtregisseur, het gaat om eerlijkheid, afspraken 
nakomen en een functionele samenwerking.
Respondenten zijn ervan overtuigd dat de buurt niet zonder buurtregisseur kan. Daar-
bij gaat het om zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt en het zijn van een aan-
spreekpunt voor bewoners en een schakel naar de politieorganisatie, die als minder 
toegankelijk beleefd wordt. Deze respondenten ervaren nabijheid tot de buurtregis-
seur, maar tegelijkertijd eerder afstand tot de politieorganisatie, een gebrek aan infor-
matieverstrekking aan burgers en beperkte invloed op wat buurtregisseur en politie 
doen.
Onderhavige respondenten hebben overwegend de ervaring dat zij een probleem mel-
den bij de buurtregisseur en dat deze daar vervolgens iets aan gaat doen zonder dat 
henzelf gevraagd wordt een rol daarin te spelen. Alleen het slachtoffer van oplichting 
meldt dat zij wel degelijk gewezen is op een stuk eigen verantwoordelijkheid en ook de 
horecaondernemer spreekt over samenwerking met een duidelijke eigen rol. Over de 
mate waarin de buurtregisseur hun individuele probleem heeft opgepakt, afgehandeld 
en teruggekoppeld zijn deze burgers tevreden.
Respondenten vinden dat de buurtregisseur zich met sociale problematiek tussen bewo-
ners en allerlei overlastgerelateerde problemen moet bezighouden. Echte criminaliteit 
is volgens hen voor andere afdelingen binnen de politie. Bewoners benadrukken dat 
de buurtregisseur iets moet doen aan overlast van hangjongeren en aan de problemen 
met het vuilnis ‘dat maar overal en nergens geplaatst wordt’. Ze verwachten bovendien 
dat de buurtregisseur werkt aan problemen voorkomen. Overigens zijn zij allemaal 
van mening dat de buurtregisseur zich daar op de goede manier mee bezighoudt. De 
horecaondernemer uit de Bijlmer benadrukt dat het gaat om het veiligheidsgevoel van 
het winkelend publiek.
Over de prioriteiten van de politie hebben respondenten geen uitgesproken mening. 
Twee respondenten zijn kritisch over politieoptreden in de Bijlmer, omdat sommige 
politieagenten volgens hen ten onrechte lijken te denken dat ze hun werk alleen maar 
kunnen doen door middel van hard optreden en machtsvertoon.
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‘Ik zie wel eens dat ze te hard optreden, dat kan ook op een andere manier. Ze spreken 
dan burgers aan vanuit een houding van “ik ben de baas en jij moet je mond houden” en 
“zo is het en niet anders”. Ik vind dat ze wel moeten luisteren naar wat de burger op zo een 
moment in te brengen heeft.’

De respondenten constateren allemaal dat inzet van buurtregisseurs zorgt voor een 
betere situatie in de buurt. Verder hebben respondenten niet de indruk dat buurtregis-
seurs overbelast zijn door te veel taken, al hebben ze het soms zichtbaar tijdelijk druk. 
De horecaondernemer wijst erop dat de buurtregisseur, maar ook de politie, de pro-
blemen in het winkelcentrum niet definitief oplost maar eerder steeds verplaatst. Zijns 
inziens heeft de politie het winkelcentrum wel onder controle, maar zou het probleem 
met dealen pas een stuk verder komen bij een definitieve oplossing als in Zuidoost 
coffeeshops werden toegelaten.
Respondenten zijn van mening dat de buurtregisseur zowel met een scala aan profes-
sionele partners samenwerkt als met burgers. Hun mening over de mate van invloed 
van de buurtregisseur op de partners verschilt en is niet onverdeeld positief. Bewoners 
hebben alle goede ervaringen met doorverwijzen door de buurtregisseur naar hulpver-
lening. Verder zijn zij zich beperkt bewust van eventuele inzet van toezicht en politie 
in de buurt door de buurtregisseur. De ondernemer voegt daaraan toe dat de buurt-
regisseur daar ook niet over gaat.
Ook hebben respondenten niet de indruk dat de buurtregisseur vaak zelf bezig is met 
handhaven, al schrijft hij volgens hen in sommige gevallen wel een bekeuring uit. Res-
pondenten zijn weinig bekend met acties door buurtregisseurs en deelname daaraan 
is dus ook gering. Meer algemene terugkoppeling over plannen, acties en resultaten 
van de politie zijn beperkt. Hoewel respondenten zichzelf eerder zien als partner van 
de buurtregisseur, is vooral sprake van eenzijdig informatie verschaffen zonder betrok-
kenheid in de aanpak van problemen door politie en buurtregisseur. Alleen voor de 
horecaondernemer ligt dat anders.
Gevraagd naar het hart van buurtregie ligt de nadruk op betrokkenheid bij de buurt 
en de mensen die er wonen en werken, hart voor de buurt, sociale vaardigheden, 
bemiddeling en zichtbare aanwezigheid. De horecaondernemer benadrukt verder dat 
de buurtregisseur zijn werk niet kan doen zonder ondernemers en bewoners, hij kan 
net zo min zorgen voor de veiligheid zonder hun medewerking als een regisseur een 
film kan maken zonder acteurs.

‘Als hij geen contact kan krijgen met de buurt, wat is het dan voor buurtregisseur? Dan is 
het geen buurtregisseur. Hij kan alleen maar regisseren. Net zoals een filmregisseur ook 
acteurs nodig heeft.’
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Dit hoofdstuk bespreekt het oordeel over de relatie tussen burger en politie volgens 
de categorie actieve burgers. Daarbij is uitgegaan van de volgende omschrijving: de 
actieve burger is bijvoorbeeld trekker van veiligheids- of leefbaarheidsgerelateerde 
 burgerprojecten, treedt op als vertegenwoordiger of voorvechter van de buurt en heeft 
veel overleg en werkt samen met de buurtregisseur; kortom, de gedreven bewoners die 
zich met ziel en zaligheid inzetten voor de buurt en daarin veel contact onderhouden 
met de buurtregisseur.
Het volgende bespreekt eerst enkele opvallende overeenkomsten en verschillen tussen 
respondenten bij het beschrijven van hun buurt. Vervolgens is aandacht voor het oor-
deel van tien actieve burgers uit zeven buurten over de relatie van politie en burgers op 
basis van de dimensies interne/externe gerichtheid, bepalen van de aanpak, probleem-
focus, aard van samenwerking en mentaliteit van buurtregie.

10.1 Buurtbeeld

De belangrijkste verschillen tussen vroeger en nu zijn volgens respondenten de veran-
derde bevolkingssamenstelling en afnemende onderlinge solidariteit. Als voornaamste 
problemen worden jeugdoverlast, vervuiling van de buurt en drugsgerelateerde over-
last genoemd. In West is de ervaring dat de buurt achteruit is gegaan, in de Bijlmer 
daarentegen juist dat enige vooruitgang is geboekt.
De betrokken respondent uit de Bijlmer noemt in dat kader onder andere uitbreiding 
van de politiecapaciteit in 1992, introductie van het Keurmerk Veilig Wonen, verbete-
ren van het hang- en sluitwerk in de Bijlmer rond 2000 en introductie van de keten-
aanpak drugsoverlast rond 2004, waardoor drugsverslaafden opvang en begeleiding 
krijgen. Overigens geeft de betrokken respondent daarbij aan, dat de vermindering 
van de drugsoverlast een kwestie van de lange adem is, de situatie ontwikkelt zich 
langzaam met kleine stappen in de positieve richting. In het aan de voormalige Bijlmer 
hoogbouw grenzende wijkteamgebied is de ervaring echter eerder achteruitgang, niet 
zozeer door drugsoverlast, maar door verloedering en jeugdgerelateerde overlast. In 
Noord geven respondenten aan dat zij hun buurt juist ervaren als een fijne buurt en 
niet als probleemwijk.
Bovenstaande wordt door de verschillende respondenten uit de onderzochte buur-
ten uiteenlopend beleefd. Eén van de oudere respondenten uit Zuidoost beschrijft 
haar teleurstelling over de gebroken belofte, dat in haar buurt slechts een minderheid 
‘buitenlanders’ gevestigd zou worden. Inmiddels zijn de oorspronkelijke Nederlandse 

Buurtregie met mate.indd   237 12-7-2012   15:18:59



238

Buurtregie met mate

bewoners zwaar in de minderheid en valt vooral de gevoelde eenzaamheid van res-
pondente op. Kenmerkend is dat zij tegenwoordig als enige deel uitmaakt van de 
bewonerscommissie van haar flat, terwijl dat in haar vijfentwintig jaar durende lid-
maatschap wel anders is geweest.

‘Toen we hier pas gingen wonen beloofde de woningbouwvereniging ons dat per trappen-
huis maximaal twee allochtone families gehuisvest zouden worden. Totaal zijn er elf wo-
ningen per trap. Op die manier zouden de allochtone gezinnen zich goed kunnen inleven 
in de Nederlandse samenleving. De flat telt totaal 75 woningen en van die 75 worden nog 
maar zeven à acht door Nederlanders bewoond. De rest van de bewoners is van Afrikaanse, 
Surinaamse of Creoolse afkomst en er wordt veel onderverhuurd. Daardoor is de buurt 
achteruitgegaan. Het zijn veelal best vriendelijke mensen, maar ze willen zich niet echt met 
de buurt bemoeien. Contact met die mensen leggen is moeilijk… Dan voel je je heel alleen 
en verlaten. Je hebt geen enkele aanspraak.’

De beide respondenten van Marokkaanse afkomst uit West noemen jeugdoverlast 
als voornaamste probleem. Beiden zetten zich in voor de buurt als buurtbetrokken 
bewoners, een soort buurtvaders. Bij hen komt een zekere schaamte voor het gedrag 
van de jongeren uit hun gemeenschap naar voren en ervaren machteloosheid in het 
veranderen van de situatie van de jongeren met afgebroken schoolopleidingen en geen 
werk, wat volgens hen mede ten grondslag ligt aan hun gedrag. Ze ergeren zich aan de 
coffeeshop in de buurt en het gebrek aan adequaat optreden van autoriteiten. Boven-
dien ervaren zij ten opzichte van vroeger een zekere vreemdelingenhaat, terwijl zij 
benadrukken dat zij zelf ook echt Nederlander zijn en als zodanig behandeld willen 
worden. Ze hebben het gevoel dat veel Nederlanders denken dat alle mensen van 
Marokkaanse afkomst slecht zijn.

‘G: Soms ’s nachts gebeuren hier rare dingen. Wat zijn dat voor rare dingen? Ruit stukslaan, 
kapot maken, dan gaan ze krassen maken in de deuren of met verf kliederen, allemaal rare 
dingen, met spuitbus en een lawaai, lawaai ’s nachts van die jongens allemaal op straat, 
dat ze zich niet schamen. Ik begrijp het wel, het komt door de werkloosheid weet je. Wij 
hebben daar met de gemeente over gesproken, die moet er iets aan doen om die jongens 
een baan aan te bieden en als ze geen baan aan willen nemen dan moeten ze oprotten of 
naar de gevangenis.’

‘H: Vroeger was hier geen coffeeshop op de hoek. Nu zit die coffeeshop dicht bij school. 
De kinderen komen er langs als ze naar school gaan en gaan er naar toe als ze van school 
komen. Bij de coffeeshop is het hasjiesj roken en cocaïne kopen, daarom zijn die jongens 
allemaal verslaafd. In de coffeeshop gaan ze allemaal hasjiesj roken en cocaïne kopen en 
daarna blijven ze de hele nacht op straat die jongens. Daarom zijn de mensen hier nu 
veranderd.’
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‘G: Vroeger waren de mensen hier veel meer bij elkaar, met elkaar. De buren praatten 
toen nog met elkaar. Nu is er meer spanning en denken de mensen dat mensen  allemaal 
hetzelfde zijn. Wat bedoelt u precies? G: Ja, dat we allemaal moordenaar zijn, zo denken de 
mensen. Dat denken ze als je buitenlander bent. Maar het is ook ons land, Nederland. Je 
kunt de tijd niet terugdraaien naar 1964, ’65, die tijd is helemaal voorbij. Ik leef hier nu 
meer dan veertig jaar, dit is ons land.’

Een Nederlandse respondent uit West spreekt ook over enorme jeugdoverlast, die vol-
gens hem pas adequaat is aangepakt toen één van de jongeren een agent met een 
baksteen heeft geslagen.

‘Hangjongeren veroorzaken hier enorm veel overlast….Overigens is het rustig nu wat be-
treft de hangjongeren sinds een van die jongeren een agent met een baksteen heeft gesla-
gen. Dat was te brutaal, toen heeft de politie eindelijk hard ingegrepen en sindsdien is het 
rustig. De overlast heeft veelal te maken met vernielingen van auto’s en ramen. De ene 
jeugdgroep wordt opgevolgd door de volgende. Momenteel hebben we alweer te maken 
met de vierde lichting hangjongeren.’

Een andere Nederlandse respondent noemt sociaaleconomische zwakte en lage orga-
nisatiegraad van de bevolking als een van de voornaamste problemen. Hij legt des-
gevraagd uit dat de sociaaleconomische zwakte blijkt uit de regelmaat van huisuit-
zettingen en jongeren die uit frustratie als ze niet aan het werk kunnen komen in 
de criminaliteit belanden. Verder blijven vooral de diverse West-Afrikaanse bewoners 
binnen hun eigen besloten groepen en hebben geen interesse in deelname aan activi-
teiten gericht op opbouw van de buurt.

‘Het voornaamste probleem van deze buurt is de sociaaleconomische zwakte en de lage 
organisatiegraad van de bewoners hier. De mensen blijven thuis, ieder blijft binnen zijn 
eigen besloten groepje, dat zie je vooral bij de West-Afrikanen, maar bijvoorbeeld ook bij 
de Polen. Bij Surinamers en Antillianen zie je wel meer interactie onderling en met Neder-
landers, zij wonen hier al langer, spreken goed Nederlands en kennen mede bewoners. De 
Afrikaanse mensen hier daarentegen nemen niet deel aan sociale controle hier of activi-
teiten gericht op opbouw van de buurt. Waaruit blijkt die sociaaleconomische zwakte voor 
u? Je ziet hier vaak huisuitzettingen en jongeren, die desperaat raken omdat ze niet aan 
werk kunnen komen. Vervolgens komen ze in de verkeerde kringen terecht en raken op 
het criminele pad.’

Sommige respondenten hebben een positiever insteek. Beide respondenten uit Noord, 
de trekkers van het sms-alert daar, zeggen dat ze juist in een zalige buurt wonen en 
relativeren de algemene angst voor groepen jongeren. Zij benadrukken juist, dat ze er 
ook voor de jongeren zijn. Eén van de respondenten uit West, hoewel kritisch over de 
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omgang met vuil van zijn allochtone medebewoners, benadrukt vooral dat zijn buurt 
niet vreselijk is, zoals veel Nederlanders denken. In zijn buurt is volgens hem bijvoor-
beeld sprake van saamhorigheid en buren die elkaar helpen.

‘De Molenwijk is in onze beleving geen probleemwijk, het is juist een zalige wijk. De 
mensen kennen elkaar en praten met elkaar. …De jongeren uit deze wijk zijn gesteld op 
bescherming tegen mensen die van buiten de wijk komen. H: Ik vind het hier ook in de 
nacht absoluut niet eng, ik ga gewoon de hond uitlaten. Dan kom ik ook groepen jongeren 
tegen, maar die kennen we. Ik leg altijd contact met de jongeren, ik vraag ze dan om een 
vuurtje en maak een praatje met ze. Ze kennen mij ook van mijn contacten als kunstschil-
der met rapbands. Ook met jongeren die wel eens dingen “flikken” kun je gewoon praten. 
De buurtregisseur doet hetzelfde, je moet dat soort jongeren niet gaan mijden.’

‘Vroeger woonden hier vooral veel (hogere) ambtenaren en personeel van Schiphol, alle-
maal “witneuzen”. De meesten daarvan zijn al lang vertrokken of overleden. Daarvoor 
in de plaats zijn hier allochtone gezinnen komen wonen. De meeste blanken willen niet 
 wonen in deze buurt, ze denken dat het hier vreselijk is. Maar dat is het in mijn beleving 
niet. Als ik door de buurt loop moet ik altijd veel handen schudden en als ik een lekke 
band heb aan mijn auto dan plakken de buurtvaders die voor mij.’

Resumé buurtbeeld

Voor wat betreft de verschillen tussen vroeger en nu zijn voor respondenten de meest 
belangrijke de veranderde bevolkingssamenstelling en afnemende onderlinge solida-
riteit. Als voornaamste problemen worden jeugdoverlast, vervuiling van de buurt en 
drugsgerelateerde overlast genoemd. De beleving van deze problemen verschilt per 
respondent en per buurt. Eenzaamheid, schaamte, ergernis over de ervaren overlast 
maar ook begrip voor achterliggende factoren, relativering van de problemen en ideeën 
over mogelijke oplossingsrichtingen gaan hand in hand.

10.2 Interne/externe gerichtheid

De dimensie interne/externe gerichtheid betreft ten eerste de vraag of de nadruk van 
buurtregie ligt op het kennen van en gekend worden door de buurt, dus weten wat er 
leeft en speelt en gemakkelijk benaderbaar zijn voor burgers, of juist op het informatie-
gestuurd werken op basis van politieregistraties. Ten tweede betreft deze dimensie de 
vraag of alle groepen bereikt worden door de buurtregisseur of dat juist sprake is van 
meerdere, moeilijk bereikbare groepen.
Wat onmiddellijk opvalt, is dat zichtbare aanwezigheid, goed bereikbaar zijn en snelle 
terugkoppeling van voorgenomen en ondernomen actie door de buurtregisseur door-
slaggevend is voor het oordeel van burgers. Volgens respondenten verloopt het meeste 
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contact met de buurtregisseur via de telefoon en de e-mail. In drie buurten is daar-
naast sprake van regelmatig persoonlijk contact, in Noord is bovendien sprake van 
een politiepost in de buurt die persoonlijk contact met de buurtregisseur voor alle 
bewoners vergemakkelijkt.
In vijf buurten vinden respondenten dat de buurtregisseur te weinig daadwerkelijk 
aanwezig is of kan zijn in de buurt. Meerdere respondenten zijn daarnaast van mening 
dat de bereikbaarheid van de buurtregisseur te wensen over laat in de zin van trage 
reactie op voicemails en e-mails en in één geval helemaal geen reactie. Slechts in één 
buurt is bij afwezigheid van de buurtregisseur waarneming geregeld, maar de betrok-
ken respondent geeft aan dat dat toch anders is dan de eigen buurtregisseur. Meer-
dere respondenten vergelijken de benaderbaarheid van de huidige buurtregisseurs met 
voorgangers. In hun beleving waren deze vaker daadwerkelijk zichtbaar aanwezig in 
de buurt, zochten meer persoonlijk contact en waren gemakkelijker te bereiken via de 
telefoon, aspecten die leiden tot een positiever oordeel over hun relatie met die voor-
gangers.

‘De buurtregisseur die wij daarvoor hadden was vaker in de buurt aanwezig en was er ook 
meer voor de jongelui. Dat de huidige buurtregisseur minder op straat is vind ik wel een 
gemis.’

De frequentie van het onderlinge contact loopt uiteen van dagelijks contact tot vijf à 
zes keer over een periode van drie jaar. De beide trekkers van het sms-alert hebben 
mede in het kader daarvan dagelijks contact met de buurtregisseur. Drie respondenten 
geven aan dat ze wekelijks tot tweewekelijks contact hebben en enkele respondenten 
laten weten dat ze slechts zeer zelden contact hebben met de buurtregisseur. In beide 
gevallen is dit gekoppeld aan de waarneming dat de buurtregisseur ook nauwelijks 
zichtbaar aanwezig is in de wijk en het te druk heeft met andere taken.

‘We treffen elkaar regelmatig, zeker een paar keer per week en mailen en bellen regelmatig. 
De buurtregisseur is zelfs in zijn vakantie bereikbaar, dan neemt hij zijn telefoon ook op als 
ik bel, maar dan houd ik het wel kort. Vakantie is immers vakantie.’

‘Ik heb zijn mobiele telefoonnummer. Als ik hem daarop te pakken krijg wel, maar vaak 
is hij vrij of met andere dingen bezig waardoor het niet altijd snel lukt hem te bereiken.’

Het soort informatie dat bewoners aan buurtregisseurs doorgeven heeft over het alge-
meen te maken met overlast, kleine criminaliteit en incidenten, of advies-vragen van 
actieve buurtbewoners. Opvallend zijn beide respondenten vanuit een tweetal nieuwe 
flatgebouwen met hoofdzakelijk koopappartementen in West, beiden voorzitter van 
verenigingen van eigenaren. Deze respondenten verstrekken bijvoorbeeld camera-
beelden aan de buurtregisseur vanuit de flats bij ernstige incidenten en één heeft een 
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zeer nauwe samenwerking met de buurtregisseur. Hij fungeert als schakel tussen de 
bewoners van zijn flat en de buurtregisseur. Samen met de buurtregisseur houdt hij de 
184 appartementen in de gaten op bijvoorbeeld verhuur en vestiging daar van overlast-
gevende dan wel criminele bewoners.

‘Ik vertel hem dan bijvoorbeeld dat ik signalen ontvang dat huiselijk geweld speelt op een 
bepaald adres, of dat er steeds maar fietsenzadels gestolen worden of dat een bepaald pand 
steeds voor geluidsoverlast zorgt. Die informatie heb ik mede vanuit de bewonersorgani-
satie.’

‘Ik geef hem vooral informatie met betrekking tot dit pand. Je hebt hier 184 apparte-
menten en als je daar niet goed mee omgaat, heb je 184 problemen. Dat kun je beter 
voorkomen en regelen….Gisteren heb ik nog anderhalf uur met de buurtregisseur om 
tafel gezeten. We hebben samen het volledige huurdersbestand van de flat doorgenomen 
en diverse adressen doorgegeven aan de vreemdelingenpolitie. Veel woningen hier worden 
verhuurd door de eigenaren en er is geen controle op wie in zo een woning komt te wonen.’

Deze respondent continueert die schakelfunctie zelfs tijdens de vier maanden, die hij 
jaarlijks in Frankrijk doorbrengt. Over de buurtregisseur zeggen beide respondenten 
dat hij resultaten boekt, maar voor een buurtregisseur veel te weinig daadwerkelijk 
zichtbaar is in de buurt. In de buurt zouden bewoners hem de bijnaam ‘de onzichtbare 
wijkagent’ gegeven hebben. Toch hebben respondenten er persoonlijk geen proble-
men mee, omdat de betrokken buurtregisseur in hun beleving wel resultaten boekt en 
hun medeflatbewoners weinig motivatie tonen om zich in te zetten voor het algemeen 
belang.

‘Over het algemeen heb ik om de week contact met de buurtregisseur. Ik ben tevens con-
tactpersoon voor alle bewoners van de flat. Als zij last hebben van overlast, melden ze dat 
bij mij en ik stuur daarover een mail naar de buurtregisseur en de veiligheidscoördinator 
van het stadsdeel. In de periode dat ik in Frankrijk zit blijf ik mijn werk doen als voorzitter 
van de VVE en houd contact op dezelfde manier via mijn laptop en telefoon.’

Gevraagd of burgers invloed hebben op wat de buurtregisseur en politie doen in de 
buurt is het oordeel van burgers dat zij een beperkte invloed hebben met uitzondering 
van de buurt met het sms-alert. Respondenten daar melden via sms-alert verdachte 
omstandigheden en deze meldingen worden altijd opgevolgd, waardoor problemen 
worden voorkomen. In andere buurten is de ervaring dat de buurtregisseur op elke 
melding van burgers actie onderneemt, maar geven respondenten aan dat zij geen 
invloed hebben op beleid omdat bewoners niets wordt gevraagd. Twee respondenten 
uit dezelfde buurt in West geven beide aan dat de buurtregisseur zijn eigen plan trekt, 
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waarbij één van mening is dat de politie alleen informatie wil hebben van burgers en 
niet de door burgers aangedragen oplossingen.

‘Voorkomen door sms-alert: zo een sms-alert is altijd vooraf, het gaat om het melden van 
verdachte situaties. De bij het sms-alert aangesloten bewoners melden vaak en daar wordt 
heel serieus op gereageerd door de politie. Als de buurtregisseur er niet is gaat het sms-alert 
gewoon naar het 0900-nummer van de politie. Ook de Wijkteams Klimopweg, Wadden-
weg en Balistraat nemen de meldingen van het sms-alert serieus en acteren er direct op.’

‘Op beleidsmatig vlak wordt niets aan de bewoners gevraagd, ons wordt ook niet gevraagd 
wat wij vinden van buurtregie of naar of wij bijvoorbeeld meer accent op milieu zouden 
willen…. We hebben wel invloed op de aanpak van incidenten, op de incidenten die wij 
aanbrengen bij de buurtregisseur wordt actie ondernomen…Veel mensen hebben moeite 
om een instantie te bellen en moeten een soort drempel over voor ze de overheid durven 
te bellen om iets te vragen. De overheid heeft het er wel zelf een beetje naar gemaakt, er 
zijn zo veel professionals om van alles te regelen dat je als burger je autonomie kwijt bent.’

Het soort informatie dat buurtregisseurs naar burgers terugkoppelen is volgens bur-
gers beperkt, mede doordat buurtregisseurs zeer voorzichtig zijn met privacygevoelige 
informatie over individuele personen. Koploper is wederom de buurt met het sms-
alert, in de maandelijkse vergadering van de buurtregisseur met de aangesloten groep 
van ongeveer dertig buurtbewoners koppelt de buurtregisseur terug wat met de sms-
alerts gedaan is en waartoe ze eventueel geleid hebben. Daarnaast geeft hij adviezen 
hoe burgers zaken zelf op kunnen lossen en respondenten geven aan dat juist het zelf 
oplossen van problemen een goed gevoel geeft.
In de buurt in West met koopflats verstrekt de buurtregisseur desgevraagd en naar 
aanleiding van calamiteiten informatie aan respondenten en heeft hij in samenwerking 
met zijn weinige actieve bewoners een deur-aan-deur inbraakpreventieactie gehouden. 
De respondent daar, die het meest met de buurtregisseur samenwerkt, betreurt het dat 
hij niet in vertrouwen genomen is over een aanstaande inval in een appartement, waar 
sprake was van vrouwenhandel en waar hij de politie op gewezen had.

‘Toen ik een melding naar de buurtregisseur verstuurd had over mijn vermoedens van 
vrouwenhandel, prostitutie in een pand hierboven, werd ik in eerste instantie benaderd 
door de recherche voor een afspraak. Die werd echter afgezegd. Vervolgens werd ik op 
een dag gebeld door bewoners dat er allemaal vreemde mannen door het pand liepen en 
werd op een gegeven moment de deur eruit geramd. Dat veroorzaakt grote onrust in zo 
een pand als dit. Achteraf bleek dat de politie een inval deed, samen met de Officier van 
Justitie. Ook de buurtregisseur was hierover niet in kennis gesteld. Dat had mijn inziens 
wel moeten gebeuren. Ik vind ook dat de politie in zulke gevallen de beheerder van het 
pand en mijzelf als voorzitter van de VVE van tevoren moet waarschuwen dat er een inval 
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komt, zodat wij bewoners als zij “vreemde mannen” melden gerust kunnen stellen. Ik vind 
dat dat vertrouwen er moet zijn, dat wij zorgvuldig met die informatie omgaan en dus voor 
ons houden. Helemaal niet ingelicht worden voelt niet goed, je moet toch een klein beetje 
in de gaten kunnen houden wat er in het pand gebeurt.’

Gevraagd naar moeilijk bereikbare groepen bewoners noemt één van de respondenten 
uit Zuidoost dat vooral de Afrikaanse gemeenschappen sterk gericht blijven op eigen 
gemeenschap en cultuur en dat die afstand slechts in beperkte mate wordt overbrugd 
door de dialoog met deze deelgemeenschappen, die de politie enkele keren per jaar 
organiseert. Als redenen noemt respondent wantrouwen tegen de politie vanuit het 
land van herkomst, dat ze zich niet kunnen herkennen in de overwegend blanke poli-
tie en wat betreft jongeren de heersende morele code dat je een ander niet verraadt. 
Verder worden de ouders van probleemjongeren genoemd en de buitenlandse huurders 
van koopflats in West. In één van de buurten is respondente van mening dat buurtbe-
woners de buurtregisseur gewoon helemaal niet kennen omdat hij er nauwelijks is. In 
Noord zijn volgens respondenten geen moeilijk bereikbare groepen bewoners.

‘Je hebt hier een aantal nogal gesloten gemeenschappen, vooral de Afrikaanse gemeen-
schappen blijven sterk gericht op de eigen groep en eigen cultuur. Er worden wel eigen 
avonden voor deze gemeenschappen georganiseerd voor een dialoog tussen politie en deze 
groepen, dat gaat dan via de kerken, waarbij de pastor van hun eigen kerkgemeenschap-
pen een brugfunctie vervult. Maar dat overbrugt de afstand tussen deze groepen en de 
politie slechts in zeer beperkte mate. Het zou goed zijn als de politie politieagenten met 
Nigeriaanse of Ghanese wortels in dienst zou nemen, dat het bestand politiemensen meer 
diversiteit zou krijgen.’

Op één uitzondering na hebben alle respondenten sterk vertrouwen in de buurtregis-
seur. Respondenten spreken in dit verband over een buurtregisseur waar je op kunt 
bouwen, een echte ‘oom agent’, een buurtregisseur die tegelijkertijd discreet en profes-
sioneel is, over eerlijkheid en duidelijkheid. Kritiekpunten liggen op het vlak van de 
organisatie van buurtregie, het valt respondenten op dat de functie enigszins wordt 
ondergesneeuwd door allerlei andere taken bij de buurtregisseur neer te leggen. In 
het geval van de ‘onzichtbare wijkagent’ is er vertrouwen in de professionaliteit van 
deze buurtregisseur, maar constateren respondenten wel een afwijking van hetgeen zij 
eigenlijk verwachten.

‘“Wij hebben een enorm vertrouwen in de buurtregisseur. Het is een hele open, eerlijke en 
rechtlijnige buurtregisseur. Hij zegt altijd tegen iedereen “Je weet het, ik ben politieagent 
en als er zaken zijn die niet in de haak zijn dan moet ik daar dus op inspelen”. Het is een 
unieke politieagent en het vertrouwen van de bewoners van deze buurt in de buurtregis-
seur is algemeen. Hij is duidelijk, ook tegenover jongeren, die bijvoorbeeld een brommer 
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stelen. Hij zal ze aanhouden, maar is daarin eerlijk en straight en dat levert hem een alge-
mene acceptatie van de buurtbewoners op, ook van de jongeren.’

‘Ik heb wel vertrouwen in de functie van buurtregisseur, maar de functie wordt een beetje 
ondergesneeuwd door allerlei andere zaken. De functie van buurtregisseur is goed, maar 
dan moet je toch een buurtregisseur hebben die dagelijks door de wijk banjert.’

‘In het begin had ik daar moeite mee, want de vorige buurtregisseur was een heel ander 
type. In de flat noemen ze hem “de onzichtbare wijkagent”. Maar hij boekt wel resultaten 
en daar gaat het om. Nu heb ik ook echt wel vertrouwen in hem, in het begin had ik vooral 
moeite met zijn totaal afwijkende aanpak ten opzichte van de vorige buurtregisseur.’

Geen van de respondenten is van mening dat de buurtregisseur zou kunnen worden 
afgeschaft. Respondenten geven daarvoor verschillende redenen aan. Eén respondent 
legt bijvoorbeeld uit dat hij aan de buurtregisseur gemakkelijk meldingen kan doorge-
ven, zonder dat hij allerlei zaken verder hoeft uit te leggen. Bellen met 8844 is volgens 
hem veel moeizamer, waardoor hij regelmatig incidenten en problemen doorgeven 
zonder buurtregisseur achterwege zou laten. Respondenten waarderen de vertrouwens-
band met de buurtregisseur en beoordelen ook zijn optreden in de buurt als rechtvaar-
diger dan van reguliere agenten.

‘De buurtregisseur is heel erg belangrijk voor de buurt, nog belangrijker dan de politie. 
De buurtregisseur is een vertrouwenscontactpersoon, iemand die in staat is politiewerk te 
doen in redelijkheid en de tijd neemt om aan de mensen uit te leggen waarom  bepaalde 
zaken niet kunnen als hij daartegen optreedt.’

De trekkers van het sms-alert in Noord willen ook de persoon van de huidige buurt-
regisseur niet kwijt, wat huns inziens geldt voor de gehele buurt. Zij zijn bang de per-
fecte samenwerking, zoals zij die nu beleven, te verliezen als er een andere buurtregis-
seur komt. Bij de koopflats in West is de ene respondent van mening dat het concept 
buurtregie goed is, maar dat realisatie beter kan, bijvoorbeeld door meer buurtregis-
seurs per buurt in te zetten. De andere respondent geeft aan dat zoals zaken nu gere-
geld zijn, feitelijk volstaan zou kunnen worden met een vaste politiecontactpersoon 
voor hem aan het wijkteam.

‘Wij hebben nu een buurtregisseur waar we heel fijn mee samenwerken, die de gegevens 
verzamelt en actie onderneemt, wij zijn bang dat we dat verliezen als we een nieuwe buurt-
regisseur krijgen.’

‘Zoals deze buurtregisseur nu werkt met vaste contacten in de wijk zou de buurt best zon-
der kunnen. Een vast contactpersoon aan het wijkteam Meer en Vaart waarbij ik terecht-
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kan zou volstaan. De rest van de mensen uit deze flat wordt namelijk niet of nauwelijks 
met de buurtregisseur geconfronteerd en daarom komen ze bij mij.’

Twee andere respondenten uit West willen absoluut de buurtregisseurs behouden. 
Zonder buurtregisseurs zou er naar hun mening helemaal geen politie meer de buurt 
in komen en bovendien zouden zij acuut met hun vrijwillige inzet stoppen als de 
buurtregisseurs dat zouden doen.

Wat vinden jullie het belangrijkst van de buurtregisseur?
H: ‘Het is belangrijk dat hij hier blijft in de buurt. Als er een buurtregisseur is dan loopt hier 
politie. Als de buurtregisseur zou stoppen en hier niet meer zou lopen krijgen we hier weer 
problemen.’
G: ‘Als wij stoppen dan wordt het ook weer erger. Wij zijn vrijwillig.’
G + H: ‘Als de buurtregisseur zou stoppen dan gaan wij ook stoppen.’

Resumé interne/externe gerichtheid

Zichtbare aanwezigheid, goed bereikbaar zijn en snelle terugkoppeling van voorgeno-
men en ondernomen actie zijn doorslaggevend voor het oordeel van actieve burgers 
over de mate van nabijheid van de buurtregisseur. Het merendeel van de respondenten 
beoordeelt de zichtbare aanwezigheid van de buurtregisseur in de buurt evenals de 
benaderbaarheid via telefoon en e-mail als te gering. Onderlinge contacten bestaan 
meestal uit het doorgeven van overlastmeldingen en incidenten, waarbij meerdere 
actieve bewoners als schakel tussen andere bewoners en de buurtregisseur optreden. 
De terugkoppeling van buurtregisseurs is beperkt, respondenten ervaren de informa-
tiestroom vooral als eenrichtingsverkeer naar de buurtregisseur toe. Respondenten zijn 
van mening dat zij slechts in beperkte mate invloed hebben op de aanpak van buurt-
regisseur en politie in de buurt. De situatie in Noord vormt hierop de uitzondering 
door de samenwerking rondom het sms-alert.
Respondenten hebben de indruk, dat buurtregisseurs door de organisatie steeds meer 
ingezet worden voor oneigenlijke taken, waardoor ze minder aanwezig zijn in de 
buurt. En daar gaat het burgers nu juist om. Respondenten spreken echter allemaal 
groot vertrouwen uit in hun buurtregisseur en willen hem zeker niet kwijt. Hij is 
immers benaderbaar, zichtbaar, vertrouweling en zijn manier van optreden wordt als 
rechtvaardiger ervaren dan van politieagenten uit de reguliere dienst. Verder menen 
respondenten dat sprake is van diverse moeilijk bereikbare groepen, die de politie wel 
tracht te bereiken, echter met marginaal succes.
Resumerend zijn actieve burgers wat betreft de dimensie interne/externe gerichtheid 
van buurtregie van mening dat in de relatie burgers – buurtregisseur sprake is van 
nabijheid, maar dat deze echter onder druk staat door twee factoren. Enerzijds een 
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afnemende zichtbare aanwezigheid en benaderbaarheid van de buurtregisseur in de 
buurt en anderzijds te weinig informatieverschaffing naar burgers toe.

10.3 Bepalen van de aanpak

De dimensie ‘bepalen van de aanpak’ betreft ten eerste de mate van inbreng van bur-
gers, dat wil zeggen van buurtbewoners en lokale ondernemers, op wat de politie gaat 
doen in een buurt. Ten tweede gaat het over in hoeverre sprake is van frontlijnsturing, 
waarbij de buurtregisseur, in nauwe aansluiting op wat leeft in de buurt, in hoge mate 
bepaalt wat gedaan wordt, of centrale sturing, waarbij wijkteamchef en bestuur in 
hoge mate bepalen wat gedaan wordt.
De actieve burgerrespondenten zijn of waren allemaal betrokken in enigerlei geor-
ganiseerde vorm van burgerbetrokkenheid. In twee buurten zijn de vroeger door het 
stadsdeel georganiseerde bewonersoverleggen afgeschaft, wat volgens respondenten 
een afnemende burgerbetrokkenheid verder in de hand werkt. In één van beide buur-
ten ging dit gepaard met sterke bezuinigingen op opbouwwerk en de teloorgang van 
buurtschouwen waar bewoners in participeerden. In de buurt van de buurtbetrokken 
bewoners daarentegen zijn allochtone buurtbewoners juist door de stadsdeelvoorzitter 
gevraagd een soort buurtvaderschap op zich te nemen. Dit wordt intensief onder-
steund door zowel stadsdeel als politie. De buurtregisseurs hebben voor hen de politie-
cursus verzorgd, een gezamenlijk steunpunt geregeld en ze worden ondersteund door 
een opbouwwerker.

‘Vroeger hadden we buurtbeheeroverleggen, diverse gemeenteambtenaren, de politie en 
bewoners kwamen gemiddeld een à twee keer per maand bij elkaar, maximaal 50 perso-
nen. Onder de stadsdeelvoorzitter Marcouch zijn die bijeenkomsten op aandringen van 
de ambtenaren afgeschaft, te lastig, denk ik. We hielden ook regelmatig een buurtschouw 
met bewoners en ambtenaren en politie, dat verwaterde. Op een gegeven moment was ik 
de enige bewoner die meeliep met vijf tot zes ambtenaren en de buurtregisseur. Dat is ook 
afgeschaft.’

In de andere drie buurten zijn respondenten respectievelijk verbonden aan het sms-
alert, een zeer actieve bewonersvereniging en een tweetal verenigingen van eigenaren. 
Deze burgerverbanden functioneren vrij zelfstandig en de betrokken respondenten, 
trekkers en voorzitters, zetten zich zeer in voor de buurt. Zo vertelt de voorzitter van 
een bewonersvereniging uit het laatste stukje traditionele hoogbouw in de Bijlmer, dat 
de bewonersvereniging ervoor gezorgd heeft dat de flat voorzien werd van camera’s. 
Samen ontplooien de leden van deze bewonersvereniging allerlei ludieke acties, zoals 
verdekt waarschuwen van mogelijke drugsdealers in de flat en het uitloven van een 
beloning voor degene die de bewoner traceert die een koelkast gedumpt heeft.
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‘Als wij een tip krijgen van een van de bewoners dat zij vermoeden dat vanuit een van de 
woningen gedeald wordt, dan spreken we als bewonersvereniging zelf de drugsdealer aan. 
We vertellen dan quasi-onnozel dat er geruchten gaan dat er op zijn galerij gedeald wordt. 
Meestal houdt het daarna op….Er zijn hier bewoners die ’s nachts meubels over de rand 
van hun balkon naar beneden gooien of koelkasten dumpen, we maken dan affiches met 
foto’s daarvan en loven € 50,- uit voor wie weet wie de eigenaar was. Dat middel helpt 
prima.’

Alle bewoners blijken actief omdat zij de veiligheid en leefbaarheid van de buurt wil-
len verbeteren. Daarnaast vinden respondenten het leuk om te doen en ontlenen een 
zekere status aan hun activiteiten. Bovendien leggen een aantal respondenten uit, 
dat het ook om een stuk eigenbelang gaat. Zo vertelt de voorzitter van de bewoners-
vereniging van een van de flats in de Bijlmer hoogbouw, dat de bewonersvereniging is 
heropgericht in een situatie van een ware criminaliteitsexplosie. Verhuizen was voor 
hem financieel geen optie, dus werd het aanpakken. In Noord zijn juist de mensen die 
ontevreden waren en mopperden over de buurt bij elkaar gezet in het sms-alert en in 
een van de torenflats in West was eenvoudig niemand anders beschikbaar dan respon-
dent, maar wilde deze woningeigenaar toch graag het gezamenlijk bezit beschermen. 
In de andere flat heeft de voorzitter van de vereniging van eigenaren een hele sterke 
intrinsieke motivatie, hij ervaart zelf optreden tegen onrecht als zijn burgerplicht.

‘Die bewonersvereniging hebben we als bewoners in 1989 heropgericht omdat in die pe-
riode sprake was van een escalatie van criminaliteit in de Bijlmer. Er waren in die periode 
bijzonder veel inbraken en er sneuvelden voortdurend ramen in de buurt.…Mijn motivatie 
destijds om actief te worden was in eerste instantie eigenbelang. Het was voor mij een 
keuze tussen verhuizen of aanpakken, een keuze tussen strijden of lijden. Verhuizen was 
voor mij financieel gezien geen optie.’

‘Ik heb zelf ooit een overval op een oudere vrouw meegemaakt en heb toen niet bijtijds 
kunnen ingrijpen, dat wil ik een volgende keer echt voorkomen. Er wonen in deze flat bij-
voorbeeld een paar oudere dames. Toen die last hadden van de Bulgaarse buren, die daar 
gewoon tegen de deur gingen staan trappen als ze iets niet beviel, ben ik daar meteen op af 
gestapt. Zulk gedrag ga ik niet accepteren.’

De buurtregisseurs zijn volgens respondenten meestal niet direct verbonden met de 
diverse burgerverbanden, met uitzondering van het sms-alert. Meestal worden zij op 
de hoogte gehouden door de trekkers en voorzitters en specifiek uitgenodigd voor een 
vergadering als er naar inzien van bewoners zaken te bespreken zijn die voor de politie 
zijn. Respondenten vertellen dat zij vooral op eigen initiatief buurtproblemen melden 
bij de buurtregisseur. Omgekeerd stimuleren buurtregisseurs actieve burgers ook wel 
om zelf iets aan problemen te doen.
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‘Begrijp ik het nou goed, dat de politie jullie ook vraagt van “willen jullie eens met die ouders 
praten?” H + G: Ja, dat heeft de politie ons gevraagd. Als er een klein probleem is dan hoef 
je niet naar de politie te gaan dan ga je zelf dat probleem oplossen. Als wij het probleem 
oplossen zijn wij “geslaagd”. De politie vindt dat prima.’

De meeste respondenten geven echter aan, dat het bijna niet voorkomt dat zij in over-
leg met de buurtregisseur samen bepalen op welke wijze bepaalde problemen moe-
ten worden aangepakt. Bijvoorbeeld omdat zij weliswaar problemen doorgeven, maar 
vinden dat de aanpak daarvan een verantwoordelijkheid van de buurtregisseur is of 
dat sprake is van een vrij heldere scheidslijn tussen wat burgers doen en hetgeen de 
buurtregisseur doet. Dit laatste is het geval bij het sms-alert, waar door het sms-alert 
volgens respondenten wel sprake is van een aanzienlijke invloed van de buurt op waar 
de buurtregisseur aandacht aan besteedt.

‘Door het sms-alert vormen buurtregisseur en de deelnemers aan het sms-alert een enorme 
aanvulling op elkaar, het sms-alert is ook een aansporing voor de buurtregisseur om zich 
met bepaalde problemen uit de buurt bezig te houden. We vragen elkaar ook regelmatig 
om advies. Maar beslissingen over te ondernemen actie nemen we als groep bewoners zelf-
standig en dat doet de buurtregisseur ook. Het komt ook regelmatig voor dat hij eerst met 
hogerhand gaat overleggen.’

Gevraagd of de buurtregisseur burgers vraagt een rol te spelen in de aanpak, geven 
respondenten al snel aan dat zij expliciet geen rol vervullen in de politieaanpak, anders 
dan bijvoorbeeld alert te zijn op bepaalde situaties. Ook bij het sms-alert wordt bena-
drukt, dat het niet gaat om een burgerwacht, omdat de deelnemers geen aanhoudin-
gen verrichten. In West vindt één van de Nederlandse respondenten het aanspreken 
van hangjongeren geen taak voor hemzelf, maar voor de buurtregisseur, terwijl de 
buurtbetrokken bewoners juist een bepaalde eer scheppen in het aanspreken van de 
hangjeugd en het praten met hun ouders. Zowel bij deze buurtbetrokken bewoners 
als bij de sms-alertgroep heeft verder de jeugd ook positieve aandacht en zijn respon-
denten actief gericht op het wel betrekken van de jeugd, zodat vermeden wordt dat zij 
vooral als verlengstuk van de politie worden gezien.

‘De jongeren waren er eerst bang voor dat het sms-alert puur bedoeld was om hen in de 
gaten te houden. Maar speciaal voor hen heeft H ook borden ontworpen, zoals het bord 
“zeiksnor” wat refereert aan sommige oudere bewoners die alleen maar zeuren. Nu is het 
zo dat zowel jonge als oudere bewoners naar de deelnemers van het sms-alert toekomen 
en bijvoorbeeld melden dat er iets gezegd is in de buurt of dat ze eens daar en daar langs 
zouden moeten gaan om polshoogte te nemen.’
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De meeste respondenten geven aan dat ze vooral zelf de eigen verantwoordelijkheid 
oppakken, meer dan dat ze daarop gewezen worden. Zo helpen bewoners elkaar 
onderling bij het sms-alert en hamert de vereniging van eigenaren in haar nieuws-
brieven op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Houden bewoners zich niet 
aan de afspraken, dan stapt de voorzitter zelf op ze af om ze aan te spreken. Een andere 
respondent heeft echter de ervaring dat hij voor jeugdoverlast wordt doorverwezen 
naar de straatcoaches, die volgens hem volstrekt waardeloos zijn. De oudere respon-
dente uit Zuidoost geeft aan dat zij is opgehouden bewoners aan te spreken omdat zij 
daar slechte ervaringen mee heeft.

‘Binnen het sms-alert helpen we elkaar als bewoners ook onderling. Zo werd bijvoorbeeld 
de hulp ingeroepen van een buurman, die met de dood werd bedreigd. Daar heeft een 
van ons een dag bij gezeten en de bedreigingen ook gefilmd, dan heb je bewijs en staat zo 
iemand er niet meer alleen voor. Soms roept een deelnemer een ander op, omdat hij of zij 
zich onveilig voelt in een bepaalde situatie. Dan kan je erbij komen en samen sta je sterk. 
Door dit soort acties vooraf kun je veel voorkomen.’

Een aantal buurtregisseurs koppelt wel terug, anderen niet of minder. Eén van de res-
pondenten noemt in dat opzicht vooral zeer slechte ervaringen met het stadsdeel Zuid-
oost. Voor een mede door hemzelf ingebracht burgerinitiatief om werkeloze jongeren 
te helpen bij het vinden van een baan werd geen akkoord gegeven en bovendien is het 
totale aantal vrijwilligers in de buurt in de afgelopen vijftien jaar sterk teruggelopen, 
omdat eenvoudig niet naar bewoners geluisterd werd en wordt. De problemen in de 
Bijlmer lagen volgens bewoners in eerste instantie aan slecht beheer en niet aan de 
architectuur. Toch werd grootscheepse stadsvernieuwing doorgevoerd als de oplossing 
van alle problemen.

‘We wilden een bus regelen en de jongens in die bus meenemen naar diverse bedrijven 
 zodat ze zich daar kunnen oriënteren op wat voor banen er zijn, wat ze interesseert en 
wat ze nodig hebben aan vooropleidingen om daarvoor in aanmerking te komen. Maar 
voor zoiets komt dan geen geld voor de uitvoerders beschikbaar….Het aantal vrijwilligers 
in deze buurt is in vijftien jaar teruggelopen van zo’n veertig naar twaalf. Bewoners heb-
ben aangegeven dat de fysieke vernieuwing van de Bijlmer geen oplossing is omdat het 
probleem hier niet zit in de architectuur, maar in het beheer. Toch ging men door met de 
sloop met als gevolg dat veel bewoners wegtrokken, vooral veel actieve bewoners. Zo van 
“er wordt toch niet naar ons geluisterd”. Er is vanuit het stadsdeel een houding waarin de 
expertise van bewoners ontkend wordt, zelfs als die gebaseerd is op een specifieke achter-
grond en beroep, worden vrijwilligers als ondeskundig gezien door stadsdeel en overheid.’

De meeste actieve burgers geven aan dat ze zelden te horen krijgen dat de buurtregis-
seur een probleem niet kan oppakken dat zij bij hem aanbrengen. Volgens responden-
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ten komt dat omdat zij van tevoren zelf selecteren met welke problemen zij naar de 
buurtregisseur stappen. Ook komt het voor, dat respondent en buurtregisseur beide 
naar een bepaalde oplossing streven, maar de politiek niet wil, zoals bij het plaatsen 
van camera’s op een winkelplein in het kader van jeugdoverlast. Desgevraagd melden 
de actieve burgers verder dat ze zelden tot nooit worden doorverwezen naar andere 
instanties door de buurtregisseur, eveneens omdat ze die weg over het algemeen op 
eigen kracht weten te bewandelen.

‘De camera’s zijn daar een goed voorbeeld van. De buurtregisseur is een groot voorstander 
van camera’s, maar de politiek wil het niet.’

‘Nee, hij hoeft mij niet door te verwijzen naar een andere instantie, want ik weet zelf voor 
welke zaken ik bij de buurtregisseur moet zijn en voor welke zaken ik mij tot andere in-
stanties moet wenden.’

Resumé bepalen van de aanpak

Alle actieve burgers zijn of waren betrokken in enigerlei georganiseerd burgerver-
band. De burgerverbanden opereren over het algemeen redelijk zelfstandig en op 
enige afstand van de buurtregisseur en andere autoriteiten. De algemene tendens lijkt 
dat door autoriteiten georganiseerde participatievormen eerder teruglopen en dat de 
buurtregisseurs vooral contacten met burgerverbanden houden via hun vertegenwoor-
digers zonder eigen deelname.
De bewoners uit burgerverbanden melden via hun voorzitters problemen bij de poli-
tie. Zij worden echter amper betrokken bij het bepalen van de wijze van aanpak of 
gevraagd een rol te spelen daarin; dat laatste wijzen ze bovendien vaak af. Alleen het 
sms-alert in Noord vormt daarop een uitzondering. Bovendien melden sommigen de 
beperkte invloed van bewoners, soms ook de buurtregisseur op het stadsdeel als een 
van de voornaamste partners van de buurtregisseur.
Respondenten zijn in meerderheid van mening dat de invloed van burgers op wat de 
buurtregisseur doet beperkt is tot het aangeven van bepaalde problemen. Noord lijkt 
wederom de uitzondering: deelnemers aan het sms-alert melden en bespreken maan-
delijks de aanpak van problemen met buurtregisseur en wijkbeheerder. Alle burger-
verbanden spelen overigens wel een eigen rol in het bevorderen van leefbaarheid, maar 
doen dit relatief onafhankelijk van de buurtregisseur en eventuele partners.
Resumerend zijn actieve burgers wat betreft de dimensie bepalen van de aanpak over-
wegend van oordeel dat in de relatie burgers - politie sprake is van distantie, omdat 
de invloed van burgers vanuit burgerverbanden op de aanpak beperkt is. Doorredene-
rend zal die invloed van burgers dan ook niet resulteren in door burgers geïnspireerde 
frontlijnsturing.
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10.4 Probleemfocus

De probleemfocus van buurtregie kan variëren van breed tot eng. Bij een brede pro-
bleemfocus is de buurtregisseur mede gericht op het bestrijden van oorzaken van cri-
minaliteit en overlast en structurele probleemaanpak en is sprake van nabijheid tot 
burgers. Bij een enge probleemfocus concentreert de buurtregisseur zich vooral op een 
veelal repressieve aanpak van risicogroepen en gebieden en is sprake van meer inci-
dentgericht werken, wat in potentie tot meer distantie tot burgers leidt.
De meerderheid van actieve burgers vindt dat de buurtregisseur zich vooral moet 
richten op conflictbemiddeling. Het gaat dan om bemiddelen bij burenruzies, maar 
ook over het als mediator optreden bij opkomende conflicten in de buurt. Van een 
buurtregisseur verwachten respondenten vooral dat hij opkomende spanningen in de 
buurt, tussen bijvoorbeeld buren of binnen gezinnen, signaleert alvorens ze uit de 
hand lopen, daarin gaat bemiddelen en op die manier echte preventie realiseert. Verder 
vinden respondenten belangrijk, dat de buurtregisseur aandacht besteedt aan jeugd-
overlast, parkeerproblemen en eenvoudige buurtgerelateerde problemen, die te maken 
hebben met orde en veiligheid. Bovenal moet de buurtregisseur aanspreekpunt zijn 
voor bewoners. Twee respondenten noemen daarnaast optreden tegen overvallen en 
een respondente noemt optreden tegen loslopende honden.

‘Ik zie de buurtregisseur als een soort lopende spanningzoeker, hij moet als het ware aan-
voelen waar de dingen mis gaan in de buurt of in gezinnen of tussen buren.’

‘Als deze buurtregisseur hoort dat er spanning is en de ene buurman gedreigd heeft de 
andere neer te steken dan gaat hij ernaartoe om te bemiddelen. Het is niet goed om te 
wachten tot het mis is. Het bemiddelen in buurtruzies is juist de kern van politiewerk en 
zeker voor de buurtregisseur.’

Gevraagd naar de mate waarin daadwerkelijk met voorrang aandacht besteed wordt 
aan door burgers genoemde problemen lopen de meningen van de respondenten uit-
een. In twee buurten is het onomwonden ja, in twee andere buurten zijn respondenten 
van mening dat de buurtregisseur aan de juiste zaken werkt, maar daarin ook beperkt 
wordt door de eigen politieorganisatie. Een respondent geeft aan dat de mate waarin 
de buurtregisseur daadwerkelijk regie kan voeren matig is en een ander heeft het over 
dweilen met de kraan open door capaciteitsgebrek bij de politie. Tegenover deze laatste 
opinie staat echter de constatering van de tweede respondent uit diezelfde buurt, dat 
hoewel de buurtregisseur naar zijn mening nogal onorthodox te werk gaat, dit wel 
degelijk een aantal problemen heeft opgelost. Een van de respondenten uit nog een 
andere buurt constateert dat de buurtregisseur helemaal niet aan de juiste zaken werkt.
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‘Persoonlijk vind ik de term buurtregisseur en dan vooral het stuk regisseur, wat te aan-
matigend. Een regisseur is in mijn beleving iemand die de grote lijnen uitzet en bepaalt 
wat anderen doen. Maar er blijven veel zaken waar ook de buurtregisseur geen beweging 
in kan krijgen.’

‘De buurtregisseur houdt zich wel met die problemen bezig, maar het is dweilen met de 
kraan open. De politie heeft onvoldoende capaciteit en er is geen goed beleid. De politie 
zou er wat vaker met de gummiknuppel op los moeten rammen en wat harder moeten 
kunnen doorpakken. Maar dat mag weer niet.’

‘De vorige buurtregisseur was meer van het brandjes blussen en besteedde weinig aandacht 
aan het voorkomen van problemen. Deze buurtregisseur is duidelijk anders. Mijn buur-
vrouw zei laatst tegen mij “ik zie die nieuwe buurtregisseur nooit, ik begrijp niet wat hij 
doet”. Maar deze buurtregisseur heeft gewoon een andere aanpak. Hij kijkt meer op de 
langere termijn. Vaak blijkt achteraf, dat hij een probleem wel degelijk  gezien heeft en ook 
heeft opgelost, zoals bijvoorbeeld de hangjongerenoverlast in de poort en de parkeerpro-
blemen, beide zijn opgelost.’

Gevraagd of de politie zich met de juiste problemen bezighoudt zijn respondenten kri-
tisch. De kritiek richt zich zowel op zwart-wit optreden bij het geven van bekeuringen 
en het bonnenquotum als juist op niet hard genoeg optreden. Sommige respondenten 
vinden bijvoorbeeld dat de politie bij herhaalde geluidsoverlast gewoon de apparatuur 
in beslag moet nemen en meerdere respondenten vinden dat overlastgevende jeugd 
strenger aangepakt moet worden. Daarnaast geven meerdere respondenten aan dat zij 
de indruk hebben dat de politie zwaar onderbezet is en naar verhouding te veel tijd aan 
administratieve taken moeten besteden.

‘Van de politie zou ik wensen dat ze niet meer rücksichtslos bekeuren, ik zou graag een 
meer tolerant, losser en kameraadschappelijk optreden zien. Vroeger gold het motto “de 
politie is je beste vriend”, maar daar zie je nu vaak weinig van terug, vooral bij de agenten 
in opleiding die hier worden ingezet en mede in het kader van hun stage “ferm en stoer” 
hier allerlei onzinnige bekeuringen staan uit te delen. Daardoor boet de politie in aan 
autoriteit.’

‘Ik vind dat het bonnenquotum eraf zou moeten bij de politie en dat de administratieve 
belasting van de politie veel te groot is. Een gemiddelde politieman kan maar een derde 
van zijn taken aan echt politiewerk besteden, terwijl twee derde opgaat aan administratie 
en andere oneigenlijke taken.’
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Eén respondent geeft aan dat waar politie noch buurtregisseur aan bepaalde zaken 
toekomen, dit onder druk van waardedaling van hun bezit, langzaam wordt opgepakt 
door woningcorporaties.

‘We hebben in Zuidoost veel last gehad van schietpartijen, een schietpartij in de buurt 
zorgt ervoor dat de waarde en verhuurbaarheid van de woningen daalt. Een kleine waarde-
daling van een hele buurt levert al gauw tonnen schade op voor de woningcorporatie. Het 
kosten-batenplaatje is snel gemaakt. Daarom worden de corporaties wel steeds actiever met 
voorzieningen en activiteiten in de buurt.’

Eén van de respondenten geeft aan dat ze helemaal nooit meer politie ziet in de buurt. 
Ook spreken meerdere respondenten impliciet kritiek uit over het feit dat zij als bur-
gers/vrijwilligers deels misbruikt worden voor belangeloos uitvoeren van taken die de 
overheid, inclusief de politie, laat liggen.

‘Als u tegen de politie zegt “dat is niet voor mij, dat is jullie werk”, waar gaat het dan om? 
H: Soms hebben we een probleem hier en dan zeg ik tegen de politie “dat is jullie werk. 
Jullie moeten een beetje streng zijn”. Als de politie niet streng is dan blijven die jongens de 
hele tijd in de straat hier schreeuwen en lawaai maken. Als de politie wel streng is dan gaan 
die jongens weg. De politie geeft mij dan gelijk. Maar zij zeggen tegen mij, dat ze eerst 
beginnen met niet streng en later streng worden.’

Respondenten verschillen van mening over de mate waarin de buurtregisseur zich 
daadwerkelijk bezighoudt met leefbaarheid. Uit de antwoorden wordt wel duidelijk, 
dat dit volgens respondenten zou moeten, maar ook dat zij daarbij aan verschillende 
buurtissues denken. Burgers noemen zowel criminaliteit als overlast, bij overlast gaat 
het dan meestal om hangjongeren en verkeerschaos. Respondenten hechten er waarde 
aan dat naar hun problemen geluisterd wordt en constateren dat ook de buurtregisseur 
vaak afhankelijk is van derde partijen en het lang tot zeer lang kan duren alvorens die 
tot actie overgaan. Maar burgers willen helpen en hebben goede ideeën.

‘We hebben nu bijvoorbeeld een probleem met een groep van twaalf- à zestienjarige jon-
geren die hier in de buurt dynamiet afsteken. Dat kopen ze in een nabijgelegen buurt voor 
een à twee tientjes. Wij willen natuurlijk graag weten wie de verkoper is. Via het sms-alert 
zijn wij daarop gebrand, wij vergaren zo veel mogelijk achtergrondinformatie. Er zijn onge-
twijfeld mensen in de buurt die weten wie verkoopt en op een gegeven moment komen we 
er wel achter wie degene is die dynamiet aan kinderen verkoopt.’

‘Zo is er voor kinderen te weinig speelgelegenheid, heb je veel wildplakkerij en veel wild-
plassen. In het algemeen is sprake van een tekort aan faciliteiten, vooral voor de oudere 
jeugd. Een en ander heeft er ook mee te maken dat het traditionele opbouwwerk hier min 
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of meer is ingestort. In plaats daarvan heb je nu ProLiving, zij belonen bewoners als zij zich 
vrijwillig inzetten voor de buurt. Zij hebben onder andere de flatcoaches geïntroduceerd, 
feitelijk is dat een vorm van buurtregieschap. In ruil daarvoor krijgen vrijwilligers dan 
tegoedbonnen en andere extraatjes.’

Respondenten willen actie op problemen waarmee zij dagelijks te maken hebben in 
hun directe woonomgeving en verwachten in dat opzicht steun en daadkracht van 
autoriteiten en de politie in het bijzonder. Een oudere respondente verwoordt vrij dui-
delijk wat zij verwacht maar niet krijgt bij haar huidige buurtregisseur:

‘De vorige twee buurtregisseurs hielden zich wel bezig met leefbaarheid. Als ik ze belde 
of een briefje voor ze achterliet op het bureau dan kreeg ik daar altijd reactie op en dan 
bespraken we het probleem. Ze gingen er iets aan doen en koppelden dat terug. Dat mis 
ik nu.’

Buurtregisseurs kunnen volgens respondenten geen definitieve probleemoplossing 
bereiken. Zo geven meerdere respondenten aan dat het probleem met de jeugdoverlast 
min of meer chronisch is, omdat de ene generatie de volgende opvolgt en sprake is 
van structurele achterliggende factoren, die niet aan bod komen. Wel zijn responden-
ten positief over preventieve acties van de buurtregisseur, zoals een door één van de 
betrokken buurtregisseurs verzorgde anti-inbraak actie, in samenwerking met bewo-
ners.

‘Definitief niet, die problemen steken steeds opnieuw de kop op. Er zijn steeds nieuwe 
 generaties jongeren. Er wonen hier grote gezinnen en op de oudere broers volgen de jongere 
broertjes. Toen ik twaalf was zat ik thuis te spelen met mijn meccanodoos of ik knutselde 
met radio’s, maar deze jongens hebben thuis vaak niets te doen, ze hebben geen speelgoed. 
De Marokkaanse meisjes gaan allemaal naar de leeszaal, dat is vaak hun enig toegestane 
uitje, ze worden strak gehouden. De jongens echter gaan doelloos op straat hangen.’

Slechts vier respondenten hebben iets gezegd over de mate waarin de buurtregis-
seur volgens hen geleid wordt door de waan van de dag. Twee van hen merken dat 
de buurtregisseur tijdelijk helemaal in beslag genomen wordt door een overval met 
 dodelijke afloop voor het slachtoffer in de buurt. Twee anderen hebben een onderling 
afwijkende invalshoek. De één constateert dat bij de buurtregisseur op geen enkele 
wijze sprake is van stress of overbelasting, de ander kan zich voorstellen dat de buurt-
regisseur toch noodgedwongen relatief vaak met ad-hocproblemen bezig is.

‘Ik geloof niet dat deze buurtregisseur onder de indruk is, hij komt altijd heel ontspannen 
over. Als ik hem tegenkom op de scooter heeft hij altijd tijd voor een praatje, bij de andere 
buurtregisseurs is dat ook zo.’
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‘Ik heb daar geen zicht op, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik denk dat de buurt-
regisseur toch relatief veel ad hoc bezig is, al zit er wel een rode draad in zijn werkzaam-
heden, maar problemen oplossen in een buurt is ook een kwestie van lange adem.’

Respondenten komen overigens spontaan met oplossingen. Zij pleiten voor het inhu-
ren van administratieve ondersteuning voor de politie en bijvoorbeeld voor de inzet 
van straatcoaches met een bevoegdheid om te bekeuren.

‘Een oplossing zou zijn om meer administratieve krachten aan te stellen bij de politie. Zo 
was mijn buurvrouw laatst getuige van een aanrijding en moest een verklaring afleggen op 
het politiebureau. Die verklaring werd opgenomen door een agent, die met twee vingers 
aan het typen was en daar drie kwartier mee bezig was. Dat had een goede administratieve 
kracht met typevaardigheid veel sneller en beter kunnen doen.’

‘Ik zou er voorstander van zijn om de straatcoaches meer bevoegdheden te geven, zij zou-
den dan kunnen optreden als verlengstuk van de buurtregisseur. …. De winkelstraat staat 
geheel in de steigers en toch scooteren en fietsen de mensen gewoon over de stoep en onder 
de steiger in die smalle doorgangen. Iedereen gooit zijn rotzooi gewoon op straat en laat 
zijn honden loslopen, dat geldt overigens niet alleen voor de jeugd, maar ook voor ouderen. 
Tegen al die zaken zou gewoon consequent moeten worden opgetreden met bekeuringen. 
Dat zouden bevoegde straatcoaches kunnen doen.’

Resumé probleemfocus

Respondenten vinden dat buurtregisseurs zich vooral moeten richten op conflict-
bemiddeling in de buurt en lokale overlastproblemen. Buurtregisseurs worden volgens 
hen echter in de aanpak van die problemen onvoldoende ondersteund door de eigen 
politieorganisatie. Over de prioritering van de politie in het algemeen zijn respon-
denten niet tevreden, zowel ‘zwart-wit’ optreden als niet hard genoeg optreden valt 
slecht. Volgens respondenten kampt de politie structureel met onderbezetting en een 
onevenredige administratieve belasting. Respondenten zien dat andere partijen taken 
oppakken waar de politie ze niet meer aankan en voelen zich enigszins misbruikt voor 
taken die volgens respondenten eigenlijk door de overheid en/of politie uitgevoerd 
zouden moeten worden.
Op het vlak van leefbaarheid merken respondenten op dat de buurtregisseur afhan-
kelijk is van derden bij de oplossing van problemen, wat vaak lang wachten impliceert. 
Maar respondenten willen vlot zichtbare actie naar aanleiding van hetgeen zij aange-
ven. Zij geven ook aan dat de buurtregisseur bepaalde problemen niet tot een defini-
tieve oplossing kan brengen omdat ze chronisch zijn, zoals jeugdoverlast. Ze hebben 
niet de indruk dat buurtregisseurs overbelast zijn, maar constateren dat ad-hocwerk 
absoluut ook onderdeel uitmaakt van hun werk.
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Resumerend kan gesteld worden dat sprake is van een brede probleemfocus en daarom 
nabijheid. Deze wordt echter enigszins belemmerd door een tekort aan ondersteuning 
van de buurtregisseur vanuit zijn eigen organisatie en afhankelijkheid van derden bij 
de aanpak van leefbaarheidsproblemen.

10.5 Aard van samenwerking

Binnen buurtregie kan vooral sprake zijn van brede samenwerking, dat wil zeggen 
inclusief participatie van burgers of enge samenwerking, waarbij de nadruk ligt op 
toezicht en handhaving en het samenwerken met professionals. Bij een brede samen-
werking functioneren burgers als gelijkwaardig partner, bij een meer beperkte samen-
werkingsvorm blijft hun rol beperkt tot die van informant. Brede samenwerking 
bevordert nabijheid tot burgers, enge samenwerking eerder distantie tot burgers.
Respondenten hebben een beperkt zicht op het professionele netwerk van de buurt-
regisseurs, een enkeling noemt een hele rij instanties, anderen noemen vooral die pro-
fessionals, waar de buurtregisseur frequent mee samenwerkt. Meest genoemd worden 
medewerkers van het stadsdeel, de woningcorporaties en het opbouwwerk en in één 
geval ook nadrukkelijk de bewonersorganisaties en zelforganisaties. In twee buurten 
is eenvoudig geen zicht op die samenwerking en daarom geen oordeel daarover. In 
twee buurten zijn respondenten onomwonden positief over de samenwerking, met als 
uitschieter de buurt in Noord met het sms-alert. Daar is de samenwerking tussen de 
beheerder van de woningbouw, de buurtregisseur en de leden van het sms-alert hecht 
en structureel en is sprake van een uitstekende onderlinge communicatie.

‘Vooral de samenwerking tussen de buurtregisseur en de molenmeester is heel hecht. Bij de 
sms-alertvergaderingen nemen zij beiden deel, de andere instanties niet, maar zij worden 
wel via de mail in kennis gesteld van bepaalde problemen. De onderlinge communicatie 
verloopt in ieder geval heel goed. Het is in alle opzichten een gelijkwaardige samenwer-
king. De buurtregisseur is weliswaar de aanstichter, maar de bewonersgroep doet veel zelf 
door middel van onderlinge communicatie. De buurtregisseur is van alles op de hoogte, 
maar heeft daarin zeker geen storende rol.’

Dit riep de vraag op of een dergelijke vorm van samenwerking ook in andere buurten 
zou kunnen werken. De betrokken respondenten twijfelen en leggen uit dat het in 
hun buurt gelukt is jongeren te laten zien dat sms-alert en politie er ook zijn voor hun 
bescherming. Toen een grote groep jongeren uit de Bijlmer naar de buurt kwam om 
verhaal te halen, ging daar een sms-alert voor uit, met als gevolg dat de politie kwam 
en de wraakactie geen doorgang kon vinden. De jeugd heeft daardoor ervaren dat 
het sms-alert en de politie er ook voor de jongeren zijn. In andere buurten met grote 
groepen hangjongeren daarentegen kun je wraakacties tegenover sms-bewoners ver-
wachten.
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(H) ‘Ik vraag mij af of dit in elke buurt zo zou werken. Als je bijvoorbeeld te maken hebt 
met een grote groep hangjongeren dan kun je ook wraakacties tegenover sms-bewoners 
verwachten. Hier hebben de jongeren ervaren dat het sms-alert er ook is voor hun bescher-
ming. Er was een vechtpartij geweest in de Bijlmer en vervolgens kwam een grote groep 
jeugd uit de Bijlmer naar de Molenwijk om wraak te nemen. Daar is ook een sms-alert voor 
uitgegaan en de politie kwam snel en de wraakactie kon niet doorgaan. Op die manier 
heeft de jeugd hier ervaren dat het sms-alert en de politie er ook is voor de jeugd, dat ook 
zij beschermd worden door de politie en dat de politie er is voor iedereen. De jongeren hier 
uit de buurt hebben ook het mobiele nummer en  e-mailadres van ons beiden en weten dat 
ze kunnen bellen bij onraad. Bovendien kunnen ze ook direct bellen met de molenmeester 
of de buurtregisseur.’

In vier buurten geven respondenten aan dat de buurtregisseur met naast professionals 
veel samenwerkt met burgers. Bijvoorbeeld in een buurt in West met een zelforgani-
satie van een voormalige buurtjongere voor de jongeren uit de buurt. In de buurt in 
West met de koopflats geven respondenten aan, dat de buurtregisseur met burgers en 
professionals samenwerkt, maar de één merkt daarbij op dat hij de indruk heeft dat 
de buurtregisseur zich meer richt naar de politiek en officiële instanties, de andere dat 
deze buurtregisseur zijn netwerk selecteert op personen waar hij iets aan heeft, onge-
acht of het om burgers of professionals gaat.

‘Deze buurtregisseur … is “uitgenast”. Hij weet precies waar de personen zitten die voor 
hem van belang zijn, het maakt hem niet uit of het burgers of professionals zijn. Hij selec-
teert zijn netwerk op mensen waar hij iets aan heeft. Zo liet hij zijn anti-inbraakproject 
openen door de stadsdeelvoorzitter.’

Tijdens de interviews worden problemen met vuilnis meerdere keren genoemd. Ade-
quaat en verenigd optreden van politie en betrokken gemeentelijke instanties tegen 
problemen rondom op verkeerde dagen aanbieden van grofvuil, wat vervolgens door 
de buurt gaat verspreiden, blijft uit.

‘Ik weet wel dat de oplossing van sommige problemen heel lang kan duren. Hier is de vaste 
ophaaldag voor grofvuil op maandagochtend. Grofvuil wordt echter door iedereen de hele 
week door gedumpt, waardoor het door de buurt verspreidt. Tegen die gettotroep wordt 
gewoon te weinig gedaan. Dit probleem hebben we al heel vaak aangekaart, de buurtregis-
seur ook, maar hij komt daar ook gewoon niet doorheen.’

In een buurt in West meldt een respondent dat regelmatig extra politiepersoneel wordt 
ingezet in de buurt, voornamelijk politietrainees en dat de buurtregisseur bij ernstiger 
incidenten samen met de buurtregisseur uit de aangrenzende buurt de buurt intrekt. 
In een andere buurt in West zien respondenten wel eens extra politie-inzet, maar op 
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de verkeerde tijden of het zijn aspiranten die vooral in het kader van hun opleiding 
controles houden, die weinig effect hebben op de veiligheid. Of deze extra politie-inzet 
geregeld is door de buurtregisseur is voor deze respondenten niet inzichtelijk. Zo is 
er geen politie te krijgen als jongeren laat in de avond straatraces houden en zijn de 
scooter controles met aspiranten in de ogen van respondenten zinloos, omdat de jonge-
ren elkaar binnen enkele minuten hebben ingelicht over de controle.

‘Er wordt wel eens extra gesurveilleerd in de buurt door politie op de fiets, te paard of op de 
motor, maar ik weet niet of die extra inzet via de buurtregisseur is gegaan, waarschijnlijk 
wel. Maar die extra surveillance zie je weer niet op die tijdstippen, dat het nodig en zinvol 
is. Op zaterdagavond bijvoorbeeld vanaf 23 à 24 uur. Ik heb van andere buurtbewoners 
gehoord dat zich dan een grote groep jeugd verzamelt van zo’n dertig man en dat die straat-
races houden. Dan is er geen extra surveillance van de politie. Het enige wat overblijft, is 
de politie te bellen, maar die hebben geen tijd en komen of helemaal niet of te laat als alles 
al weer over is.’

‘Ik heb de indruk dat de politie mensen tekort komt. Af en toe zie je een pak aspiranten 
verschijnen, die houden dan opeens een scootercontrole. Dat is meer in het kader van 
 opleiding dan dat het enig effect heeft op de veiligheid. We hebben hier in de buurt last 
van ongeveer twintig van die ‘scooterhufters’. Drie tot vier keer per jaar wordt dan een 
scootercontrole gehouden door een groep aspiranten en een drietal motoragenten. Maar 
die jongens hebben dat heel snel in de gaten. Binnen twee minuten hebben ze elkaar 
 allemaal gewaarschuwd en ingelicht over de scootercontrole.’

Acties door de buurtregisseur in samenwerking met respondenten komen niet zo vaak 
voor. Een respondent noemt een eenmalige actie op het negeren van het eenrichtings-
verkeer, die zeer veel bekeuringen opleverde. Hij betreurt dat deze niet herhaald is, 
omdat door de stadsvernieuwing in de buurt het aantal overtredingen alleen maar 
is toegenomen. Dezelfde respondent is ook meegeweest met een lasercontrole van de 
buurtregisseur, waar geen bekeuringen uitkwamen. Volgens de buurtregisseur heeft 
hij aangetoond dat er niet te hard gereden wordt, volgens respondent reed niemand 
te hard omdat de verbalisanten zo zichtbaar waren in hun uniform. Een buurtregis-
seur in de Bijlmer organiseert regelmatig samen met de bewonersvereniging thema-
avonden voor bewoners.

‘De actie die gehouden is op het eenrichtingsverkeer was heel succesvol en heeft veel bon-
nen opgeleverd. Maar het is daarna alleen maar erger geworden. Het verkeersplan van de 
buurt is verstoord door de stadsvernieuwing en dit is de makkelijke toegangsweg tot de 
buurt, het snijdt aanzienlijk af. Rijden zoals het wel mag, zoals wij doen, is ingewikkeld.’
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Het merendeel van de respondenten geeft desgevraagd aan dat ze zich partner voelen 
van de buurtregisseur, maar dat dit niet geldt voor de politie in het algemeen. Zowel in 
West als in Zuidoost wordt door een tweetal respondenten gerefereerd aan een politie-
inval in de flat. De bewoner in West was graag van tevoren ingelicht, zodat hij vragen 
van bezorgde bewoners, voor wie hij immers centrale contactpersoon is, had kunnen 
beantwoorden. De bewoner in Zuidoost ergert zich eraan dat de politie volgens hem 
na afloop niet de volledige waarheid vertelde. Weliswaar werd een bijeenkomst georga-
niseerd waar ongeveer tweehonderd buurtbewoners op af kwamen, maar daar werden 
politiefouten bij de inval ontkend.

‘Toen de inval in Kikkenstein was, waarbij de bewoners van het bewuste pand op de 
vlucht sloegen en mensen daar dood zijn gevallen, is de politie na afloop wel het  gesprek 
aangegaan met bewoners. Er was een discussie met zo’n 200 bewoners in de zaal. Ik ken 
6 invallen, ook 2 buiten Amsterdam, waarbij bij de invallen doden zijn  gevallen. Dat is 
niet te accepteren. Mijns inziens heeft de politie toen bewoners verkeerd geïnformeerd. Ik 
heb dat aangekaart en uiteindelijk ook gelijk daarin gekregen van de rechter. Er waren bij 
die inval gewoon mensen die in blinde paniek over het balkon zijn geklommen en daarbij 
dood vielen. Ik heb er toen voor gepleit, dat ze ook hadden moeten zorgen voor een back-
up met agenten aan de andere kant van de woning. Er is bij de inval ook gewoon iemand 
ontsnapt, maar dat werd verzwegen. Ik vind dat de politie bij dergelijke bijeenkomsten ook 
eigen fouten moet toegeven, meer transparantie is wenselijk. De buurtregisseurs wilden de 
“rambo’s” toen ook niet afvallen, dat snap ik wel.’

Een respondent in West geeft aan, dat hij tevreden is over de wijze van samenwer-
king met de buurtregisseur, maar dat die samenwerking veel lucratiever zou zijn als er 
structureel overleg zou komen tussen bewoners, winkeliers, politie, jeugdwerkers en 
stadsdeel, maar dat is gewoon niet van de grond gekomen. Volgens hem zou het de 
bijdrage van burgers aanzienlijk bevorderen als zij wel werden betrokken in dit soort 
overlegvormen. Verder ervaren respondenten de politie en in sommige opzichten de 
buurtregisseurs als relatief gesloten. Niet alle buurtregisseurs koppelen terug wat zij 
met door burgers ingebrachte zaken gedaan hebben en over acties, resultaten en plan-
nen van de politie meer in het algemeen wordt vrijwel nooit informatie verstrekt.
Gevraagd of bewoners daadwerkelijk een eigen rol vervullen in het bevorderen van vei-
ligheid en leefbaarheid wordt aan deze rol volgens respondenten maar beperkt invul-
ling gegeven. Dit komt enerzijds doordat het aantal echt actieve burgers zeer beperkt 
is en anderzijds doordat politie en stadsdelen niet echt openstaan voor verdergaande 
vormen van gelijkwaardige samenwerking. Daarvan is eigenlijk alleen in Amsterdam 
Noord sprake.
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‘Enkele buurtbewoners. Veel buurtbewoners melden onraad bij mij, ze kennen mij en ver-
wachten dat ik de politie bel. Dat heb ik laatst ook gedaan, toen een bewoner een inbraak 
ontdekte en mij daarover belde.’

‘De politie houdt de overleggen met buurtbewoners en ondernemers gescheiden van  elkaar. 
Dat willen ze ook zo houden, maar geven daar geen motivatie voor. Ik vind dat jammer en 
verbazend, want de winkels zitten immers in hetzelfde gebouw. Ik zou de voorkeur geven 
aan een gezamenlijk overleg tussen de voorzitter van de VVE, de woningbouw, de zorgflat 
en de winkeliers. Temeer als je bedenkt dat de overvallen voorheen bijvoorbeeld allemaal 
via het dek, dat toegang tot de woningen geeft, plaatsvonden. Nu er camera’s op het dek 
zijn gebeurt dat niet meer.’

Resumé aard van de samenwerking

Respondenten geven aan dat buurtregisseurs met professionals en burgers samenwer-
ken, maar dat zij beperkt zicht hebben op het professionele netwerk van de buurt-
regisseur. Over de extra inzet van de politie zijn respondenten minder tevreden, omdat 
dit meestal studenten zijn en de inzet vaak op verkeerde tijden of de verkeerde manier 
gebeurt. Verder is respondenten weinig bekend over acties in de buurt van de buurt-
regisseur.
Respondenten voelen zich gewaardeerd als volledig partner van de buurtregisseur, 
maar niet van de politie. Ze geven aan dat hun rol in het bevorderen van de veiligheid 
en leefbaarheid in de buurt beperkt is omdat er naar verhouding zeer weinig actieve 
burgers zijn en politie en stadsdeel niet openstaan voor een gelijkwaardige samenwer-
king. Resumerend kan gesteld worden dat eerder sprake is van distantie, omdat de 
nadruk van de buurtregisseur lijkt te liggen op een enge samenwerking zonder burgers 
als volwaardig partner daarin. De buurt in Noord is de uitzondering.

10.6 Mentaliteit

De buurtregisseur kan zijn functie gestalte geven vanuit nadruk op controle en straf. 
Hij tracht dan orde en leefbaarheid in de buurt te realiseren door gebruik te maken 
van straf, controle en het beperken en uitsluiten van risico’s. Bij nadruk op morele 
naleving en controle door burgers zelf daarentegen zal hij orde en leefbaarheid trach-
ten te bereiken door samen met burgers problemen aan te pakken en mensen intrin-
siek te overtuigen van het belang van normconform gedrag.
Gevraagd naar het hart van buurtregie gaat het bij alle bewoners om zichtbaarheid en 
aanwezigheid in de buurt. Iemand die de mensen in de buurt kent, naar hen luistert 
en ook daadwerkelijk iets met die informatie doet. Bewoners willen zichtbare actie 
van de buurtregisseur, maar ook dat de buurtregisseur te voet of per fiets in de buurt 
surveilleert, een praatje maakt met bewoners en door hen gesignaleerde problemen 
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persoonlijk met hen bespreekt. Eén van de respondenten vindt bovendien dat het tijd 
wordt dat er meer ruimte komt voor burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen 
ten aanzien van orde en veiligheid. Hij pleit voor investeren in buurtwerk en opbouw-
werk in plaats van bezuinigingen, voor de komst van een buurtanimator en een politie, 
die vaker feedback vraagt aan burgers en de wensen van bewoners en ondernemers 
meeneemt in haar beleid.

‘Het wordt tijd de burger eens echt meer verantwoordelijkheid te gunnen en veel meer in 
te zetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid met betrekking tot orde en veiligheid. 
Het is mijns inziens heel fout geweest om sterk te bezuinigen op het opbouwwerk, want 
elke euro die gestoken wordt in buurtwerk voorkomt veel grotere uitgaven later aan de 
bestrijding van criminaliteit. Ik pleit voor de komst van een buurtanimator, die naast de 
buurtregisseur, die gericht is op orde en veiligheid, bezig is met positieve activiteiten om 
binding en zelfredzaamheid tussen bewoners te bevorderen. De politie zou veel vaker feed-
back aan burgers moeten vragen over hun functioneren en daar ook iets mee moeten doen. 
Wensen en problemen die bewoners aangeven zouden vervolgens in beleid moeten worden 
vertaald. De politie moet er waakzaam op zijn dat de dienstbaarheid verdrongen wordt.’

Resumé mentaliteit

Resumerend kan gesteld worden dat het bij buurtregie volgens respondenten gaat 
om zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt. De buurtregisseur moet zijn functie 
vervullen vanuit nadruk op morele naleving, hij moet de mensen kennen, naar hen 
luisteren en daadwerkelijk iets met hun informatie doen. Het gaat dus om nabijheid.

10.7 Concluderende samenvatting

Actieve burgers zijn wat betreft interne/externe gerichtheid van buurtregie van mening 
dat zichtbare aanwezigheid, goed bereikbaar zijn en snelle terugkoppeling van voorge-
nomen en ondernomen actie doorslaggevend zijn, maar beoordelen die als te gering. 
Zij ervaren een afnemende zichtbare aanwezigheid en benaderbaarheid van de buurt-
regisseur en te geringe informatieverschaffing naar burgers toe. Bovendien is sprake 
van moeilijk bereikbare groepen bewoners, die de politie ondanks vele serieuze inspan-
ningen slechts in zeer beperkte mate weet te bereiken.
Respondenten zijn wat betreft het bepalen van de aanpak van buurtregie van mening 
dat de invloed van burgers vanuit burgerverbanden op de aanpak van de buurtregis-
seur over het algemeen beperkt is tot het aangeven van problemen, terwijl betrokken-
heid van burgers in de aanpak uitzondering is. Door autoriteiten georganiseerde par-
ticipatievormen lopen eerder terug en buurtregisseurs onderhouden vooral contacten 
met burgerverbanden via hun vertegenwoordigers zonder eigen deelname. Doorrede-
nerend zal dit niet resulteren in door burgers geïnspireerde frontlijnsturing.
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Respondenten zijn met betrekking tot de probleemfocus van buurtregie van oordeel 
dat buurtregisseurs zich vooral moeten richten op confl ictbemiddeling in de buurt en 
lokale overlastproblemen. Die brede probleemfocus wordt echter enigszins belemmerd 
door een tekort aan ondersteuning van de buurtregisseur vanuit zijn eigen organisatie 
en afhankelijkheid van derden bij de aanpak van leefbaarheidsproblemen.
Wat de aard van samenwerking betreft geven respondenten aan dat buurtregisseurs 
met professionals en burgers samenwerken. Respondenten hebben slecht zicht op het 
professionele netwerk, zijn minder tevreden over politie-inzet en weinig bekend met 
acties van de buurtregisseur. Zij geven verder aan dat hun rol in het bevorderen van de 
veiligheid en leefbaarheid in de buurt beperkt is omdat er naar verhouding zeer wei-
nig actieve burgers zijn en politie en stadsdeel niet openstaan voor een gelijkwaardige 
samenwerking, wat resulteert in een enge samenwerking. Ze voelen zich wel volledig 
partner van de buurtregisseur, maar niet van de politie.
Wat betreft de mentaliteit van buurtregie gaat het om zichtbaarheid en aanwezigheid 
in de buurt. De buurtregisseur moet zijn functie vervullen vanuit nadruk op morele 
naleving, hij moet de mensen kennen, naar hen luisteren en daadwerkelijk iets met 
hun informatie doen.

Tabel 6: Relatie burgers – politie volgens actieve bewoners
Distantie vd md be mn vn52 Nabijheid
Weinig inbreng burgers         Veel inbreng burgers
Centrale sturing         Frontlijnsturing
Informatiegestuurde politie         Kennen en gekend worden
Beperkte reikwijdte burger-
contacten         Grote reikwijdte burger-

contacten
Doelgroepen & hotspots         Criminogene factoren
Ad-hocprobleemaanpak         Structurele probleemaanpak
Nadruk op professionele partners        Nadruk op burgerparticipatie
Burgers als ogen en oren         Burgers als partner
Nadruk op straf         Nadruk op morele naleving
Nadruk op professioneel risico-
management en controle         Nadruk op controle door 

 burgers zelf

Respondenten zien in de relatie politie - burgers rondom buurtregie relatief meer 
aspecten van nabijheid dan van distantie. Zij ervaren vooral ten opzichte van de 
buurtregisseur nabijheid en eerder afstand ten opzichte van de politie. Ze hebben 

52 vd = veel distantie, md = meer distantie dan nabijheid, be = beide, mn = meer nabijheid dan distantie, 
vn = veel nabijheid.
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 echter tegelijkertijd weinig inbreng op wat de politie doet, constateren dat sprake is 
van structureel slecht bereikbare groepen burgers en treden eerder op als informanten 
dan als partners, wat een stuk distantie toont. Tabel 6 geeft de antwoordpatronen van 
actieve burgers per dimensie – uitsluitend ter illustratie – grafisch weer. Deze grafische 
weergave betreft een eigen inschatting van de onderzoeker op basis van het empirisch 
materiaal.
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Dit hoofdstuk behandelt de perceptie van negen sleutelpersonen uit de zeven onder-
zochte buurten over de relatie van politie en burgers op basis van de dimensies interne/
externe gerichtheid, bepalen van de aanpak, probleemfocus, aard van samenwerking 
en mentaliteit van buurtregie. Dit is een zeer divers samengestelde groep, met daarin 
ondernemers, sociaal professionals en een cameratoezichthouder die tevens politie-
vrijwilliger is. Toch hebben deze sleutelpersonen een aantal belangrijke gemeenschap-
pelijke kenmerken. Ze zijn namelijk beroepsmatig betrokken bij buurtregie, vervullen 
een schakelfunctie naar de buurtregisseur voor andere burgers en/of ondernemers en 
hebben bovendien een gedegen kennis van de buurt.
In één buurt werd een duo-interview afgenomen met het koppel huismeesters en in een 
andere buurt is sprake van twee aparte sleutelpersonen. Eén van beide is zowel sleutel-
persoon vanuit zijn professie als actief burger, maar omdat de professionele insteek 
overheerst paste hij beter binnen de categorie sleutelpersonen. De respondenten uit 
deze categorie vervullen namelijk allemaal mede vanuit hun professionele positie de 
rol van sleutelpersoon voor de buurtregisseur. Om de lezer een beeld te geven van deze 
professionele achtergronden, volgt eerst een verkorte weergave van de beschrijving van 
hun functie door respondenten zelf, daarna hun visie op de dimensies en afsluitend 
een concluderende samenvatting over de perceptie van respondenten met betrekking 
tot nabijheid en distantie in de relatie politie - burgers.

11.1 Sleutelposities

Vier van de respondenten zijn sleutelpersoon vanuit hun functie voor de woningcorpo-
ratie. De twee van oorsprong allochtone respondenten uit één van de buurten in West 
zijn beide huismeesters. De respectievelijk Turkse en Marokkaanse achtergrond van 
deze dames is in de betrokken buurt, waar de meerderheid van de bevolking eenzelfde 
afkomst heeft, qua communicatiemogelijkheden een groot voordeel. Hun takenpak-
ket bestaat uit het controleren van de openbare ruimte, actie ondernemen bij buren-
overlast, gesprekken voeren met buurtbewoners en hangjongeren, het organiseren van 
activiteiten voor kinderen en signalen van bewoners en bewoners zelf doorsturen naar 
de juiste instanties.

‘Onze functie is de signalen die wij van bewoners horen oppakken en bewoners naar de 
juiste instanties doorverwijzen. Bijvoorbeeld signalen over onderhuur of dat kinderen uit 
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de buurt al enige tijd niet meer gezien zijn, zoiets geven wij dan door aan de buurtregisseur 
en het SIP.53‘

Verder is in Noord een voormalig buurtregisseur op verzoek van de betrokken woning-
corporaties in zijn eigen voormalige buurt wijkbeheerder geworden. Hij houdt zich in 
de buurt bezig met het aanpakken van wijkproblemen, het begeleiden van een vijftal 
bouwterreinen in het kader van renoveringswerkzaamheden, alle overige zaken in ver-
band met huur en verhuur van woningen en bewonersparticipatie.

‘Vanaf 2000 tot 2005 was ik buurtregisseur in de Molenwijk. In die periode is daar samen 
met alle corporaties en professionals het beheerplan Molenwijk opgesteld met als doel be-
houd en verbetering van de Molenwijk. Vervolgens werd ik gevraagd door PWV Wonen54 
projectleider leefbaarheid en veiligheid in de Molenwijk te worden en later om het wijk-
beheerderschap op mij te nemen.’

In Zuidoost is één van de respondenten sociaal beheerder. In twee van de drie flats in 
de betrokken buurt is zij bezig met overlastbestrijding, in de andere flat onderhoudt 
zij de contacten tussen bewonersverenigingen en woningbouwcorporatie. Een respon-
dente uit West ten slotte is opbouwwerker en houdt zich vooral bezig met samen-
levingsopbouw, dat wil zeggen enerzijds begeleiding van vaste groepen bewoners en 
anderzijds proberen om nieuwe bewonersgroepen te formeren.
Vier respondenten zijn sleutelpersoon vanuit hun functie binnen winkelcentra. Eén 
van die respondenten vertoont een unieke combinatie van professionele beroeps-
matige en vrijwillige inzet voor de buurt. Deze respondent is namelijk zowel camera-
observant, tevens belast met regievoering daarover, als politievolontair in Zuidoost. 
In Zuidoost is sprake van cameratoezicht in de winkelcentra van alle drie wijkteams, 
centraal uitgevoerd vanaf het winkelcentrum Amsterdamse Poort. De combinatie van 
beroepsmatige en vrijwillige inzet geven de respondent enerzijds een unieke positie 
als sleutelfiguur voor de bij de winkelcentra betrokken buurtregisseurs, anderzijds is 
sprake van een bijzondere vorm van actief burgerschap, namelijk burgerinzet vanuit 
de politieorganisatie zelf. Het geeft de respondent een voor burgers ongebruikelijke 
informatiepositie.

‘Omdat je binnen het cameratoezicht veel contacten met de politie hebt ben ik op een ge-
geven moment ook als volontair voor de politie gaan werken in het wijkteam Flierbosdreef. 
Je krijgt dan een extra screening, die zwaarder is dan de screening die ik voor stadstoezicht 

53 SIP: Sociaal Investerings Programma stadsdeel Nieuw West, ingevoerd onder Marcouch, bewonersadviseurs 
bezoeken de mensen thuis en beantwoorden vragen en verwijzen eventueel door naar hulpverlenende instan-
ties.

54 Woningbouwvereniging.
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heb moeten ondergaan. Vervolgens leer je de politieorganisatie van binnen uit heel goed 
kennen, onder andere hoe de afzonderlijke afdelingen functioneren. Bovendien leer je de 
politiemensen van het wijkteam persoonlijk kennen en zij leren jou kennen en je leert 
elkaar vertrouwen. Het vergemakkelijkt de communicatie, zorgt ervoor dat je weet welke 
informatie je het beste bij welke afdeling of functionaris kwijt kunt en omgekeerd is het 
voor politiemedewerkers mogelijk informatie met mij te  delen, die ze normaliter niet met 
burgers of andere medewerkers van stadstoezicht mogen delen. Ik ga daar ook discreet 
mee om.’

Twee respondenten zijn tot kort voor het interview ruim veertien jaar lang voorzitter 
geweest van de respectievelijke ondernemersverenigingen van twee verschillende win-
kelcentra in Zuidoost, waarbij één van beide tevens voorzitter was van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen. Verder is één van de respondenten eigenaar van de gezichtsbepa-
lende buurtsupermarkt van een buurt in West.

Resumé sleutelpersonen

Professionals die volgens buurtregisseurs als hun sleutelpersonen functioneren, mede 
in de contacten met burgers, zijn in woonwijken veldwerkers van de woningcorporatie 
of opbouwwerkers en in de winkelcentra centrale winkeliers en een cameraobservant - 
politievolontair.

11.2 Interne/externe gerichtheid

De dimensie interne/externe gerichtheid betreft ten eerste de vraag of de nadruk van 
buurtregie ligt op het kennen van en gekend worden door de buurt, dus weten wat er 
leeft en speelt en gemakkelijk benaderbaar zijn voor burgers, of juist op het informa-
tiegestuurde werken op basis van politieregistraties. Ten tweede betreft deze dimensie 
de vraag of alle groepen bereikt worden door de buurtregisseur of dat juist sprake is 
van meerdere moeilijk bereikbare groepen.
De sleutelpersonen geven vrijwel unaniem aan, dat zij de buurtregisseur gemakkelijk 
kunnen bereiken via zijn mobiele nummer. Is hij op dat moment niet bereikbaar, dan 
worden ze teruggebeld, waarbij meerdere respondenten aangeven, dat buurtregisseurs 
ook vaak opnemen als ze niet in dienst zijn. Daarnaast fungeren meerdere sleutel-
personen als een soort buffer voor de buurtregisseur; bewoners melden bij hen en zij 
geven dat wat relevant is door.

Kunt u/bewoners gemakkelijk bij hem terecht en hoe gaat dat? ‘Ja, maar wel altijd via mij 
als voorzitter van de ondernemersvereniging om de buurtregisseur enigszins te ontlasten. 
Sommige ondernemers hebben de neiging om de buurtregisseur voor elk wissewasje te 
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 bellen en op die manier kan ik relevante van niet-relevante zaken scheiden voor ik ze door-
geef aan de buurtregisseur.’

Respondenten bevestigen dat slechts enkele bewoners het mobiele nummer van de 
buurtregisseur hebben. In twee buurten in West stappen bewoners bovendien liever 
niet direct of openlijk naar de politie of de buurtregisseur. In de eerste buurt stappen 
bewoners dan wel naar de huismeesters. Deze adviseren de bewoner eventueel om toch 
de buurtregisseur te bellen en bieden tevens vrijblijvend aan bij een eventueel gesprek 
aanwezig te zijn. In de tweede buurt speelt het midden in het overlastgebied gevestigde 
buurtpunt een belangrijke rol. Er zijn gordijnen en bewoners kunnen daar ongezien 
met de buurtregisseur praten, dus zonder dat de hangjeugd het ziet en de betrokken 
bewoner achteraf gaat lastig vallen. Nadeel is volgens respondent echter de beperkte 
tijden waarop het buurtpunt open is en de buurtregisseurs daar aanwezig zijn.

‘Sommige mensen durven de politie er niet bij te halen als ze een probleem hebben omdat 
het probleem dan soms alleen maar groter wordt. Ze schakelen dan graag de huismeesters 
in, liever dan de politie. Als de situatie daar aanleiding toe geeft dan adviseren wij de 
bewoner om toch de buurtregisseur te bellen. Als de bewoner dat wil, dan gaan wij erbij 
zitten als het gesprek met de buurtregisseur plaatsvindt. Als wij zelf een klacht aan de 
buurtregisseur doorgeven van een bewoner dan gaat een van ons er altijd bij zitten als de 
buurtregisseur het gesprek aangaat.’

De frequentie waarin sleutelpersonen contact hebben met de buurtregisseur varieert, 
het gemiddelde is één keer per week. In een van de buurten in West werkt het duo 
huismeesters vrij geregeld samen met de buurtregisseur, ze spreken regelmatig samen 
de buurt door, spelen bewonersklachten door, leggen gezamenlijk huisbezoeken af, 
doen samen surveillance in de nieuwbouw en ondersteunen elkaars acties. De andere 
respondenten vanuit woningcorporatie en/of opbouwwerk vertellen dat hun eigen 
contacten met bewoners evenals die van de buurtregisseurs zich concentreren rondom 
contacten met een selecte groep, namelijk de beperkte groep actieve bewoners en dege-
nen die klagen of overlast bezorgen.
Bij respondenten uit de verschillende winkelcentra is veelal sprake van een spannings-
veld, in het bijzonder ten aanzien van horecaondernemers. Enerzijds tracht de buurt-
regisseur afspraken te maken met ondernemers, anderzijds moet hij optreden als zij 
overtredingen begaan. Een ondernemer vindt het teleurstellend dat buurtregisseurs 
in eerste instantie een intensieve vorm van samenwerking met de ondernemersvereni-
ging aangaan en zich vervolgens na verloop van tijd steeds meer daaruit terugtrekken, 
omdat ze door capaciteitsproblemen worden ingezet voor andere werkzaamheden.

‘De samenwerking begint intensief en vervolgens worden ze te vaak en te veel ingezet voor 
allerlei andere werkzaamheden en verdwijnen ze weer uit beeld. Ik vind dat een fout van 
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de politie, eerst benoemen ze iemand in de functie van buurtregisseur en vervolgens gaan 
ze die functionaris steeds voor hele andere taken inzetten, daar waar een tekort aan politie-
capaciteit optreedt.’

Een andere ondernemer uit West vertelt hoe hij via de politiek politieactie kan forceren 
en een sterke eigen rol vervult in de aanpak van jeugdoverlast in zijn winkel. Bij over-
lastgevers plakt hij foto met naam op de winkelruit, de politie gaat bij de ouders op 
bezoek en de overlastgever krijgt een winkelverbod van twee jaar. Scholieren mogen 
in de pauze alleen nog met tien tegelijk naar binnen, waarbij ze geen rugzakken mee 
mogen nemen en winkelmandjes moeten gebruiken met een speciale kleur. Speciaal 
daarvoor ingeroosterd winkelpersoneel houdt toezicht.

‘We hebben die straatjeugd en twee jaar geleden twee overvallen gehad, gewapende over-
vallen, waarin ook op mensen is geschoten. Een paar maanden geleden kwamen er wat 
jongeren met bivakmutsen de winkel in, grappig doen. Gewoon puur om te laten schrik-
ken. Dat accepteer ik niet. Er waren drie jongens met bivakmutsen en twee zonder, die 
twee herkenden we. De jongens van de vulploeg wisten wie het waren. Dus ik heb foto’s 
van die jongens opgehangen buiten, met hun namen erbij en erbij gezet “meld je maar bij 
de politie, want de politie zoekt je”. Toen was er natuurlijk heibel, want iedereen ziet die 
foto’s buiten hangen. Toen hebben die jongens de foto’s gepakt en zijn naar het politie-
bureau gegaan “deze meneer hangt onze foto’s op”. “‘Ja, oké, vertel eerst maar wie je bent”. 
Toen waren ze de pineut.’

Gevraagd of respondenten en bewoners/ondernemers vertrouwen hebben in de buurt-
regisseur geven de respondenten allemaal aan dat zij vertrouwen hebben in de buurt-
regisseur. Ze hebben echter minder vertrouwen in de politie als zodanig of in de 
mogelijkheden die de buurtregisseur heeft om actie te ondernemen. De kritiek op de 
reguliere politie concentreert zich rondom de ervaren slechte bereikbaarheid via het 
algemene nummer en zichtbaar niet optreden door reguliere eenheden tegen hangjon-
geren. Verder zien respondenten capaciteitstekorten waardoor ofwel de buurtregisseur 
hoogstens studenten kan inzetten in zijn buurt of zelf wordt ingezet voor niet-buurt-
regiewerk. Bovendien wordt het slecht kunnen nakomen van afspraken genoemd, 
doordat de buurtregisseur bijvoorbeeld onverwacht een huisverbod moet afhandelen.

‘Wij hebben veel vertrouwen in de buurtregisseur, maar niet in de surveillerende politie. 
Dat horen we ook veel van bewoners. Er zijn bepaalde afspraken gemaakt over de aanpak 
van de hangjongeren bijvoorbeeld. Dat als ze hun auto op de stoep neerzetten, dat ze dan 
een bekeuring krijgen. Maar je ziet zo een surveillanceauto van de politie gewoon langs 
die jongens rijden en niets doen. Dat is niet volgens de afspraak en dat geeft geen vertrou-
wen…..De reguliere politie lijkt wel bang om bij zo een groep te gaan staan.’
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Overigens spreekt de voorzitter van de ondernemersvereniging van het grootste in 
dit onderzoek betrokken winkelcentrum van vertrouwen van alle ondernemers in de 
buurtregisseur, deze geeft hen een goede ingang tot de zijns inziens voor het overige 
slecht toegankelijke politieorganisatie. Bovendien heeft buurtregie een essentiële rol 
vervuld in het tot stand komen van een goede samenwerking tussen ondernemers, 
politie en andere betrokkenen bij het winkelcentrum in een periode van schrikbarende 
toename van overlast. In de woonbuurten hebben bewoners volgens respondenten ook 
vertrouwen in de buurtregisseur, voor hen maakt eveneens de optie van persoonlijk 
contact met de buurtregisseur de politie toegankelijk, waar ze anders zouden wegblij-
ven.

‘Er is wel vertrouwen in de buurtregisseur. Bij de algemene ledenvergadering van de onder-
nemersvereniging nodigen we hem altijd uit, trouwens ook de districtschef. Daar hebben 
ze gelegenheid om de tweehonderd ondernemers te ontmoeten en tijdens de naborrel doen 
ze veel contacten op en hebben gelegenheid om de diverse problemen een-op-een te bespre-
ken. De districtschef is er twee keer per jaar ook altijd bij en dat wordt zeer gewaardeerd. 
We hebben een vergadering gehad waarin de hele zaal opstond en een staande ovatie gaf 
aan de districtschef. Die verbinding hebben we aan buurt regie te danken, ik vind het een 
geweldig fenomeen.’

Gevraagd naar de onderlinge informatie-uitwisseling gaat naar verhouding veel meer 
informatie vanuit respondenten naar de buurtregisseur dan omgekeerd, in verband 
met de privacy. Een ondernemer heeft ook regelmatig informatie over criminele acti-
viteiten, die geeft hij echter door aan Bel M, omdat hij als eigenaar van de buurtsuper 
niet als getuige van criminele activiteiten in zijn buurt bekend wil komen te staan. 
De meeste informatie die van zijn kant naar politie en buurtregisseur gaat heeft te 
maken met overlast en gemiddeld twee keer per week een winkeldiefstal. De opbouw-
werker geeft informatie door over klachten van bewoners, analfabetisme, agressie op 
straat, drugsverkopers, huiselijk geweld, lawaaioverlast en geplande buurtactiviteiten. 
De cameraobservant gaat bij observatie van een winkeldiefstal met getuige desnoods 
zelf naar de winkel toe om ervoor te zorgen dat ook de getuige naar de politie gaat, 
zodat de politie een ronde zaak heeft.

‘Zo belde een winkelier mij over een winkeldiefstal met getuige met het verzoek de beel-
den uit te kijken. Ik heb die beelden uitgekeken en zag inderdaad een winkeldiefstal en 
ook de getuige. Ik ben direct naar de zaak toe gegaan en heb ook nog de getuige kunnen 
achterhalen en beiden mee naar het bureau genomen om aangifte te doen. Dan lever je een 
ronde zaak af en heeft het zin. Maar de winkel moet cameratoezicht bellen voor je iets kunt 
ondernemen. Dat gebeurt best regelmatig, maar het is niet altijd zo succesvol.’
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Sleutelpersonen zijn over het algemeen niet tevreden over de mate waarin de buurt-
regisseur informatie terugkoppelt. Achtergrondinformatie over overlastgevers bijvoor-
beeld, houden buurtregisseurs voor zich in verband met de privacy. Soms, vertelt een 
respondent, vertellen de buurtregisseurs wel over welke trajecten allemaal zijn aange-
boden aan bepaalde overlastgevende jongeren en hoe deze elke aanbieding afslaan. 
Bewoners krijgen nog minder informatie. Zo melden bewonerscommissies adressen 
waar iets aan de hand is, maar krijgen geen terugkoppeling over de ins en outs in ver-
band met de privacy. Buurtregisseurs geven volgens respondenten over het algemeen 
slechts algemene informatie, bijvoorbeeld over procedures, ophanden zijnde acties en 
evenementen.

‘De bewonerscommissie komt wel regelmatig met adressen waar iets aan de hand is, maar 
zij krijgen geen terugkoppeling, in ieder geval niet over de ins en outs. Dat stoort de leden 
van de bewonerscommissie wel, ze willen dat men erop vertrouwt dat ook zij in staat zijn 
om zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan.’

In één van de winkelcentra geeft de voorzitter van de ondernemersvereniging aan dat 
het voor ondernemers, die zijn overgehaald tot deelname aan het Keurmerk Veilig 
Ondernemen, zeer demotiverend is dat ze nooit meer iets terughoren van hun aangif-
ten. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben ze namelijk camera’s 
moeten aanschaffen en nu ze aangifte doen met camerabeelden van de daders erbij, 
gebeurt nog steeds niets met hun aangifte, in elk geval horen ze daar niets meer over. 
Ook kan de buurtregisseur al twee jaar geen actuele politiecijfers leveren met betrek-
king tot de stand van zaken op het winkelcentrum, terwijl het doel van het keurmerk 
juist het terugdringen van de criminaliteit daar is. Kortom, respondenten zijn het 
erover eens, dat er meer informatie naar de buurtregisseur gaat dan andersom.

‘Wat wij missen en dat is echt een hele grote wens van alle ondernemers, is een goede 
terug koppeling van de politie en van de buurtregisseur. De buurtregisseur loopt tegen het 
probleem op dat hij deels geen terugkoppeling mag geven van bepaalde feiten en deels 
de benodigde cijfers niet krijgt. Hier ligt overigens een van de grootste frustraties binnen 
het KVO. In het kader van het KVO moeten ondernemers zelf investeren en een camera-
systeem aanschaffen en als dat vervolgens aangiftes oplevert met beelden van de daders 
komt er geen vervolg op vanuit de politie. Er wordt geen boef gevangen.’

Gevraagd of de buurtregisseurs hun informatie voornamelijk uit politieregistraties en 
van professionele partners of via de buurt verkrijgen zijn respondenten overwegend 
van mening dat sprake is van een combinatie van beide. Buurtinformatie is echter 
volgens respondenten een onontbeerlijk startpunt. Zo zal de buurtregisseur bij over-
lastklachten rondom een bepaald adres zo een adres natrekken in de systemen. Bij een 
Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert de informatiepositie van de buurtregisseur 
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aanzienlijk door een bredere bron van informatie vanuit ondernemers en hun uitge-
breide netwerken. Wel merkt een tweetal respondenten op, dat hun buurtregisseurs 
te weinig tijd daadwerkelijk in de buurt aanwezig zijn om een echt goede informatie-
positie te behouden.

‘Maar ik denk dat hij wel een man van de straat is. Alleen hij moet te veel voor één wijk-
agent. Te groot, te veel, te weinig tijd. Dat komt onder andere door de neventaken van de 
buurtregisseur en de hoeveelheid problematiek die je hier hebt. Die is zo divers en zo groot. 
Van woningovervallen tot drugsbendes tot straatjeugd, winkeldiefstallen, tot zwaardere 
criminaliteit….Ik denk dat hij maar vijftig procent van zijn tijd aan de wijk kan besteden. 
En als je dan vijftig procent van 36 uur pakt, en dan nog eens een cursus.’

Het combineren van vele informatiestromen wordt goed uitgelegd door een respon-
dent. Volgens haar weet de buurtregisseur zeer veel over individuele jeugdigen en hun 
gezinnen. Het begint altijd met informatie uit de buurt, vervolgens checkt de buurt-
regisseur de systemen, gaat op huisbezoek, neemt contact op met het professionele net-
werk en krijgt zo een complete dossierkennis en een nogal unieke informatiepositie.

‘Het is een combinatie van beide denk ik. Het begint met informatie uit de buurt over 
bijvoorbeeld een gezin met overlastgevende jongens, de buurtregisseurs gaan dan op huis-
bezoek en komen via daar in aanraking met het netwerk van professionals dat zich bezig-
houdt met dat gezin, ze verkrijgen zo een veel grotere dossierkennis met betrekking tot 
mensen uit de buurt.’

In Noord is sprake van sterke betrokkenheid van de buurt bij het aanwijzen van pro-
blemen en het oplossen daarvan. Volgens de wijkbeheerder luistert de buurtregisseur 
ook echt naar door hem en bewoners aangewezen problemen en bij bijvoorbeeld pro-
blemen rondom een bepaald gezin in een flat gaan buurtregisseur en wijkbeheerder 
met de actieve bewoners van die flat om tafel zitten om aard en aanpak van het pro-
bleem samen te bepalen. In West is een respondent van mening dat de buurt uitslui-
tend invloed op het doen en laten van buurtregisseur en politie kan uitoefenen via de 
politiek. Een andere respondent onderschrijft dat de bekendheid van de buurt regisseur 
en haar deelname aan buurtschouwen en buurtoverleggen en laagdrempelige benader-
baarheid in het buurtpunt ervoor zorgt dat bewoners haar vertrouwen en veel infor-
matie vanuit de buurt haar kant op komt.
Respondenten zijn over het algemeen onder de indruk van de vaardigheden van de 
buurtregisseur om desgewenst met iedereen contact te maken, hoewel soms sprake 
is van communicatieproblemen doordat bepaalde bewoners de Nederlandse taal niet 
of slecht beheersen. Andere moeilijk bereikbare groepen die respondenten noemen 
zijn bepaalde etnische minderheden, psychisch gestoorde mensen, jongeren en ook 
de ‘grijze zwijgende massa’, die alleen komt opdagen als ze iets te klagen hebben. Met 

Buurtregie met mate.indd   272 12-7-2012   15:19:00



273

11  Perceptie sleutelpersonen

deze laatste groep doelt respondente vermoedelijk op de blanke middenklasse in een 
allochtone buurt, die geen interesse heeft in het algemeen belang. Verder noemt een 
ondernemer filiaalmanagers en allochtone ondernemers.

‘Wat ook moeilijk is, de bewoners die geen contact willen. Zij lopen overal doorheen, en 
vallen niet op. Pas als er problemen zijn dan weten ze wel waar de politie is. Dat zijn in 
mijn ogen veel middenklasse oudere mannen die al te graag contact zoeken als de straat 
openligt en ze niet kunnen parkeren of er niet door kunnen met de auto. Het is opvallend 
hoeveel mannen dan opeens komen klagen. Je ziet ze nooit maar zij weten wel waar het 
buurtpunt is, om zich te beklagen en dan komt er meestal een tirade over de buurt bij. Dat 
is de grijze meerderheid, ze komen alleen als ze zelf tegenslag ervaren.’

Gevraagd of ze ook zonder buurtregisseur kunnen is het merendeel van de responden-
ten van mening van niet. De enige uitzondering is de cameraobservant, die, overigens 
uitsluitend voor de winkelcentra, van mening is dat daar waar alles in de camera’s 
hangt, een buurtregisseur voor het winkelcentrum strikt genomen niet meer nodig 
is. Alle andere respondenten laten weten dat afschaffen van de buurtregisseur niet 
wenselijk is, vanwege het vertrouwen; de buurtregisseur is het gezicht van de politie 
in de buurt, waar zowel ondernemers als bewoners hun zorgen en vermoedens aan 
toevertrouwen. Door dit vertrouwen signaleert een buurtregisseur zaken in een vroeg 
stadium en kan daardoor snel reageren en problemen in de kiem smoren. De buurt-
regisseur vormt voor respondenten een aanspreekpunt binnen de politieorganisatie 
en daarmee een belangrijke partner, waarmee ze daadwerkelijk iets kunnen bereiken.

‘De buurtregisseur is absoluut van belang. Als je onder groepen jongeren in het winkelcen-
trum onrust en spanning bespeurt dan bel je niet de politie. De politie bel je als de ramen 
eruitgaan, de buurtregisseur bel je als je het gevoel krijgt dat er een bepaalde dreiging 
aanwezig is. Ik heb daar in de loop der jaren in dit winkelcentrum een feilloos gevoel voor 
ontwikkeld, het klopt altijd. Daarvoor kun je de buurtregisseur bellen, namelijk voordat 
het misgaat.’

Resumé interne/externe gerichtheid

Sleutelpersonen hebben zeer regelmatig contact met de buurtregisseur en fungeren als 
een soort buffer tussen burgers en buurtregisseur. Bewoners melden bij de sleutelper-
soon en die selecteert wat hij doorgeeft aan de buurtregisseur. Dit is ook een oplossing 
voor die buurten, waar bewoners bang zijn om openlijk in contact te treden met de 
politie. Sleutelpersonen in woonbuurten zijn net als de buurtregisseurs veldwerkers en 
trekken vaak met de buurtregisseur op, zoals bij het afleggen van huisbezoeken.
Bij de ondernemers uit de winkelcentra is sprake van een zekere spanning in de rela-
tie met de buurtregisseur, omdat ondernemers naast veiligheid ook een  commercieel 
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belang nastreven. De meeste respondenten hebben vertrouwen in de buurtregis-
seur maar minder in de politie en de mogelijkheden van de buurtregisseur, vanwege 
geconstateerde capaciteitstekorten bij de politie. Toch wordt de buurtregisseur door 
ondernemers gezien als onmisbare schakel naar een anders slecht toegankelijke politie-
organisatie en geven zij aan veel baat te hebben bij de veelal door buurtregisseurs 
geïnitieerde samenwerking met meerdere partners.
Voor wat betreft de informatie-uitwisseling constateren respondenten dat er veel meer 
informatie naar de buurtregisseur gaat dan vice versa. Ze zijn niet tevreden over de 
terugkoppeling die ze krijgen. Bovendien haalt de buurtregisseur zijn informatie zowel 
uit de buurt als uit de systemen, maar staat die informatiepositie onder druk door 
te geringe daadwerkelijke aanwezigheid in de buurt. Volgens respondenten kunnen 
buurtregisseurs feitelijk met iedereen contacten leggen, maar is soms sprake van taal-
problemen en van moeilijk bereikbare groepen.
Respondenten vinden dat buurten niet zonder de buurtregisseur kunnen. Hij is voor 
hen en andere burgers het aanspreekpunt van de politie aan wie de buurt haar zor-
gen toevertrouwt, wat optreden in een vroeg stadium mogelijk maakt en problemen 
voorkomt. Daarnaast is de buurtregisseur voor respondenten een belangrijke partner, 
waarmee ze daadwerkelijk resultaten kunnen boeken. Volgens respondenten gaat het 
bij interne/externe gerichtheid om kennen en gekend worden en een grote reikwijdte 
van burgercontacten. Dat staat echter onder druk doordat de buurtregisseur te weinig 
daadwerkelijk in de buurt kan zijn en door de eenzijdige informatiestroom.

11.3 Bepalen van de aanpak

De dimensie ‘bepalen van de aanpak’ betreft enerzijds de mate van inbreng van bur-
gers, dat wil zeggen van buurtbewoners en lokale ondernemers, op wat de politie gaat 
doen in een buurt. Anderzijds gaat het over in hoeverre sprake is van frontlijnsturing, 
waarbij de buurtregisseur, in nauwe aansluiting op wat leeft in de buurt, in hoge mate 
bepaalt wat gedaan wordt, of centrale sturing, waarbij wijkteamchef en bestuur in 
hoge mate bepalen wat gedaan wordt.
De antwoorden van sleutelpersonen op de vraag naar betrokkenheid bij enig ‘burger-
verband’ tonen een grote variatie in strategieën die de sleutelpersonen zelf gebruiken 
om burgerbetrokkenheid te verwezenlijken, al dan niet in enige vorm van samen-
werking met de buurtregisseur. Het gaat onder andere om portiek- en galerijgesprek-
ken, huisbezoeken, diverse overlegvormen met bewonersgroepen, sms-alert, politieke 
connecties, informele coalities met andere actieve burgers, instructie en begeleiden 
buurtvaders en de sleutelpersoon die als professional juist toenadering realiseert tot de 
politie door als politievolontair aan de slag te gaan.
Bij portiek- en galerijgesprekken door de huismeesters in een van de buurten in West 
worden buren van een portiek of de bewoners van een hele galerij bij elkaar gebracht 
met als doel problemen te bespreken, onderlinge consensus te bereiken over leefregels 
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en om ze te wijzen op de mogelijkheid eventueel burgerinitiatieven op te starten. Vol-
gens de huismeesters leveren die gesprekken veel informatie over de buurt op.

‘Deze bijeenkomsten in het kader van portiek- en galerijgesprekken leveren heel veel infor-
matie over de buurt op. We houden ze gemiddeld twee à drie keer per week.’

Bij huisbezoeken door de sociaal beheerder in een van de buurten in de Bijlmer wor-
den bewoners individueel benaderd. Doel is contact maken met het deel van de bewo-
ners, dat weinig animo heeft voor meer traditionele vormen van bewonersoverleggen. 
Daar verschijnt namelijk meestal een vaste groep voornamelijk autochtone bewoners, 
die veelal niet representatief is voor de bevolkingssamenstelling van de buurt. Respon-
dente is echter van mening dat de huisbezoeken niet zo heel veel nieuwe informatie 
opleveren. Bovendien wijst zij erop dat actief burgerschap voor veel van de buurt-
bewoners een brug te ver is, omdat een deel al moeite heeft voor zichzelf te zorgen. 
Bovendien willen de meeste bewoners volgens respondente liever dat de woningcorpo-
ratie een bedrijf inhuurt voor extra toezicht dan dat zij zelf aan de slag moeten met de 
leefbaarheid en veiligheid van hun buurt.

‘Maar hier heb je te maken met een ingewikkelde samenleving, veel mensen kunnen bij-
voorbeeld helemaal niet met een computer werken en er wonen veel mensen met een lage 
opleiding, verstandelijke handicap of psychische problemen, die zichzelf ook nauwelijks 
kunnen redden. Dan wordt het zelf bijhouden en betalen van rekeningen al een groot 
probleem.’

Heel anders is overigens de situatie bij het sms-alert in Noord. Hier is het gelukt een 
geheel nieuwe groep bewoners te activeren en de hele buurt te betrekken. Dat laatste 
blijkt mede uit de grote animo van bewoners om zich aan te sluiten. Juist intensieve 
betrokkenheid van autoriteiten lijkt een sleutel tot succes. Zo zijn in Noord wijk-
beheerder en buurtregisseur vergaand betrokken en wordt maandelijks vergaderd met 
de deelnemers aan het sms-alert. In West is bij de buurtbetrokken bewoners juist 
gekozen voor intensieve instructie door de buurtregisseur en intensieve begeleiding 
door het opbouwwerk, daarnaast delen betrokkenen een gezamenlijk buurtsteunpunt.

‘Iedereen in de buurt kent het sms-alert en er zijn steeds meer aanmeldingen van bewoners 
die zich willen aansluiten.’

‘We hebben hier een groep buurtbetrokken bewoners, die begeleid ik…Ze hebben de bur-
gercursus van de politie gevolgd om te leren signaleren. Ze hebben goede contacten met de 
buurt en wandelen regelmatig door de buurt en geven signalen door, daarvoor maken ze 
gebruik van een formulier.’
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Een respondent constateert dat medeondernemers uit zijn winkelcentrum niet bereid 
waren zelf een bijdrage te leveren aan het gezamenlijk verbeteren van de veiligheid 
van het winkelcentrum. Het resultaat daarvan is dat hij zijn eigen plan trekt en op 
informele wijze samenwerkt met de voorzitters van de verenigingen van eigenaren van 
de boven de winkels gelegen panden. Daarnaast geeft een direct lijntje tot een in de 
buurt woonachtige stadsdeelbestuurder hem de mogelijkheid direct zichtbaar invloed 
uit te oefenen op bijvoorbeeld de aanpak van de politie. In zekere zin is sprake van 
een machtspositie. Feitelijk geldt dit ook voor de cameraobservant, die tevens politie-
volontair is. Door zijn ingang bij de politieorganisatie is hij zelf een onmisbare schakel 
geworden tussen ondernemers enerzijds en politie anderzijds.

‘Ik heb goed contact met iemand binnen de gemeente. Die belt me ook op, wekelijks, om 
te vragen of ik dingen zie gebeuren, veranderen etc. Hij woont hier zelf in de wijk...Als hij 
me belt om te vragen of ik dingen zie gebeuren, geef ik daar mijn mening over. Je voelt je 
in ieder geval serieus genomen en je ziet ook dat er dingen gebeuren.’

Gevraagd naar de eigen motivaties en ervaringen en die van bewoners bij genoemde 
burgerverbanden merken respondenten op dat ze te maken hebben met relatief vaste 
groepen actieve bewoners, die in hun ogen soms iets te veel willen, zoals meer speci-
fieke informatie. Actieve betrokkenheid ontstaat veelal uit onvrede met bepaalde situa-
ties. Zo speelt bij de buurtvaders dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het slechte 
gedrag van de veelal Marokkaanse overlastgevende jeugd en bij de voorzitter van een 
van de ondernemersverenigingen uit Zuidoost een situatie van exploderende overlast 
in 2002, waardoor het ondernemerschap in toenemende mate bemoeilijkt wordt. De 
cameraobservant ten slotte heeft door zijn functie als politievolontair bereikt dat hij de 
politie zelfs ‘kan aansturen’.

‘Op die manier kan ik mijn werk als cameraobservant beter doen. Er kan nu veel beter 
informatiegericht gestuurd worden, ik ken de verschillende afdelingen, weet hoe ze werken 
en heb veel kennis opgedaan over hoe de politie in elkaar zit. Door vertrouwen en persoon-
lijke contacten met degenen die erover gaan en door te weten wat ze van mij, van ons wil-
len weten en nodig hebben kan ik daarop inspelen. Het komt de samenwerking ten goede.’

Gevraagd naar het soort betrokkenheid van de buurtregisseur bij het ‘burgerverband’ 
is die rol in Noord en in een winkelcentrum in Zuidoost relatief sterk. Bij het sms-
alert in Noord gaat het om het maandelijks vergaderen met de deelnemers van het 
sms-alert en zijn buurtregisseur en wijkbeheerder naast deelnemers ontvangers van de 
sms-alerts, die uitsluitend bewoners doen uitgaan. De wijkbeheerder legt uit dat de 
betrokken buurt traditioneel een groot aantal vrijwilligers kent, die vanaf de opleve-
ring in de jaren zestig tot in de beginjaren van deze eeuw altijd actief betrokken zijn 
geweest. Deze groep is echter inmiddels bejaard en daardoor opgehouden met die 
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activiteiten. Via opbouwwerk en het sms-alert is het gelukt een geheel nieuwe, jongere 
groep actieve bewoners aan te spreken.

‘Mijn ervaringen in de Molenwijk met actieve bewoners zijn heel erg goed. Ik had nooit 
gedacht dat er zo veel vrijwilligers zouden zijn, het is hier op mijn kantoor altijd een komen 
en gaan van mensen…Die mentaliteit is traditie vanaf de oplevering van de Molenwijk. 
Toen werd de vereniging Molenwijk opgericht waaraan 700 huishoudens deelnamen. Zij 
hebben het Molenhuis, de dierentuin en de Heemtuin gesticht en zijn actief geweest voor 
de buurt van 1968 tot ongeveer 2004. In die tijd zijn de bestuursleden oud geworden en 
dan neemt ook de behoefte af om die activiteiten nog langer voort te zetten, bovendien 
kwam de subsidie te vervallen. Nu hebben we met het opbouwwerk met “De buurt die 
stuurt” en het sms-alert een hele andere groep bewoners actief dan de oorspronkelijke vaste 
vrijwilligers.’

Volgens respondenten geven bewoners veelal uit zichzelf informatie aan de buurtregis-
seur en hoeft daar niet specifiek om gevraagd te worden, al gebeurt dat ook. In Noord 
haakt de buurtregisseur vaak aan bij de wijkbeheerder, die binnen zijn eigen steunpunt 
een voortdurende aanloop van buurtbewoners heeft. De wijkbeheerder vult aan, dat 
hij burgerbetrokkenheid ook stimuleert door bijvoorbeeld de sms-deelnemers bij suc-
cesvolle acties tegen jeugdoverlast in een van de flats te belonen door hun flat op te 
laten knappen.

‘In een flat hadden we bijvoorbeeld echt een probleem met jongerenoverlast en dat is mede 
via het sms-alert gereduceerd tot 10% van wat het geweest is. Als bewoners op die manier 
meewerken aan het oplossen van het probleem, dan geef ik ook opvolging aan die samen-
werking, we hebben geïnvesteerd in die flat en de boel op laten knappen.’

Ook in de buurt met een buurtsteunpunt is dat de plek waar bewoners met hun infor-
matie naar de buurtregisseur komen. De respondente daar merkt echter op, dat de in 
het kader van het buurtveiligheidsteam opgezette buurtenquête te haastig is uitge-
voerd en daardoor te weinig bekend is geworden onder buurtbewoners.

‘In het kader van het buurtveiligheidsteam zijn burgers bevraagd, hoe is dat ervaren? Ik weet 
dat niet precies. Het had mijns inziens beter opgezet kunnen worden. Het is heel kort dag 
opgezet, als daar meer tijd en aandacht aan besteed was dan hadden meer mensen kunnen 
reageren.’

De respondent vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen legt uit dat de buurtregisseur 
altijd vraagt naar bijzonderheden bij de bijeenkomsten van het KVO en zelf zaken 
inbrengt. Zo heeft hij ondernemers geadviseerd contact te leggen en afspraken te 
maken met de schooldirecteur van de nabijgelegen middelbare school in verband met 
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de overlast van jeugd op het winkelcentrum. Daar is een vruchtbare samenwerking 
uit voortgekomen. De voorzitter van het KVO vertelt dat hij een hotline had met de 
school en bij onraad met jeugd via die hotline direct ondersteuning kon krijgen van 
de schoolconciërges, waardoor escalaties konden worden voorkomen. Tot zijn spijt 
besloot de opvolgende schooldirecteur deze vorm van samenwerking niet te continu-
eren.

‘Ik had toen naar aanleiding van de gesprekken met de school een directe hotline met de 
school. Als er dan problemen waren met schooljeugd in het winkelcentrum, dan kwamen 
de schoolconciërges gelijk met drie man sterk.’

De mate waarin de bewoners zelf kunnen meedenken, en -beslissen over de aanpak 
van buurtproblemen lijkt bepalend voor de mate waarin zij actief deelnemen in de 
aanpak. In Noord spelen bewoners daadwerkelijk een eigen rol, in Zuidoost houden 
professionals bewonerscommissies liever weg bij hun buren om wraakacties te voor-
komen, maar tracht men wel individuele bewoners te bewegen om overlastgevers eerst 
zelf aan te spreken. Dat laatste ligt volgens respondente vaak moeilijk uit angst voor 
geweld. Voor ondersteuning door middel van een training ‘aanspreken’ hadden bewo-
ners geen interesse. In West werd extra training in hoe jongeren aan te spreken juist 
wel dankbaar ontvangen door de buurtbetrokken bewoners.

‘Bewoners zijn leidend. We maken samen met bewoners een analyse van het probleem en 
bespreken daarna hoe we het gaan aanpakken. We vragen aan bewoners wat zij van ons 
verwachten en wat zij zelf gaan doen.’ (Noord)

‘Bij overlast trachten we de bewoners aan te sporen de overlastgevers eerst zelf aan te spre-
ken. Maar de mensen zijn bang om dat te doen, omdat ze bang zijn dat er geweld te-
gen ze gebruikt gaat worden. We hebben hier in alle Vogelaarwijken trainingen “ elkaar 
aanspreken” aangeboden aan de bewoners, maar daarvoor was hier nauwelijks interesse.’ 
(Zuidoost)

In hoeverre de buurtregisseur sleutelpersonen en bewoners vraagt een rol te spelen is 
voor de meeste respondenten een moeilijk te beantwoorden vraag. Het duo huismees-
ters uit West geeft een voorbeeld van een samen met een actieve bewoner uitgevoerde 
boxgangcontrole, waaruit blijkt dat de actieve bewoner in kwestie zich maar wat graag 
profileert als iemand die regels kan handhaven namens de woningbouw.

‘Laatst kwam er een klacht binnen over een kinderwagen in de hal van het trappenhuis 
en er zou ook nog een fiets in de boxgang staan en dat is niet de bedoeling. Dus ben ik 
daarop afgegaan met een actieve bewoner, ik heb de fiets gestickerd en vervolgens deden 
we de boxgang open en zagen daar tot onze verbazing een groep jonge kinderen aan een 

Buurtregie met mate.indd   278 12-7-2012   15:19:01



279

11  Perceptie sleutelpersonen

tafel zitten, die monopolie aan het spelen waren. Dat mag natuurlijk ook niet en ik heb 
gezegd dat ze op moesten ruimen. De actieve bewoner stapte vervolgens naar voren en zei 
tegen de kinderen “Wij zijn hier voor controle en hier komt een vervolg op”, hij voelde zich 
kennelijk helemaal de Alliantie.’

In Noord voeren buurtregisseur en wijkbeheerder een helder beleid, bij jeugdoverlast 
verlangen ze van bewoners dat zij de jeugd eerst zelf gaan aanspreken, pas als dat niet 
werkt kunnen zij de hulp inroepen van wijkbeheerder of buurtregisseur. De sociaal 
beheerder uit Zuidoost en de opbouwwerker uit West zijn beide somberder over de 
mogelijkheden om burgers ‘te activeren’. De sociaal beheerder merkt op dat de politie-
burgercursus volgens haar niet geleid heeft tot actieve betrokkenheid van burgers bij 
de leefbaarheid en veiligheid en de opbouwwerker heeft twijfels omdat in West bij het 
buurtveiligheidsoverleg altijd hetzelfde groepje klagende bewoners verschijnt.

‘Bijvoorbeeld als bewoners aangeven dat ze last hebben van jongeren, die in het trappen-
huis hangen en overlast veroorzaken. We vragen de bewoners in eerste instantie zelf de 
jongeren aan te spreken en ons te bellen als ze niet luisteren. Wij brengen dan een bezoek 
aan de ouders. De rol die van bewoners gevraagd wordt is dus signaleren en anderen eerst 
zelf aanspreken op hun gedrag.’ (Noord)

Voor de cameraobservant is overigens volstrekt helder, dat hem niet alleen gevraagd 
is een specifieke rol te spelen in de aanpak, maar dat hij dit ook met verve heeft opge-
pakt. Het interview van deze respondent is gehouden in de cameraobservatieruimte. 
Tijdens het interview hield observant camerabeelden, portofoonverkeer en collega-
observant voortdurend in de gaten. Bij het zien en herkennen van een gesignaleerd55 
persoon op de beelden belt hij het politiebureau en zorgt via instructie aan zijn collega 
en de politie, dat de persoon in kwestie binnen vijf minuten wordt aangehouden. Het 
voorval toont de kracht van de combinatie van kennis van de omgeving, de politie-
organisatie en de camerasystemen. In antwoord op de vraag merkt deze respondent 
overigens op, dat de buurtregisseur ondernemers zeker vraagt zelf een rol te spelen. 
Dat wil zeggen dat deze buurtregisseur de zaak samen met de betrokken ondernemer 
bespreekt en dat zij samen tot een oplossing komen, waardoor daar ook draagvlak voor 
is van kant van de ondernemer.

‘Ja, de buurtregisseur vindt het heel belangrijk dat ondernemers zelf een rol spelen in de 
aanpak. Bijvoorbeeld in het geval van een uistalling of terras gaat hij eerst met de betrok-
ken ondernemer praten en legt uit dat het op die manier niet mag. Hij vraagt de betrokken 

55 ‘Gesignaleerde’ volgens politiejargon: iemand die op basis van een verdenking of veroordeling gezocht wordt 
door politie/justitie en als zodanig in de politiesystemen gesignaleerd staat.
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ondernemer dan hoe hij denkt dat op te lossen en meestal komen ze dan samen tot een 
oplossing. De betrokken ondernemer is dan ook tevreden.’

De terugkoppeling van de buurtregisseur is volgens respondenten veelal beperkt tot 
algemeenheden, omdat deze niet alles vertellen mag vanwege privacyregels. In indivi-
duele gevallen lijkt de terugkoppeling tot tevredenheid van bewoners en ondernemers 
te verlopen, dat is echter anders bij collectief terugkoppelen. Respondenten vertellen 
dat bewoners, die bijvoorbeeld informatie verschaft hebben over een overlastgevend 
adres in de buurt, altijd meer willen weten en dat dat meestal niet kan vanwege de 
privacy. Een van de ondernemers is opgevallen dat de buurtregisseur onvoldoende 
terug kan koppelen omdat hij zelf binnen de eigen organisatie te weinig terugkoppe-
ling krijgt.

‘Wij krijgen altijd terugkoppeling van de buurtregisseur…Vervolgens krijgen we geen in-
houdelijke terugkoppeling, wel een meer algemene.’

‘Dat gebeurt in onvoldoende mate. Wat de buurtregisseur zelf weet koppelt hij wel terug, 
maar hij krijgt zelf te weinig terugkoppeling binnen zijn eigen organisatie.’

‘Bij het wijkoverleg vindt wel terugkoppeling plaats, maar beperkt. Bewoners die een pro-
bleem hebben aangekaart kunnen bij het buurtpunt langskomen en informeren naar de 
stand van zaken, maar dan horen ze weinig specifieks vanwege de privacy.’

Respondenten krijgen zelden te horen dat de buurtregisseur problemen die zij aan-
brengen niet op kan pakken, omdat zij zelf al filteren waarmee zij naar de buurtregis-
seur gaan. Eén van de ondernemers krijgt soms ‘nee’ te horen van de buurtregisseur, 
meestal omdat de chef anders beslist heeft en aan een ander probleem prioriteit gege-
ven wordt. Een respondent uit West noemt in dit verband een stuk machteloosheid 
bij de buurtregisseurs om tot een permanente oplossing te komen voor de harde kern 
overlastgevende jeugd. Hoewel in de betrokken buurt de grootte van de overlast-
gevende groep teruggebracht is van veertig naar tien, is het voor de buurtregisseur 
vrijwel onmogelijk voor die laatste tien een permanente oplossing te vinden. Ze komen 
steeds weer terug op straat.

‘De hangjongeren op de hoek van de straat en de tien probleemgezinnen die wonen in één 
straat, er zijn verschillende organisaties mee gemoeid, maar verbetering van de omstan-
digheden en hoop voor die jongeren is er niet. De jongeren komen steeds weer terug op 
de straat en in de straatcultuur. Dan hoor ik wel dat het geen zin meer heeft, die jongeren 
moeten volwassen worden en misschien dat er dan inzicht ontstaat. Maar het is heel moei-
lijk voor ze om zich aan die situatie te ontworstelen, om te zien dat er wel iets mogelijk is.’
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Resumé bepalen van de aanpak

Deze sleutelpersonen zijn zelf allemaal gericht op het bevorderen van betrokkenheid 
van burgers, al dan niet in samenwerking met de buurtregisseur en met wisselend 
succes. Veelal bestaat het resultaat van de inspanningen vooral uit een betere infor-
matiepositie en blijft de groep actieve burgers klein. Een hechte samenwerking tus-
sen sleutelpersonen en buurtregisseur verbetert de gezamenlijke informatiepositie over 
de buurt. Betrokkenheid van burgers kan bevorderd worden door een gezamenlijk 
steunpunt in de buurt, regelmatig overleg, een heldere lijn en tekst en uitleg over wat 
van burgers wordt verwacht. Bij gebrek aan invloed zoeken burgers soms een andere 
weg, zoals invloed uitoefenen via de politiek. Burgers die actief worden doen dat over-
wegend vanuit onvrede en de wil de situatie in de buurt te verbeteren.
De vorming van minicoalities met sleutelpersonen lijkt frontlijnsturing te bevorderen. 
Samen maakt men meer en beter contact met de buurt en ondernemers. Respon-
denten zijn verder tevreden over het terugkoppelen van individuele zaken door de 
buurt regisseur, maar geven aan dat buurtregisseurs in te algemene termen collectief 
terug koppelen en dat burgers daar vaak niet tevreden mee zijn.
Resumerend kan gesteld worden dat sprake is van enige invloed van burgers op de 
aanpak van de buurtregisseur. Deze blijft echter veelal beperkt tot het aandragen van 
problemen vanuit een selecte, niet-representatieve groep bewoners. Door de minicoali-
ties van de buurtregisseur met sleutelpersonen is wel sprake van enige frontlijnsturing. 
Samen is daarom in de relatie burgers – buurtregisseur sprake van een bescheiden 
mate van nabijheid.

11.4 Probleemfocus

De probleemfocus van buurtregie kan variëren van breed tot eng. Bij een brede pro-
bleemfocus is de buurtregisseur gericht op het bestrijden van oorzaken van criminali-
teit en overlast en structurele probleemaanpak en is sprake van nabijheid tot burgers. 
Bij een enge probleemfocus concentreert de buurtregisseur zich vooral op een veelal 
repressieve aanpak van risicogroepen en gebieden en is sprake van meer incident gericht 
werken, wat in potentie tot meer distantie tot burgers leidt.
Respondenten willen dat buurtregisseurs in eerste instantie prioriteit geven aan jeugd-
problematiek en overlast, in die volgorde. Over het algemeen houden buurtregisseurs 
zich daar volgens respondenten ook mee bezig, maar meerdere respondenten geven 
aan dat het beter kan. De sociaal beheerder uit Zuidoost zou graag vaker samen met 
de buurtregisseur overlastzaken aanpakken, maar ziet dat de buurtregisseurs het heel 
erg druk hebben. Zij pleit daarom voor meer buurtregisseurs of een vaste club politie-
agenten voor de buurt in plaats van de steeds wisselende tijdelijke inzet van politieper-
soneel, zodat binding met de buurt mogelijk wordt. Dat is waar bewoners steeds om 
vragen: meer toezicht.
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‘Je zou een vaste club politieagenten voor de wijk/buurt moeten hebben, dan ontstaat bin-
ding en krijgt de organisatie vaste gezichten voor de bewoners.’

De wijkbeheerder uit Noord is van mening dat optreden van de buurtregisseur ten 
opzichte van de jeugd meer laatste redmiddel is en inzet van strafrecht eigenlijk bete-
kent dat je achter de feiten aanloopt. Hij zou dan ook graag zien dat jongeren die 
bijvoorbeeld tot laat in de nacht op straat spelen gewoon thuisgebracht werden door 
de politie, maar dit soort preventieve maatregelen heeft bij de politie geen prioriteit.

‘In eerste instantie met de jeugdproblematiek. Als je wacht totdat een jongere helemaal 
over de schreef gegaan is, is dat meestal niet het meest gunstige moment om het tij nog 
te keren. Justitie heeft vaak andere ideeën, wettelijk ligt het moeilijk en dan kijken ze 
vooral naar onmogelijkheden in plaats van naar mogelijkheden. Je moet jongeren die de 
fout ingaan hinderlijk volgen. Jongeren die tot heel laat buiten op straat spelen die zouden 
thuisgebracht moeten worden door de politie.’

De opbouwwerker uit West betreurt het dat het niet mogelijk is de tien harde kern 
overlastjongeren uit de buurt uit elkaar te trekken en ergens gedwongen te werk te 
stellen, nu ze elk aangeboden traject categorisch weigeren. Verder ervaart zij overdag 
prima toezicht en handhavend optreden door de buurtregisseurs, echter niet in de 
nachtelijke uren, wanneer de overlast juist speelt. Ze betreurt dat ook de buurtbetrok-
ken bewoners, die wel in de avond en nacht surveilleren dan aangewezen zijn op het 
algemene politienummer en geen directe lijn hebben met het buurtveiligheidsteam of 
de buurtregisseurs, die hen kennen. Aan de telefonisten achter het algemene nummer 
moeten zij steeds uitleggen wie ze zijn en wat ze doen en daardoor zijn ze volgens res-
pondente opgehouden met bellen.

‘Maar ’s avonds laat is er geen buurtregisseur. Als de buurtbetrokken bewoners dan overlast 
van jongeren constateren, kunnen ze alleen maar de politie bellen via het 0900-nummer…
Ze vertellen mij dat ze bij het 0900-nummer iedere keer weer het gevoel hebben dat ze 
verantwoording moeten gaan afleggen over wie ze zijn en dat ze eerlijk zijn en niet zo maar 
bellen. Het gevolg daarvan is dat ze niet meer naar de politie bellen, terwijl ze wel overlast 
constateren en ervaren.’

Gevraagd of de politie prioriteit geeft aan de juiste zaken zijn de reacties van respon-
denten wisselend. Een aantal respondenten geeft aan dat ze tevreden zijn over de inzet 
van de politie, een ondernemer uit Zuidoost is bijzonder tevreden met de invoering 
van preventief fouilleren, mede omdat daarmee zichtbaar wordt dat de politie echt iets 
doet om de veiligheid te verbeteren. Respondenten zijn echter ook kritisch. Opnieuw 
wordt te weinig blauw op straat genoemd, aanwezigheid op de verkeerde tijden en 
een waargenomen willekeur bij het uitschrijven van bekeuringen. Verder leveren 
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 politie cijfers in buurten waar de meldingsbereidheid van bewoners laag is al snel een 
vertekend beeld op, waardoor de buurt niet de aandacht krijgt die hij zou verdienen 
overeenkomstig de feitelijke situatie.

‘Verder houd je het probleem, dat bewoners niet naar de politie bellen. Ze zijn bang voor 
wraakacties van de overlastgevers waarover ze melden. Daardoor ontstaat de situatie dat 
wel sprake is van overlast, maar daar te weinig meldingen van bij de politie binnenkomen. 
De politie geeft vervolgens aan de aanpak van overlast in de buurt geen prioriteit, terwijl 
er wel van alles aan de hand is en extra politie-inzet noodzakelijk is.’

Hoewel de cameraobservant tevreden is over de samenwerking met de politie, ziet hij 
mogelijkheden om de inzet van buurtregisseurs te verbeteren en doet daartoe diverse 
voorstellen. Hij pleit in dat kader voor zichtbare publieksvriendelijke acties op het 
winkelplein, waardoor mensen uit zichzelf op de buurtregisseur zullen afstappen en 
met hun problemen en verhalen over de brug komen. Ook is het volgens hem verkeerd 
om winkeliers direct hulp te weigeren als zij niet zelf voor beveiliging zorgen, gerichte 
actie van de buurtregisseur zou bijvoorbeeld een diefstalprobleem kunnen verlichten 
voor de betrokken winkelier.

‘De winkel Wibra hier heeft geen enkele beveiliging. Een buurtregisseur zou daarop in 
moeten spelen. De Wibra-winkel geeft aan dat er elke dag gestolen wordt vanuit de win-
kel. Ik zou willen dat de buurtregisseur tegen de winkelier zegt dat hij daar actie op gaat 
ondernemen en dat ook doet. Niet gelijk afhaken omdat de winkelier zelf niet voor bevei-
liging zorgt en zeggen “we doen er niets meer aan”. Als de buurtregisseur eens gericht actie 
onderneemt dan kan hij toch een klein stuk van dat probleem oplossen voor de winkelier.’

Daarbuiten is deze cameraobservant buitengewoon tevreden over het functioneren 
van de buurtregisseur en kan goed omschrijven waar het om gaat. De buurtregisseur 
besteedt vooral aandacht aan de sociale cohesie in en rond het winkelcentrum en doet 
dat door te luisteren naar de problemen, daar echt mee aan de slag te gaan en daar 
later op terug te komen. In Noord is de wijkbeheerder zeer tevreden met de buurtregis-
seur, die zowel voor structurele als ad-hocproblemen altijd beschikbaar is. Echter, als 
deze op vakantie is wordt dat niet opgevangen door het wijkteam. De wijkbeheerder 
betreurt dan ook, dat de politie zich bij haar inzet eerder lijkt te richten op informatie 
uit de eigen systemen en minder op geluiden vanuit de buurten.
Een ondernemer geeft aan dat hoewel de buurtregisseur het laatste jaar meer prioriteit 
gaf aan zijn studie dan aan zijn buurt, de samenwerking daarvoor prima was. Onder-
nemers konden binnen het KVO prioriteiten stellen, de buurtregisseur wilde graag 
scoren en was dus zeer gedreven om resultaten te behalen. Leuk aspect daarbinnen is 
het wederzijdse leerproces, waaraan respondent refereert.

Buurtregie met mate.indd   283 12-7-2012   15:19:01



284

Buurtregie met mate

‘We hebben veel van elkaar geleerd. Ik ben natuurlijk een oude gedreven rat uit het be-
drijfsleven en heb veel ervaring in het praten met groepen en het op- en uitbouwen van een 
netwerk. Op dat vlak kon de buurtregisseur veel van mij leren. Ik heb vervolgens weer veel 
van de buurtregisseur geleerd over waarnemen van je omgeving en waarop je moet letten 
bij de mensen.’

Respondenten zijn verder van mening dat de buurtregisseurs zich bezighouden met 
leefbaarheid. Ze denken daarbij aan deelname aan verschillende soorten van buurt-
activiteiten zoals het organiseren van een buurtveiligheidsdag met diverse partijen. 
Eén respondent merkt op dat deze dagen juist voor de jeugd en kinderen belangrijk 
zijn omdat het de mogelijkheid biedt om ook eens op een positieve manier met de 
politie in aanraking te komen.
Ook buurtregisseurs zullen ondanks samenwerking met vele partijen volgens respon-
denten over het algemeen niet slagen in het definitief oplossen van structurele proble-
men. Zo wijst de sociaal beheerder uit Zuidoost erop dat ontruiming van een overlast-
pand bewerkstelligen een zeer langdurig proces is. De politie zou haars inziens meer 
aandacht kunnen besteden aan de rapportage van meldingen en incidenten rondom 
overlastpanden en een betere inschatting kunnen maken van de mate van ernst van 
overlastmeldingen. Definitieve verwijdering van overlastgevers wordt door responden-
ten gezien als een meer permanente oplossing, aanhouding van bijvoorbeeld jeugdige 
overlastgevers niet. Het is dan tijdelijk rustig tot betrokkenen weer op vrije voeten 
komen.

‘De buurtregisseur/politie kan overlastgevende jongeren bij tijd en wijle aanhouden, dan 
zijn ze in ieder geval enige tijd van straat en is het weer rustig hier. Maar ze komen weer 
terug en zelfs als dat niet het geval was zijn er altijd weer nieuwe jongeren. De enige oplos-
sing zou zijn dat mensen definitief uit huis geplaatst worden. We hebben  alleen in deze 
straat hier ongeveer tien probleemgezinnen, als daar een aantal van zouden verdwijnen dan 
zou je wat lucht en rust krijgen hier.’

De voormalig voorzitter van het Keurmerk Veilig Ondernemen daarentegen is uiter-
mate tevreden en geeft aan dat het Keurmerk Veilig Ondernemen en de inzet van 
de buurtregisseur daarbinnen voor het winkelcentrum gewerkt heeft, problemen met 
hangjongeren zijn door zijn gerichte actie en optreden echt verholpen.

‘Voor wat betreft de situatie in het winkelcentrum is het zeker gelukt te komen tot structu-
rele oplossing van de problemen met het Keurmerk Veilig Ondernemen, vooral de situatie 
met de hangjongeren is in dat kader voortvarend aangepakt door de buurtregisseur… En-
quêtes hebben uitgewezen dat dit gezorgd heeft voor een veiliger gevoel bij het winkelend 
publiek.’
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Een ruime meerderheid van de respondenten ziet dat buurtregisseurs ook in behoor-
lijke mate geleefd worden door de waan van de dag. Ze zien dat buurtregisseurs naast 
de werkzaamheden waar respondenten vanuit hun samenwerking zicht op hebben 
vele andere klussen hebben. Daarnaast constateren zij dat buurtregisseurs veel tele-
foontjes tussendoor krijgen en dat vaak verwacht wordt dat zij daar dan ook meteen 
iets mee gaan doen. Ze constateren bovendien dat buurtregisseurs veel ingezet worden 
voor taken die ertoe leiden dat ze hun afspraken niet kunnen nakomen en vooral niet 
toekomen aan hun eigenlijke taak, namelijk zichtbare aanwezigheid in de buurt. Een 
respondent stelt in dat kader voor om buurtregisseurs een aparte chef te geven, omdat 
wijkteamchefs vanuit andere belangen te vaak beslag op buurtregisseurs leggen voor 
buurtregisseuroneigenlijke taken zoals het draaien van noodhulpdiensten.

‘Toch hoort het deels bij de functie, dat de “waan van de dag” een rol speelt. Zodra de 
telefoon gaat wordt van de buurtregisseur verwacht dat hij iets gaat doen.’

‘De waan van de dag is bij de politie vooral intern het grootste struikelblok, bij de buurt-
regisseur betekent dat, dat hij zijn afspraken niet kan nakomen omdat hij in het bureau 
dingen moet doen terwijl hij nodig is in de wijk.’

‘Ik denk dat de buurtregisseur te vaak te weinig vrijgesteld wordt van de dagelijkse gang 
van zaken op het politiebureau. De wijkteamchef is direct verantwoordelijk voor de buurt-
regisseurs, maar ik denk dat de buurtregisseurs beter aan een aparte afdeling/chef zouden 
moeten worden toebedeeld. Bij de wijkteamchef is namelijk sprake van een verstrengeling 
van belangen, als die een probleem heeft om de dagelijkse noodhulpdienst te draaien is dat 
vrij gemakkelijk op te lossen door een buurtregisseur toe te voegen aan die dienst. Dat zie 
ik heel vaak gebeuren.’

Resumé probleemfocus

Respondenten vinden dat buurtregisseurs zich in eerste instantie zouden moeten rich-
ten op jeugdoverlast en lokale overlastproblemen. Respondenten constateren echter, 
dat het toezicht van de buurtregisseur in de buurt te beperkt is omdat de buurtregis-
seurs het te druk hebben en omdat zij niet aanwezig en/of direct bereikbaar zijn in de 
nacht. Dat is juist wanneer de buurt last heeft van jeugdoverlast en actieve bewoners 
die toezicht houden behoefte zouden hebben aan directe back-up.
Ondernemers en de cameraobservant zijn overwegend tevreden over de inzet van 
buurtregisseurs, omdat deze hun gelegenheid geeft zelf problemen te prioriteren, de 
buurtregisseur daar echt mee aan de slag gaat en de uitkomsten ook weer terugkoppelt. 
Daartegenover zijn respondenten kritisch over de politie: te weinig blauw op straat, 
aanwezigheid op de verkeerde tijden, willekeur bij het uitschrijven van  bekeuringen en 
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verkeerde prioritering omdat men te veel op de eigen systemen afgaat in plaats van op 
informatie vanuit de buurt.
De meeste respondenten zijn verder van oordeel dat ook buurtregisseurs niet komen 
tot een definitieve probleemoplossing. Ze worden te vaak ingezet voor andere taken, 
waardoor ze afspraken niet na kunnen komen en onvoldoende toekomen aan structu-
rele probleemaanpak en aanwezigheid in de buurt.
Respondenten zien bij buurtregisseurs deels een brede probleemfocus, namelijk 
gerichtheid op criminogene factoren en deels een enge probleemfocus, waar het betreft 
de invloed op prioritering vanuit de eigen organisatie en de mate van inbreuk van 
 ad-hocwerkzaamheden op het in de buurt bezig zijn met structurele probleemaanpak. 
De probleemfocus van buurtregie houdt dus enigszins het midden tussen nabijheid en 
distantie.

11.5 Aard van samenwerking

Binnen buurtregie kan vooral sprake zijn van een brede samenwerking, dat wil zeg-
gen inclusief participatie van burgers, of enge samenwerking, waarbij de nadruk ligt 
op toezicht en handhaving en het samenwerken met professionals. Bij een brede 
samenwerking functioneren burgers als gelijkwaardig partner, bij een meer beperkte 
samenwerkingsvorm blijft hun rol beperkt tot die van informant. Brede samenwerking 
bevordert nabijheid tot burgers, enge samenwerking eerder distantie tot burgers.
De meeste respondenten noemen desgevraagd spontaan een rij buurtinstanties waar 
de buurtregisseur mee samenwerkt. Globaal gaat het daarbij meestal om stadsdeel, 
woningcorporatie, opbouwwerk, jongerenwerk en ondersteunende organisaties, die 
bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap ondersteunen of 
daklozen en verslaafden. Bij winkelcentra komen daar beheerders, beveiligers, eigena-
ren en ondernemersverenigingen bij. Een tweetal respondenten heeft geen zicht op het 
netwerk van de buurtregisseur. Een meerderheid van de respondenten is van mening 
dat de samenwerking tussen buurtregisseur en partners goed is. Een respondent uit 
Zuidoost wijst erop dat de samenwerking met het stadsdeel daar voor iedereen slecht is 
vanwege de houding van dit stadsdeel, dat laks is en nooit iets terugkoppelt. Het duo 
huismeesters uit West beoordeelt de samenwerking tussen partners als gelijkwaardig 
maar ziet geen regiefunctie voor de buurtregisseur.

‘Elke zes weken zitten alle partners bij elkaar om te overleggen, maar elke deelnemer heeft 
zijn eigen taken en is daarin zijn eigen regisseur. De buurtregisseur is een van de partners, 
maar heeft niet zozeer een regiefunctie over die andere partners.’

Gevraagd of de buurtregisseur hen helpt bij het inschakelen van andere instanties 
blijkt dat deze professionals over het algemeen zelf die weg vinden. Wel vindt er spo-
radisch over en weer hulp plaats bij het inschakelen van derde instanties. Desgevraagd 
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zijn twee respondenten van mening dat de buurtregisseur evenveel met bewoners als 
met professionals samenwerkt. Twee respondenten hebben daar geen zicht op en twee 
anderen zijn van mening dat de buurtregisseur vooral met professionals samenwerkt.
Zo geeft een respondent mee dat echt geen sprake is van gelijkwaardigheid tussen 
ondernemers en de buurtregisseur, als zij een overtreding begaan krijgen ze immers 
gewoon een bekeuring. Een ander geeft aan dat bewoners nooit tevreden zijn en 
buurtregisseurs beperkt zijn in hun mogelijkheden. Dat past bij de opmerking van een 
andere respondent dat bewoners het liefst willen dat ze de buurtregisseur en huismees-
ter zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag kunnen bereiken.
Een deel van de respondenten heeft een oordeel over de mate waarin de buurt-
regisseurs invloed kunnen uitoefenen op hun partners. Drie respondenten vanuit de 
woning corporaties geven aan dat zij zelf ook invloed uitoefenen op partners, maar 
ook op de buurtregisseur. Specifiek in de Bijlmer noemt de sociaal beheerder de sterke 
invloed van de buurtregisseur op de woningcorporatie tijdens de vernieuwing van de 
Bijlmer, onder andere dat hij de inzet van beveiligers tijdens renovatie en sloop van 
flats heeft bedongen. In West wijst de opbouwwerker op het gezag dat de buurtregis-
seur uitstraalt, alleen al door haar uniform.
Gevraagd of de buurtregisseur toezichthouders inzet in de buurt melden meerdere 
respondenten dat dat in het verleden tot volle tevredenheid gebeurde, maar vanwege 
bezuinigingen de laatste tijd niet meer. De cameraobservant betreurt in dat opzicht 
het verlies van de mogelijkheid bij constateren van fout gedrag direct te kunnen reage-
ren door inzet van de op het winkelcentrum surveillerende toezichthouders.
Een ondernemer vertelt dat de buurtregisseur toezichthouders inzette rondom slui-
tingstijd in de donkere maanden, wat een uitstekende preventie was voor overval-
len, maar dat het budget werd ingetrokken. Verder hebben slechts drie responden-
ten bewust waargenomen dat de buurtregisseur politie inzet in de buurt, waarbij 
de cameraobservant het meeste zicht heeft op achterliggende moeilijkheden voor de 
buurtregisseur. Extra politie-inzet op het winkelcentrum is daar eigenlijk alleen maar 
beschikbaar in zogenaamde ‘groene weken’, wanneer een van de andere wijkteams uit 
het district de noodhulp van het wijkteam overneemt.

‘Verder is het heel moeilijk voor de buurtregisseur om prioriteit te krijgen bij inzet van 
politiepersoneel. Het komt er grof gezegd op neer dat er eerst een dode moet vallen voordat 
je prioriteit krijgt bij toekenning van personeel.’

Desgevraagd zeggen de meeste respondenten dat buurtregisseurs bekeuringen uit-
schrijven, maar zich voornamelijk richten op het voorkomen van problemen. Enkele 
buurtregisseurs surveilleren ook wel eens op de motor en dat associëren respondenten 
ook met handhaven. Een respondent geeft aan dat zijn buurtregisseur zich meer richt 
op preventie en daarnaast, bij gebrek aan ondersteuning vanuit het wijkteam, ook wel 
zelf in burger observaties verricht heeft op verdachte situaties, wat tot aanhoudingen 
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leidde. Dat ging echter wel ten koste van zijn tijd voor het zichtbaar aanwezig zijn in 
de buurt.
Gevraagd naar zichtbare acties van de buurtregisseurs in de buurt zijn de antwoor-
den wisselend en de mate waarin buurtregisseurs publieksacties in de eigen buurt 
organiseren is waarschijnlijk beperkt. Feitelijk noemen maar twee respondenten echte 
acties, zoals autoruiten graveren tegen diefstal en demonstraties met politiehonden. 
Een  winkelier vertelt over een mislukte actie van politie in burger tegen winkeldiefstal 
in zijn winkel, een actie waar de politie zijns inziens totaal ongeschikt voor is. De 
winkel werd in zulke mate geteisterd door winkeldieven, dat ook de politie genoeg 
kreeg van het voortdurend winkeldieven ophalen en afhandelen. De actie leverde geen 
enkele winkeldief op, terwijl dat de winkelier later wel lukte door een professioneel 
beveiligingsbedrijf in te huren.

‘Alleen de politie is niet geschikt voor dat werk, omdat de politie altijd te laat komt, dat 
is hun nadeel.…. Dat is wel het grootste fiasco ooit dat er gebeurd is, dat ze hier met tien 
mannen hebben gelopen en toen hebben ze één jongetje van negen jaar oud gepakt die een 
fles uit de flessenautomaat had gehaald. Een paar weken later huur ik een professioneel 
bedrijf in, die pakken er acht op een dag. Twee jongens. Dat waren beveiligers.’

Drie respondenten noemen voorbeelden van acties van de buurtregisseur waar bewo-
ners daadwerkelijk een rol in vervullen. Zo ziet de voorzitter van de ondernemers-
vereniging samen met de buurtregisseur toe op naleving van de vergunningvoorschrif-
ten, zij lopen daarbij daadwerkelijk samen de betrokken ondernemingen af.

‘De buurtregisseur en ik zien samen toe op het nakomen van de regels van vergunningen. 
We lopen dan met zijn tweeën en spreken samen de vergunninghouders aan op het na-
komen van de vergunningvoorschriften. Dat heeft een goede uitstraling en wordt door 
iedereen geaccepteerd.’

Meestal is het echter eerder zo dat de buurtregisseur aansluit bij door anderen geor-
ganiseerde acties zoals een buurtbrunch in de Bijlmer, georganiseerd door bewoners, 
opbouwwerk en stadsdeel. In andere buurten blijven buurtregisseurs juist weer weg bij 
dit soort meer op leefbaarheid en bevorderen van sociale cohesie gerichte bewoners-
acties.
De meeste sleutelpersonen voelen zich volwaardig partner van de politie. In Noord 
meldt de wijkbeheerder dat de buurtregisseur bovendien zijn meest naaste netwerk-
partner is, wat bevestigt dat hier sprake is van een hechte samenwerking. Overigens is 
ook bij de cameraobservant sprake van een zeer hechte samenwerking met de politie 
in het algemeen en meerdere buurtregisseurs in het bijzonder. Een en ander heeft 
vermoedelijk veel te maken met de sterke betrokkenheid van deze respondent bij zijn 
werk. Tijdens het interview blijkt dat hij zich naast zijn werk niet alleen inzet als 
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 politievolontair, maar ook als vrijwilliger bij de brandweer van Amsterdam. Hij vertelt 
dat hij vroeger cameraman was voor het programma ‘als elke seconde telt’ en daardoor 
sterk betrokken raakte bij dit soort werk, waarvan hij uiteindelijk ook zijn beroep 
gemaakt heeft. Hij betreurt echter dat er plannen zijn om al het cameratoezicht in 
de stad te verplaatsen naar een centrale locatie, omdat dan een hoop lokale kennis en 
binding verloren zal gaan.
De tweede respondent nuanceert de onderlinge relatie tussen hemzelf als voorzitter 
van de ondernemersvereniging en de buurtregisseur wel enigszins. Hoewel samenwer-
king noodzakelijk is en beiden elkaar over en weer waarderen, probeert ieder wel zijn 
eigen belangen daarin zo goed mogelijk te verdedigen. Ook de sociaal beheerder voelt 
zich volwaardig partner en is van mening dat dit ook geldt voor de huismeesters.

‘Ik voel mij in voldoende mate als volwaardig partner gewaardeerd en dat geldt ook voor de 
huismeesters. Behalve op het vlak van privacy, daarin is het vooral informatie verstrekken 
en weinig informatie krijgen.’

Gevraagd of de buurtregisseur de buurt in meer algemene zin informeert over plan-
nen, acties en resultaten van de politie reageren respondenten wisselend. Meerdere 
respondenten geven aan dat vooral sprake is van terugkoppeling van incidenten en 
dat ze verder geen behoefte hebben aan meer algemene gegevens. In het grootste win-
kelcentrum wordt twee keer per jaar een heldere presentatie gegeven over de resulta-
ten van de politie op de algemene ledenvergadering van de ondernemersvereniging. 
Desgevraagd geeft respondent aan, dat de ondernemersvereniging prijs zou stellen op 
frequenter geïnformeerd te worden, in het bijzonder met betrekking tot actuele over-
valcijfers.

Resumé aard van samenwerking

Hoewel de sleutelpersonen een hele rij partners van de buurtregisseur noemen en van 
mening zijn dat de samenwerking tussen partners en de buurtregisseur goed is, blijkt 
tevens dat zij beperkt zicht hebben op dit netwerk en het functioneren daarvan. Over 
de vraag of de buurtregisseur meer met professionals of meer met burgers samenwerkt, 
zijn de antwoorden verdeeld, net als over de mate van invloed van de buurtregisseur 
op partners.
Alle respondenten constateren verder dat de buurtregisseurs in het verleden toezicht 
hebben ingezet in de buurt, maar dat dit door bezuinigingen is teruggelopen. Politie-
inzet door de buurtregisseur is nauwelijks bekend. Volgens respondenten zijn eigen 
acties van de buurtregisseurs in de buurt schaars en nemen burgers daar niet vaak een 
eigen rol in. Wel sluiten buurtregisseurs aan bij door anderen georganiseerde leefbaar-
heidsacties.
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De sleutelpersoon voelt zich gelijkwaardig partner van de buurtregisseur met uitzon-
dering van een als ongelijkwaardig ervaren informatie-uitwisseling. Zo zijn respon-
denten tevreden over de terugkoppeling door buurtregisseurs op incidenten, maar 
beoordelen het informeren over plannen, acties en resultaten van de politie in meer 
algemene zin als onvoldoende. Respondenten zien over het algemeen een zeer beperkte 
rol in de samenwerking voor bewoners in tegenstelling tot ondernemers, die wel een 
eigen rol vervullen in de samenwerking met de buurtregisseur.
Sleutelpersonen vinden dat de buurtregisseur neigt tot een enge samenwerking bij 
bewoners en tot een brede samenwerking bij ondernemers. Bij bewoners is de eigen 
rol in de probleemaanpak namelijk zeer beperkt. Verder is door de eenzijdigheid van 
informatie-uitwisseling eerder sprake van fungeren als informant dan als partner, al 
voelen deze sleutelrespondenten zich wel volledig partner. Met andere woorden, een 
neiging tot distantie.

11.6 Mentaliteit

De buurtregisseur kan zijn functie gestalte geven vanuit nadruk op controle en straf. 
Hij tracht dan orde en leefbaarheid in de buurt te realiseren door gebruik te maken 
van straf, controle en het beperken en uitsluiten van risico’s. Bij nadruk op morele 
naleving en controle door burgers zelf daarentegen zal hij orde en leefbaarheid trach-
ten te bereiken door samen met burgers problemen aan te pakken en mensen intrin-
siek te overtuigen van het belang van normconform gedrag.
Gevraagd naar het hart van buurtregie gaat buurtregie volgens sleutelpersonen over 
een verbindende benadering. Het gaat over betrokkenheid bij de buurt, trots zijn op de 
buurt, zichtbaarheid en aanwezig zijn in de buurt en het aanspreekpunt van de politie 
in de buurt zijn voor eenieder. Ook wordt de persoonlijkheid van de buurtregisseur 
genoemd, hij of zij moet vertrouwen geven. De wijkbeheerder in Noord benadrukt 
daarbij dat de buurtregisseur ook moet leveren, want je kunt alleen medewerking 
van burgers verwachten als je ook zelf zichtbaar inspanningen levert en dat gebeurt 
in Noord, zowel vanuit de buurtregisseur als vanuit de wijkbeheerder zelf. Minder 
tevreden zijn respondenten over de politieorganisatie. Deze zou zich bij het bepalen 
van haar prioriteiten minder moeten richten naar hogerhand en meer op informatie 
die via de buurtregisseur vanuit de buurt komt.

‘Zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt en leveren. Je kunt veel vragen van een buurt, 
maar als je niets teruggeeft en niet laat zien dat je er bent dan kun je ook niets terugver-
wachten. Deze buurtregisseur levert heel veel voor de Molenwijk, vaak in  samenwerking 
met de Molenmeester, de politieorganisatie levert eigenlijk niet.’

‘Verder wil ik nog toevoegen dat de politie zich nu bij het bepalen van haar inzet te veel laat 
leiden door de prioriteiten die van hogerhand worden opgelegd. In plaats daarvan zouden 
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de politieprioriteiten bepaald moeten worden op basis van informatie die de buurtregisseur 
van de buurt krijgt en daar zou vervolgens beleid op moeten worden gemaakt en inzet op 
moeten worden afgestemd.’

Resumé mentaliteit

Respondenten zijn unaniem van oordeel dat bij buurtregie sprake is van een nadruk op 
morele naleving en dus nabijheid. Het gaat huns inziens over betrokkenheid, zichtbare 
aanwezigheid, vertrouwen en een aanspreekpunt zijn in de buurt. Daarnaast gaat het 
om zichtbare actie, dan pas kan de politie ook actie van burgers verwachten. Voor wat 
betreft de politieorganisatie is eerder sprake van nadruk op centrale sturing, respon-
denten zouden graag zien dat ook de politieorganisatie haar prioriteiten meer afstemt 
op wat buurten willen.

11.7 Concluderende samenvatting

Voor wat betreft interne/externe gerichtheid hebben sleutelpersonen zeer regelmatig 
contact met de buurtregisseur en fungeren vaak als een soort buffer tussen burgers 
en buurtregisseur. De meeste respondenten hebben vertrouwen in de buurtregisseur, 
maar minder in de politieorganisatie en de mogelijkheden van de buurtregisseur, onder 
andere vanwege geconstateerde capaciteitstekorten bij de politie. De buurt regisseur is 
voor sleutelpersonen aanspreekpunt en een belangrijke partner, waarmee zij daadwer-
kelijk resultaten kunnen boeken. Het gaat dus om kennen en gekend worden, maar 
dat staat onder druk doordat de buurtregisseur te weinig daadwerkelijk in de buurt 
kan zijn en door een eenzijdige informatiestroom.
Volgens de sleutelpersonen is sprake van enige invloed van burgers op de aanpak van 
de buurtregisseur, maar blijft deze veelal beperkt tot het aandragen van problemen 
vanuit een selecte, niet-representatieve groep bewoners. Door de afzonderlijke mini-
coalities met een aantal sleutelpersonen van de buurtregisseur is wel sprake van enige 
frontlijnsturing. Een hechte samenwerking tussen sleutelpersonen en buurtregisseur 
verbetert de gezamenlijke informatiepositie over de buurt.
Respondenten zien bij buurtregisseurs deels een brede probleemfocus en deels een 
enge probleemfocus. Buurtregisseurs zijn gericht op de aanpak van criminogene facto-
ren en structurele probleemoplossing, maar kunnen dit slechts in beperkte mate reali-
seren. Om structurele probleemaanpak te realiseren hebben zij ondersteuning vanuit 
de eigen organisatie nodig. Hun invloed op de prioritering van het wijkteam is echter 
gering, waardoor onvoldoende steun gegeven wordt voor buurtprioriteiten. Daarnaast 
wordt de structurele probleemaanpak regelmatig verstoord door de frequente ad-hoc-
werkzaamheden van buurtregisseurs.
Wat betreft de aard van samenwerking zijn sleutelpersonen van mening dat de buurt-
regisseur neigt tot een enge samenwerking bij bewoners en tot een brede  samenwerking 
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bij ondernemers. Voor bewoners is de rol in de probleemaanpak namelijk zeer beperkt. 
Verder is door de eenzijdigheid van informatie-uitwisseling eerder sprake van funge-
ren als informant dan als partner, al voelen deze sleutelrespondenten zich wel volledig 
partner.
Op het vlak van de dimensie mentaliteit zijn sleutelpersonen unaniem van oordeel 
dat bij buurtregie sprake is van een verbindende benadering en dus nabijheid. Het 
gaat huns inziens over betrokkenheid, zichtbare aanwezigheid, vertrouwen en een aan-
spreekpunt zijn in de buurt. Daarnaast gaat het om zichtbare actie, dan pas kan de 
politie ook actie van burgers verwachten. Voor wat betreft de politieorganisatie stemt 
de politieorganisatie haar prioriteiten te weinig af op wat buurten willen.
Sleutelpersonen zien in de relatie tussen politie en burgers rondom buurtregie relatief 
meer aspecten van nabijheid dan van distantie. Zij ervaren vooral ten opzichte van de 
buurtregisseur nabijheid en eerder afstand ten opzichte van de politie. Ze constate-
ren tegelijkertijd een beperkte reikwijdte van burgercontacten, een nadruk op ad-hoc-
probleemaanpak en dat burgers eerder optreden als informanten dan als partners, wat 
een stuk distantie toont. Tabel 7 geeft de antwoordpatronen van sleutelpersonen per 
dimensie – uitsluitend ter illustratie – grafi sch weer. Deze grafi sche weergave betreft 
een eigen inschatting van de onderzoeker op basis van het empirisch materiaal.

Tabel 7: Relatie burgers – politie volgens sleutelpersonen
Distantie vd md be mn vn56 Nabijheid
Weinig inbreng burgers Veel inbreng burgers
Centrale sturing Frontlijnsturing
Informatiegestuurde politie Kennen en gekend worden
Beperkte reikwijdte burger-
contacten

Grote reikwijdte burger-
contacten

Doelgroepen & hotspots Criminogene factoren
Ad-hocprobleemaanpak Structurele probleemaanpak
Nadruk op professionele partners Nadruk op burgerparticipatie
Burgers als ogen en oren Burgers als partner
Nadruk op straf Nadruk op morele naleving
Nadruk op professioneel risico-
management en controle

Nadruk op controle door 
 burgers zelf

56 vd = veel distantie, md = meer distantie dan nabijheid, be = beide, mn = meer nabijheid dan distantie, 
vn = veel nabijheid.
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12 Laagdrempeligheid en 
burgerbetrokkenheid

De politie Amsterdam-Amstelland koos er in 2000 voor buurtregisseurs aan wijk-
teams toe te voegen als specifieke en verbeterde invulling van het community policing 
ideaal. Dit onderzoek concentreert zich op hoe politie en burgers hun onderlinge rela-
tie ervaren, gegeven de daarin besloten inherente spanning tussen nabijheid en distan-
tie toegespitst op buurtregie. Bereikt de politie door buurtregie een grotere nabijheid 
tot burgers? Om antwoord te geven op die vraag is onderzoek gedaan naar de praktijk 
van buurtregie binnen veertien buurten in een zevental wijkteams, de meningen daar-
over van wijkteamchefs en buurtregisseurs en het oordeel van burgers en sleutelperso-
nen vanuit de verschillende rollen die zij in dit verband vervullen.
Dit hoofdstuk gaat eerst kort in op de achtergrond van het streven naar nabijheid en 
de wijze waarop dit volgens de literatuur het beste gestalte zou kunnen krijgen. Het 
gaat daarbij om community policing, dat zich idealiter kenmerkt door een combina-
tie van betrokkenheid van burgers, probleemgerichtheid en decentralisatie. Vervol-
gens komt aan de orde hoe het streven naar nabijheid in de praktijk van buurtregie 
vorm krijgt, namelijk door een combinatie van laagdrempeligheid en een geringe mate 
van burgerbetrokkenheid. Respondenten zijn unaniem van mening dat laagdrempe-
ligheid gewenst is en dat burgerbetrokkenheid te weinig gerealiseerd wordt. Daarna 
worden enkele belangrijke verschillen tussen de vier respondentengroepen tegen het 
licht gehouden. Het hoofdstuk beschrijft vervolgens zes factoren die nabijheid binnen 
buurtregie belemmeren en drie casussen van buurten waar buurtregisseurs een bredere 
vorm van burgerbetrokkenheid realiseren en welke factoren daaraan ten grondslag 
liggen.
Vervolgens gaat het hoofdstuk in op de nadruk die wijkteamchefs leggen op pro-
bleemgericht werken met professionele netwerken en het feit dat op het proces van dit 
probleemgericht werken evenals burgerbetrokkenheid als zodanig niet echt gestuurd 
wordt. Het hoofdstuk stelt verder aan de orde dat burgerbetrokkenheid en probleem-
gericht werken met professionals twee belangrijke elementen van community policing 
zijn, maar beide vooralsnog in de praktijk van buurtregie onvoldoende tot hun recht 
komen. Het hoofdstuk sluit af met een bloemlezing van door respondenten spontaan 
geformuleerde verbetervoorstellen en een concluderende samenvatting.
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12.1 Het streven naar nabijheid

Westerse politieorganisaties hebben in de afgelopen veertig jaar een aanzienlijke trans-
formatie ondergaan. Een relatief eenvoudige uitvoerende organisatie op afstand van 
de maatschappij is veranderd in een complex professioneel apparaat dat tracht in ver-
binding 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 wordt de politie geconfronteerd met ontevredenheid over haar func-
tioneren en een daaruit voortkomende noodzaak dit te verbeteren. Die kritiek bestaat 
in Nederland uit twee belangrijke aspecten. Zij richt zich ten eerste op de telkens 
terugkerende discrepantie tussen wat de politie doet en hetgeen de samenleving wil en 
ten tweede keert zij zich tegen het gebrek aan effectiviteit van de politie in de zin van 
voldoende 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 toch steeds onveiliger (Bastiaenen & Vriesema, 1981; Van der Vijver 
& Zoomer, 2004; Terpstra & Kouwenhoven, 2004; Punch et al., 2007; Cachet & 
Versteegh, 2007; Fijnaut, 2007b; Terpstra, 2008).
In reactie op deze kritiek hebben Westerse landen door invoering en doorontwikkelen 
van community policing een adequater invulling van politiewerk getracht te realise-
ren. Het moest de kloof tussen politie en maatschappij overbruggen en zorgen voor 
effectiever functioneren in de zin van het verbeteren van de veiligheidssituatie (Hart-
nett & Skogan, 1999; Skogan, 2006; Fung, 2004). Community policing was het van 
oorsprong Amerikaanse antwoord op drie centrale onderzoeksbevindingen over de 
oorzaken van de moeilijkheden met de politie in de vroege tweede helft van de vorige 
eeuw. Ten eerste erkende men dat sprake was van grote afstand tot de bevolking en 
dat goed politiewerk meer nabijheid vereiste. Ten tweede constateerden onderzoekers 
dat politiewerk hoofdzakelijk bestaat uit orde handhaven in de zin van vrede bewaren 
en slechts in zeer geringe mate draait om succesvol ‘boeven vangen’. Bovendien bleek 
dat als sprake was van aanhoudingen het merendeel daarvan te danken was aan bur-
gers en niet aan politieagenten. Ten derde werd erkend dat discretionaire bevoegdheid 
een noodza kelijk bestanddeel vormt van goed politiewerk (Rumbaut & Bittner, 1979; 
Bayley, 1994).
De essentiële ingrediënten van het ideaal van community policing waren dan ook gericht 
op een betere maatschappelijke integratie van de politie. Dit wilde men bereiken 
door middel van betrokkenheid van burgers, probleemgerichtheid en  decentralisatie. 
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Betrokkenheid van burgers vereist dat de politie gewone burgers betrekt in het bepalen 
van prioriteiten en het bedenken en realiseren van oplossingen daarvoor. Probleem-
gerichtheid betekent afstappen van uitsluitend reageren op incidenten en in plaats 
daarvan achterliggende oorzaken van reeksen incidenten achterhalen en samen met 
andere partijen aanpakken. Decentralisatie ten slotte maakt flexibel maatwerk voor 
lokale problemen mogelijk, het veronderstelt het delegeren van verantwoordelijkheid 
naar lagere niveaus in de organisatie (Skogan, 2006).
Maatschappelijke integratie vereist dus volgens de literatuur een ‘dichtbij politie’. 
Behoud van een zekere distantie blijft daarbij echter onvermijdelijk omdat de politie 
zal moeten waken over het algemeen belang. Zij mag zich daarom niet verliezen in 
de maalstroom van variërende belangen van de vele groeperingen die het hedendaags 
maatschappelijke veld kenmerken. De politie verhoudt zich bovendien niet tot burgers 
en samenleving zoals een leverancier naar zijn klanten. ‘U vraagt en wij draaien’ kent 
immers geen beperking en slogans als ‘de klant is koning’ passen niet bij de relatie 
tussen politie en burger. Het stimuleert een passieve opstelling van burgers en een 
toegeeflijke politie. Bovendien blijft de politie belast met handhaving van de rechts-
orde. Van de politie wordt verwacht dat zij optreedt indien nodig. Zij heeft daarbij 
de wettelijke plicht en bevoegdheid normconform gedrag desnoods met toepassing 
van of dreiging met geweld af te dwingen. Maatschappelijke integratie betekent dus 
balanceren tussen nabijheid en distantie. Zonder maatschappelijke integratie zou de 
balans doorslaan naar distantie. Het grootste risico daarvan is vermindering van ken-
nis over wat burgers bezighoudt en in buurten speelt en een daaruit resulterend gebrek 
aan effectiviteit.

12.2 Laagdrempeligheid en geringe burgerbetrokkenheid

Dit onderzoek toont aan dat nabijheid tot burgers zich in de praktijk van buurtregie op 
twee manieren manifesteert. Ten eerste doordat de buurtregisseur zichtbaar, benader-
baar en bereikbaar is in de buurt en op die manier bekend wordt bij en kennis maakt 
met de afzonderlijke individuen en gemeenschappen die in de buurten wonen en wer-
ken. Ten tweede doordat hij buurtbewoners en ondernemers betrekt bij het prioriteren 
van problemen en het vinden en effectueren van oplossingen daarvoor, wat echter 
overwegend beperkt blijft tot het melden van problemen door burgers en ondernemers 
bij de buurtregisseur. Binnen buurtregie bestaat nabijheid dus uit een combinatie van 
laagdrempelige contacten met burgers en een geringe mate van burgerbetrokkenheid. 
Zie figuur 2.

Buurtregie met mate.indd   297 12-7-2012   15:19:02



298

Buurtregie met mate

Figuur 2: Nabijheid tot burgers bij buurtregie.

laagdrempeligheid

nabijheid tot burgers

geringe mate van burgerbetrokkenheid

Nabijheid als laagdrempeligheid

Alle respondenten zijn van mening dat een politie dichtbij burgers de essentie is van 
buurtregie. Dit is zowel wat de politie wil realiseren als wat burgers en sleutelpersonen 
wensen. Het gaat volgens respondenten om betrokkenheid en kennen en gekend wor-
den. De politie heeft behoefte aan een ‘gezicht’ en ‘antenne’ in de buurt, burgers willen 
een aanspreekpunt. Volgens politie en burgers is daadwerkelijke fysieke aanwezigheid 
in de buurt daarbij onontbeerlijk, die staat echter volgens beide partijen onder druk.

Voor de wijkteamchefs heeft kennen en gekend worden in eerste instantie betrekking 
op het professionele netwerk. Voor hen is de belangrijkste functie van het kennen en 
gekend worden in de buurt dat de buurtregisseur informatie over burgers verzamelt 
en registreert ten behoeve van het wijkteam en daarnaast zijn professionele netwerk 
gebruikt om problemen op te lossen en oneigenlijk politiewerk weg te zetten bij part-
ners.
Daarnaast zorgt de gerichtheid van buurtregisseurs op de overleg- en probleemoplos-
sende sfeer er volgens wijkteamchefs voor dat buurtregisseurs ‘van onschatbare waarde’ 
zijn waar het gaat om het creëren dan wel herstellen van draagvlak voor politieoptre-
den bij burgers. Buurtregisseurs zijn in het bijzonder onontbeerlijk voor het leggen van 
verbinding met de diverse allochtone gemeenschappen in de multi-etnische buurten 
uit dit onderzoek. Die inspanningen zijn gericht op voorlichting over de politie en het 
verhogen van de meldings- en aangiftebereidheid. Op die manier zorgen buurtregis-
seurs in de ogen van wijkteamchefs voor verbinding met de buurt, die onrust en span-
ning in de buurt en in het bijzonder escalatie daarvan voorkomt.
De buurtregisseurs zelf geven allemaal aan dat kennen en gekend worden inclusief 
burgers voor hen centraal staat. Evenals burgers denken zij daarbij aan lopen, fiet-
sen en praten in de buurt. Maar het gaat voor buurtregisseurs ook om het dagelijks 
scannen van de politiesystemen op relevante informatie, deelname aan buurtgerichte 
activiteiten, het afleggen van huisbezoeken en het onderhouden van contacten met 
bewoners via laagdrempelige veldwerkers van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld 
de huismeesters van de woningbouw. Kennen en gekend worden in de zin van contact 
met individuele burgers is volgens de buurtregisseurs een essentieel bestanddeel van 
buurtregiewerk.
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De meeste buurtregisseurs geven verder aan dat zij een voorkeur hebben normcon-
form gedrag te bereiken door aanspreken, overleg, uitleg en het maken van afspraken. 
Dwang is een optie als stok achter de deur, maar dwang is altijd maar ‘een oplossing 
voor heel even’ terwijl intrinsiek overtuigen en fair optreden een duurzame werking 
heeft. Buurtregisseurs geven aan dat het bij buurtregie daarom gaat om het inzetten 
van communicatieve vaardigheden, laagdrempeligheid, geduld en inlevingsvermogen 
en daarmee contacten leggen.
Overigens stellen buurtregisseurs in specifieke situaties en bij specifieke gevallen wel 
degelijk een heldere grens. Wordt die overschreden dan zullen zij repressief optreden. 
Bijvoorbeeld bij criminele jongeren die volharden in crimineel dan wel overlastgevend 
gedrag en die aan geen enkel aangeboden traject willen meewerken. Maar nauw con-
tact met de bevolking vergt volgens buurtregisseurs geven en nemen. Daar hoort het 
maken van uitzonderingen bij, bijvoorbeeld door in specifieke gevallen een normover-
treding niet te sanctioneren. Veel wijkteamchefs zijn in dit opzicht wat strenger en ze 
wijzen gedogen in principe af.
De buurtregisseurs erkennen verder allemaal het bestaan van moeilijk bereikbare deel-
gemeenschappen binnen hun buurten en doen veel moeite om daar contacten mee 
te leggen. Soms is een buurtregisseur zelf contactpersoon voor bepaalde deelgemeen-
schappen, soms worden contacten gezocht via bepaalde vertegenwoordigers van die 
deelgemeenschappen. Buurtregisseurs besteden tijd en aandacht aan bepaalde alloch-
tone deelgemeenschappen en deze vorm van contact maakt op andere momenten als 
daar aanleiding toe is de-escalerend optreden mogelijk. Vertrouwen kunnen herstellen 
na toepassing van bevoegdheden of geweld door de politie of henzelf is volgens buurt-
regisseurs een noodzakelijke vaardigheid binnen het vak buurtregie.

Burgerrespondenten leggen bij kennen en gekend worden de nadruk op zichtbare aan-
wezigheid in de buurt, een goede bereikbaarheid, zichtbare actie en snelle terugkop-
peling van voorgenomen en ondernomen actie. Ze verwachten dat de buurtregisseur 
loopt of fietst door de buurt, met de mensen praat en door hen gesignaleerde proble-
men met hen bespreekt. Kortom, iemand die de mensen kent, naar hen luistert en echt 
iets met de informatie doet.
Voor bewoners is de buurtregisseur het onmisbare aanspreekpunt naar de politie, maar 
tevens degene waar zij hun zorgen aan toevertrouwen, waardoor problemen aangepakt 
kunnen worden alvorens ze uit de hand lopen. Voor ondernemers is hij de onmisbare 
schakel naar een anders ontoegankelijke organisatie en een belangrijke partner, die 
hen in staat stelt zichtbaar resultaat te boeken in het verbeteren van de veiligheid in 
de winkelcentra waar zij werken. Deze aspecten zorgen, in combinatie met een ten 
opzichte van de ‘gewone’ politie als rechtvaardiger ervaren werkwijze, voor vertrouwen 
van burgers in de buurtregisseurs. Burgers ervaren de werkwijze van de buurtregisseur 
namelijk als respectvol, eerlijk en functioneel en zij waarderen zijn ondersteuning en 
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de adviezen die hij geeft. Desgevraagd wil geen enkele burger of sleutelpersoon de 
buurtregisseur missen.

Nabijheid als geringe burgerbetrokkenheid

Voor wat betreft burgerbetrokkenheid is opvallend dat de politierespondenten van 
mening zijn dat burgers voldoende gelegenheid voor inbreng op de aanpak van over-
last en onveiligheid in hun buurt hebben, maar dat die bewonersinbreng zich meestal 
beperkt tot het melden van problemen. Wijkteamchefs en buurtregisseurs geven daar-
bij aan dat in probleembuurten zelfs dit melden vaak achterwege blijft.
Buurtregisseurs maken op het vlak van burgerbetrokkenheid wel onderscheid tussen 
het gros van bewoners en een select groepje actieve burgers. Aan de inbreng van het 
gros van bewoners hechten zij weinig waarde, de inbreng van actieve burgers die zij 
als sleutelpersonen beschouwen daarentegen is naar mening van de buurtregisseurs 
wel degelijk van belang. Ook daarbij gaat het buurtregisseurs echter vooral om het 
verkrijgen van relevante informatie.
Opvallend is dus dat zowel wijkteamchefs als buurtregisseurs burgers vooral zien als 
informanten, die als ‘ogen en oren’ kunnen fungeren voor de politie. De wijkteam-
chefs wijten dit aan de aard van de bevolking in de buurten in hun gebieden, die niet 
geïnteresseerd zou zijn in actieve participatie op het vlak van veiligheid. De meeste 
wijkteamchefs zien bovendien geen rol van enige importantie voor burgers bij het 
aanpakken van problemen. Meepraten mag, maar bij meedenken over, meebeslissen 
over en meedoen aan de aanpak van veiligheidsproblemen door burgers lijken wijk-
teamchefs geen beelden te hebben.
Wijkteamchefs gaan ervan uit dat buurtregisseurs problemen aanpakken in samen-
spraak met professionele partners. Buurtregisseurs geven ook aan dat ze vooral werken 
met professionals en inzet van toezicht en handhaving. Voor zover zij wel samenwer-
ken met actieve burgers zijn zij vaak terughoudend voor wat betreft meer structurele 
samenwerking met burgers in de aanpak van problemen. Daarbij speelt een rol dat 
zij bang zijn om eventueel gewekte verwachtingen bij burgers niet waar te kunnen 
maken of de vereiste back-up niet te kunnen bieden. De buurtregisseurs wijzen erop 
dat actieve burgerparticipatie het beroep op de buurtregisseur doet toenemen, terwijl 
deze in het nakomen van zijn afspraken met burgers niet altijd kan rekenen op de 
vereiste back-up vanuit de eigen organisatie.
Waar het burgerbetrokkenheid van ondernemers betreft is het volgens politierespon-
denten beter gelukt ondernemers een volwaardige eigen rol te geven binnen samen-
werkingsverbanden in winkelcentra tussen diverse partijen met als doelstelling de 
veiligheid van diezelfde winkelcentra te bevorderen. Zowel wijkteamchefs als buurt-
regisseurs zijn hier positiever over en geven aan, dat buurtregisseurs vaak aanjager en 
katalysator zijn van dergelijke vormen van samenwerking. Voordeel is hier de optie 
van enige mate van centrale ondersteuning en formalisering van de te  onderscheiden 
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bijdrage van partijen in de vorm van bijvoorbeeld een convenant Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Ook dit lukt echter lang niet altijd en als het wel lukt, doen vaak niet 
alle ondernemers mee, filiaalbedrijven van sommige grote winkelketens en kleine 
ondernemers houden zich vaak afzijdig van deelname.

De meningen van actieve burgers, sleutelpersonen uit woonbuurten en sleutelperso-
nen uit winkelcentra lopen op het vlak van burgerbetrokkenheid enigszins uiteen. De 
actieve burgers hebben namens de burgerverbanden regelmatig contact met de buurt-
regisseur en geven problemen die binnen het burgerverband gemeld worden aan hem 
door. De eigen activiteiten van het burgerverband op het vlak van leefbaarheid vinden 
doorgaans relatief onafhankelijk van buurtregisseur en andere partijen plaats. Deze 
actieve burgers zijn overwegend van mening dat de invloed van burgers op de aanpak 
van de buurtregisseur (en partners) gering is.
De respondenten die door buurtregisseurs werden ingebracht als sleutelpersonen van-
uit woonbuurten zijn zelf betrokken bij het bevorderen van burgerparticipatie vanuit 
hun professie en fungeren vaak als schakel voor bewoners naar de buurtregisseur. Zij 
wijzen erop dat de groep actieve burgers klein is en meestal niet representatief voor 
de samenstelling van de bevolking en dat het proces van burgerparticipatie moeizaam 
verloopt. Naar hun mening is de invloed van burgers op de aanpak van buurtregis-
seurs eveneens gering.
Ondernemers die in enig georganiseerd verband samenwerken met buurtregisseurs 
ervaren die samenwerking overwegend als functioneel, vooral doordat de gezamenlijke 
aanpak met meerdere partijen daadwerkelijk resultaat oplevert. Ondernemers ervaren 
dat zij via en met de buurtregisseur tot een betere verstandhouding komen met de 
politie. Zij plaatsen echter weer kanttekeningen bij de mogelijkheden die de buurt-
regisseur zelf heeft om bij andere partijen inclusief de eigen organisatie zaken voor 
elkaar te krijgen.
Burgers en sleutelpersonen zijn van mening dat buurtregisseurs feitelijk wel samen-
werken met zowel professionals als burgers. De kennis over en betrokkenheid bij het 
professionele netwerk van de buurtregisseurs is echter gering en zelfs sleutelpersonen 
geven aan dat zij geen zicht hebben op de mate van invloed die de buurtregisseur 
op zijn professionele partners heeft. De meeste burgerrespondenten zijn zich weinig 
bewust van politie-inzet door de buurtregisseur en betreuren dat waar deze voorheen 
vaak toezichthouders inzette, dit tegenwoordig sterk is teruggelopen. Burgerrespon-
denten nemen weinig buurtgerichte zichtbare acties vanuit de buurtregisseur waar. 
Verder ervaren respondenten unaniem dat informatie vooral van burgers naar de 
buurtregisseur gaat en niet vice versa, afgezien van individuele terugkoppeling van het 
afhandelen van individuele problemen. De meeste burgers zouden daarentegen graag 
zien dat de buurtregisseur meer informatie verstrekt aan burgers.
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Resumé laagdrempeligheid en geringe burgerbetrokkenheid

Respondenten zijn unaniem van mening dat het bij buurtregie gaat om laagdrempelig-
heid in de vorm van kennen en gekend worden. Dit is zowel wat de politie wil reali-
seren als wat burgers wensen. Wijkteamchefs leggen daarbij de nadruk op het profes-
sionele netwerk en het leggen van contacten met de buurt in het kader van informatie 
verzamelen en de-escalerend optreden. Buurtregisseurs benadrukken de noodzaak van 
vele individuele contacten met mensen uit de buurt en van laagdrempeligheid en inle-
vingsvermogen. Burgers benadrukken zichtbare aanwezigheid van de buurtregisseur, 
hij is zowel vertrouweling als aanspreekpunt, ze willen hem niet kwijt. Volgens politie 
en burgers is daadwerkelijke fysieke aanwezigheid in de buurt daarbij onontbeerlijk, 
maar staat die volgens beide partijen onder druk.
Alle respondenten ervaren een geringe mate van burgerbetrokkenheid. Politierespon-
denten zien een zeer geringe burgerbetrokkenheid van bewoners. Wijkteamchefs wij-
ten dit aan de aard van de bevolking in de betrokken buurten. Burgers fungeren vooral 
als informant en hebben vrijwel uitsluitend door het melden van problemen invloed 
op de aanpak van politie en professionele partners. Dit wordt bevestigd doordat in de 
aanpak zelf voornamelijk wordt samengewerkt met professionele partners en de inzet 
van toezicht en handhaving. Politierespondenten zien meer burgerbetrokkenheid bij 
ondernemers, die vaker een rol spelen bij het prioriteren en aanpakken van problemen.
Ook bewoners zien een geringe burgerbetrokkenheid. Zij ervaren een beperkte invloed 
op de aanpak van problemen door politie en professionele partners. Dit wijten zij mede 
aan de houding van politie en partners, bewoners ervaren een ongelijkwaardige positie 
ten opzichte van professionele partners. Ondernemers zijn positiever over de feitelijke 
samenwerking met de buurtregisseur, maar plaatsen kanttekeningen over de mate van 
invloed op en steun die de buurtregisseur kan verwachten van zijn eigen organisatie en 
professionele partners in de probleemaanpak. Alle burgerrespondenten ervaren verder 
een relatief eenzijdige informatiestroom naar de buurtregisseur toe en zouden een 
meer wederkerige informatie-uitwisseling prefereren.
Alle respondenten onderschrijven daarom het ideaal van nabijheid in de zin van een 
combinatie van laagdrempeligheid en burgerbetrokkenheid, maar menen dat dit in 
de praktijk onvoldoende tot zijn recht komt. Beide aspecten van nabijheid staan in de 
praktijk van buurtregie onder druk en vooral de burgerbetrokkenheid blijft ver achter 
bij het community policing ideaal.

Verschillen tussen respondenten: een visuele indicatie

Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaan er verschillen in de antwoordpatronen van de 
verschillende respondentengroepen, voor wat betreft de mate van nabijheid in de rela-
tie tussen politie en burgers. Tabel 8 geeft de antwoordpatronen van alle vier te onder-
scheiden respondentengroepen per dimensie grafisch weer. De grafische  weergaven 
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van de afzonderlijke respondentengroepen, afkomstig uit de voorgaande hoofdstuk-
ken, zijn hier naast elkaar weergegeven om de lezer een beeld van de onderlinge ver-
schillen te verschaffen. Het betreft, zoals eerder opgemerkt, een inschatting van de 
onderzoeker op basis van het empirisch materiaal en is uitsluitend bedoeld om een 
visuele indicatie te geven van de verschillen in de antwoordpatronen van de te onder-
scheiden respondentengroepen.

Tabel 8: Vergelijking opinies respondenten over relatie burgers – politie  

Distantie vd md be mn vn57 Nabijheid

Weinig inbreng burgers Veel inbreng burgers
Centrale sturing Frontlijnsturing
Informatiegestuurde politie Kennen en gekend worden
Beperkte reikwijdte burger-
contacten Grote reikwijdte burgercontacten

Doelgroepen & hotspots Criminogene factoren
Ad-hocprobleemaanpak Structurele probleemaanpak
Nadruk op professionele 
 partners Nadruk op burgerparticipatie

Burgers als ogen en oren Burgers als partner
Nadruk op straf Nadruk op morele naleving
Nadruk op professioneel risico-
management en controle

Nadruk op controle door burgers 
zelf

Wijkteamchefs
Buurtregisseurs
Actieve burgers
Sleutelpersonen

Wat opvalt, is dat wijkteamchefs het meeste distantie zien in de relatie politie - burgers 
en buurtregisseurs juist het meeste nabijheid. Wijkteamchefs hechten groot belang 
aan de informatiegestuurde politie, terwijl buurtregisseurs, burgers en sleutelperso-
nen meer belang hechten aan kennen en gekend worden. Burgers en sleutelpersonen 
zien een geringe reikwijdte van burgercontacten, terwijl buurtregisseurs juist een gro-
tere reikwijdte zien. Wijkteamchefs en sleutelpersonen vinden dat sprake is van meer 
 ad-hocprobleemaanpak, terwijl buurtregisseurs en actieve burgers van mening zijn dat 
eerder sprake is van structurele probleemaanpak.

57 vd = veel distantie, md = meer distantie dan nabijheid, be = beide, mn = meer nabijheid dan distantie, 
vn = veel nabijheid.
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Wijkteamchefs en buurtregisseurs leggen de nadruk op professionele partners, sleutel-
personen en burgers geven aan dat daarnaast ook burgers van belang zijn. Responden-
ten zijn het relatief eens dat burgers vooral ingezet worden als ogen en oren en minder 
als partner. Voor wat betreft de mentaliteit hebben respondenten vooral aangegeven 
hoe ze zouden willen dat buurtregie was en dan blijkt dat men het roerend eens is. Het 
gaat om morele naleving en nadruk op controle door burgers zelf, al is er wel verschil 
tussen de wens van de politie oneigenlijk werk weg te zetten bij de probleemeigenaar 
en de wens van burgers om serieus genomen te worden als volwaardig partner in vei-
ligheid.

12.3 Factoren die nabijheid belemmeren

Nadere analyse van de onderzoeksresultaten toont vijf substantiële factoren die burger-
nabijheid, opgevat als een combinatie van laagdrempeligheid en burgerbetrokkenheid, 
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 tal van proble-
men 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 ver-
houdt zich slecht tot het horizontale netwerken. Het volgende zet deze factoren nader 
uiteen.

(1) Fysieke aanwezigheid in buurt onder druk

De buurtregisseurs ervaren dat de tijd die zij overhouden om daadwerkelijk fysiek in 
de buurt aanwezig te zijn vermindert. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toe-
name van nieuw opgelegde taken en door de nadruk op het verzamelen en registreren 
van informatie, wat veel tijd kost. Diverse centrale programma’s en onderdelen, maar 
ook de staf grootschalig bijzonder optreden (bijvoorbeeld betreffende de toename van 
overvallen) doen onafhankelijk van elkaar en naar het lijkt zonder veel afstemming in 
de uitvoering van door hen opgestelde plannen en protocollen en voor het verzame-
len en registreren van informatie beroep op buurtregisseurs. Hoewel de afzonderlijke 
taken vaak best lijken te passen binnen het buurtregiewerk vormt de optelsom, naar 
het lijkt, een te groot beroep op de tijd die de buurtregisseur overhoudt voor fysieke 
aanwezigheid in de buurt.
Bovendien worden taken bij buurtregisseurs weggezet waarmee men de rest van het 
wijkteam hoopt te ontlasten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van het 
opleggen van een huisverbod naar aanleiding van huiselijk geweld of het vergezellen 
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van deurwaarders, maar ook om kwesties die collegae lastig vinden en dan maar rich-
ting buurtregie schuiven. Ook komt het voor dat buurtregisseurs worden ingezet om 
capaciteitstekorten op te vangen, bijvoorbeeld voor het begeleiden van evenementen in 
een andere buurt of zelfs in een ander wijkteamgebied.
Ook hier geldt dat buurtregisseurs meedraaien in het gewone werk van het wijkteam 
en collegae van het wijkteam helpen niet afwijzen. Zij geven aan dat het bevordert dat 
wijkteamcollega’s geneigd zijn om de buurtregisseur te helpen wanneer deze daarom 
vraagt. Echter, te veel meedraaien in het reguliere wijkteamwerk zorgt ervoor dat de 
buurtregisseur minder tijd overhoudt voor de buurt. Taken wegzetten bij buurtregie 
is bijna een reflex, terwijl de omgekeerde beweging, waarbij de buurtregisseur collega’s 
inzet in zijn buurt, niet zo goed van de grond komt, ondanks steeds nieuwe procedures 
en systemen die bedoeld zijn om dit te ondersteunen.
Verder leggen ook plotseling opkomende ad-hocwerkzaamheden beslag op de tijd van 
de buurtregisseur. Alle buurtregisseurs hebben in mindere of in meerdere mate te 
maken met meldingen van bewoners of soms ook verzoeken om bijstand van col-
lega’s of een van de professionele partners waarbij verwacht wordt dat ze direct actie 
ondernemen. Veel buurtregisseurs zijn daarbij van mening dat sommige zaken direct 
aandacht vragen omdat ze anders zouden uitgroeien tot een groter en mogelijk ernsti-
ger probleem.
Ook burgers verwachten bij contact politie en dus ook bij contact buurtregisseur actie. 
Burgers constateren echter eveneens dat de fysieke aanwezigheid van de buurtregisseur 
in de buurt terugloopt en onder druk staat. Zij vermoeden dat de inzet van buurt-
regisseur en politie daardoor te weinig op informatie vanuit de buurt gebaseerd is en 
te veel leunt op informatie vanuit de systemen. Bij verminderd contact met de buurt 
neemt immers ook de kennis van de buurtregisseur over wat leeft en speelt in de buurt 
af. Sleutelpersoonrespondenten attenderen in dit verband erop dat politiecijfers huns 
inziens een vertekend beeld leveren in buurten waar de meldingsbereidheid van bur-
gers laag is. Zij constateren bijvoorbeeld zelf dat buurtproblemen wel degelijk extra 
politie-inzet in de buurt zouden rechtvaardigen, maar dat die extra politie-inzet er dan 
niet komt als politiecijfers door gebrek aan meldingen een te rooskleurig beeld tonen.

(2) Gebrek aan ondersteuning vanuit de eigen organisatie

Volgens wijkteamchefs is het sturings- en informatieproces cruciaal voor de inzet 
van wijkteam- en flexibel personeel op buurtproblemen en geeft het de buurtregis-
seurs zowel indirect als direct mogelijkheden om wijkteam- en flexibel personeel in 
te zetten. Indirect doordat het STIP de mutaties van buurtregisseurs analyseert en 
weer uitzet tijdens briefings, direct door de optie gerichte werkopdrachten in te die-
nen. Buurt regisseurs zijn volgens wijkteamchefs de enigen die beschikken over de 
specifieke informatie die gerichte inzet op bepaalde problematieken mogelijk maakt. 
Werk opdrachten geven hen de mogelijkheid om te zorgen voor gericht toezicht in de 
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buurt tijdens hun afwezigheid en om collega’s in te zetten op plots opkomende ad-hoc-
problemen.
Wijkteamchefs zijn echter van mening dat dit proces niet optimaal functioneert. Ten 
eerste is soms sprake van zo veel informatie, dat het niet meer lukt deze informatie te 
operationaliseren. Ten tweede zijn werkopdrachten vaak niet specifiek genoeg, waar-
door collega’s ze niet uitvoeren en de uitkomst niet terugkoppelen. Wijkteamchefs 
benadrukken daarom het belang van informele contacten tussen buurtregisseurs en 
hun collega’s en deelname aan de briefings door buurtregisseurs. Wijkteamchefs zien 
in de prominenten een mogelijke oplossing omdat ze verwachten dat een heldere keuze 
van buurtregisseurs voor tien problemen zal leiden tot meer bereidheid tot mede-
werking door wijkteamcollega’s.
De buurtregisseurs geven op hun beurt aan dat het informatiegestuurde werken zeker 
tot meer verbinding met het wijkteam heeft geleid en mogelijkheden heeft geschapen 
om wijkteampersoneel voor buurtproblemen in te zetten. Maar de praktijk kenmerkt 
zich door vele gebreken in het daadwerkelijk realiseren van dit streven. Ten eerste 
worden politiemensen overstelpt met informatie en treedt een zekere verzadiging en 
onverschilligheid op. Ten tweede wordt aan werkopdrachten via de officiële weg vaak 
geen uitvoering gegeven door personeelsgebrek of onwil van collega’s en werkt het 
officiële proces van beoordeling en prioritering via de wijkteamleiding vaak te traag. 
Volgens veel buurtregisseurs werkt de informele weg en persoonlijke benadering van 
collega’s en/of wijkteamleiding vaak beter en sneller.
Burgers betrokken bij een politie-interventie lijken weinig zicht te hebben op door 
buurtregisseurs aangestuurde politie-inzet in hun buurt. Voor zover ze politie waar-
nemen, beoordelen ze deze vooral op de wijze van optreden en niet op waar ze aan 
werken. Actieve burgers zijn kritischer, een deel ziet in het algemeen weinig tot nooit 
politie in de buurt en velen refereren aan het capaciteitsgebrek dat ze waarnemen bij de 
politie. Ondernemers zijn overwegend positiever over politie-inzet in de winkelcentra. 
Ook zij ervaren echter dat de politie in eerste instantie de samenwerking aanhaalt en 
stimuleert en zich vervolgens in een later stadium soms weer terugtrekt en de aandacht 
verlegt naar andere problemen. Sleutelpersonen zien zelf en horen van bewoners dat 
buurtregisseurs door capaciteitstekorten soms alleen politiestudenten kunnen inzetten 
of het extra personeel wordt ingezet op verkeerde tijden.
Daarnaast constateert een aanzienlijk deel van alle niet-politierespondenten dat de 
wijze waarop politie uit de noodhulp optreedt of juist niet optreedt tegen jeugd vaker 
niet conform de met de buurtregisseur afgesproken werkwijze is. Veel bewoners die 
jeugdoverlast ervaren vertellen dat melden van jeugdoverlast bij de politie in de nach-
telijke uren vrij zinloos is. Vaak kan men helemaal niet komen bij gebrek aan capaciteit 
of omdat andere spoedeisende zaken spelen, of het duurt om diezelfde redenen heel 
lang. Als er wel vrij snel een politie-eenheid komt dan kunnen ze niet optreden omdat 
de jeugd elkaar van tevoren waarschuwt. Als de politie dan komt is de jeugd of ver-
trokken of ze zijn stil en doen niets waartegen opgetreden zou kunnen worden.
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De inzet van wijkteampersoneel op buurtproblemen verloopt dus allesbehalve soepel 
en is zeker voor burgers vaak niet herkenbaar. Het geeft toch een algemene indruk van 
enigszins gescheiden werelden waarin ieder zijn eigen werk doet, relatief onafhankelijk 
van elkaar, en geen sprake is van een politieorganisatie die vooral vanuit buurtregie 
wordt aangestuurd.

(3) Eenrichtingsverkeer informatie

Burgerrespondenten zijn verder unaniem van mening dat er meer informatie naar 
de buurtregisseur gaat dan omgekeerd en zijn daar ontevreden over. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de nadruk die wijkteamchefs en buurtregisseurs leggen op burgers 
als informatiebron, terwijl in het algemeen weinig informatie richting burgers gaat. 
Zelfs sleutelpersonen ervaren dit als onprettig en het maakt een open debat over welke 
problemen spelen, hoe men die het beste op zou kunnen lossen, over wat wel en wat 
niet werkt met burgers moeilijk, zo niet onmogelijk.
Zeker actieve burgers, maar ook sleutelpersonen willen weten of hun inspanningen 
effect sorteren. Omdat ze vaak als schakel fungeren tussen buurtregisseur en bewo-
ners krijgen zij vragen over wat er met door hen aangedragen problemen is gedaan. 
De burgerrespondenten zijn niet gelukkig met de zeer globale terugkoppeling. Buurt-
regisseurs beroepen zich daarbij op privacyregels en sommigen merken op dat buurt-
bewoners soms al te nieuwsgierig zijn. Het onderzoek toont in ieder geval aan dat 
burgerrespondenten op dit punt ongelijkwaardigheid ervaren en van mening zijn dat 
dit anders kan.
Deze uitkomst is enigszins teleurstellend, omdat binnen het korps diverse projecten 
lopen die zogenaamde actieve wederkerigheid juist moeten versterken. Bij actieve 
wederkerigheid gaat het om informatie halen en brengen. Zo moet in principe elke 
melder een terugkoppeling krijgen over wat er met zijn melding is gedaan. Burger-
respondenten zijn voor wat betreft de terugkoppeling over individuele meldingen bij 
de buurtregisseur allemaal tevreden, maar niet over de terugkoppeling van meer col-
lectief aangebrachte problemen. Bovendien zijn zij over het melden via het centrale 
nummer en de terugkoppeling daarvan al helemaal niet tevreden. Melden via het 
centrale nummer is moeizaam, terugkoppeling blijft vaak uit en er wordt dikwijls niets 
mee gedaan. Algemene informatie over de activiteiten van de politie in de buurt en 
de resultaten daarvan worden slechts door enkele buurtregisseurs gegeven, de meesten 
verwijzen voor dergelijke ‘communicatie’ met burgers naar het stadsdeel.

(4) Er wordt niet gestuurd op burgerbetrokkenheid

Een ander vrij groot obstakel voor burgerbetrokkenheid is dat hier eenvoudig niet 
of nauwelijks op gestuurd wordt. Over het algemeen laten wijkteamchefs aan buurt-
regisseurs een vrij grote eigen ruimte om invulling te geven aan hun werk vanuit de 
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gedachte gang dat buurtregisseurs ervaren professionals zijn, die dit aankunnen. De 
kaders die zij daarbij stellen richten zich op beperking tot politiewerk, deel blijven 
uitmaken van het wijkteam en een bijdrage leveren aan de wijkteamdoelstellingen.
Ze zien erop toe dat buurtregisseurs de verplichte nazorgbezoeken afleggen en leg-
gen allemaal een bonnenquotum op, waarmee ze willen garanderen dat buurtregis-
seurs net als hun collega’s ook zelf bekeuringen uitschrijven. Verder willen ze op de 
hoogte gehouden worden van activiteiten van buurtregisseurs en verlangen rugge-
spraak alvorens ze toezeggingen doen aan externe partijen die het hele wijkteam raken. 
 Wijkteamchefs verwachten verder van buurtregisseurs dat zij probleemgericht werken 
met professionele partners. Daarbij leggen ze de nadruk op signaleren en adviseren. 
Buurtregisseurs moeten zich daarin beperken tot ‘echt’ politiewerk en de aanpak van 
criminogene factoren wegzetten bij andere partijen.
Wel hechten alle wijkteamchefs veel waarde aan het vermogen van de-escalerend 
optreden door buurtregisseurs. Maar slechts twee van de zeven jaarplannen benoemen 
als specifieke taak van de buurtregisseur het onderhouden van een netwerk dat hem in 
staat stelt bijtijds spanningen in de buurt te onderkennen om de-escalerend te kunnen 
optreden. Het is overigens aannemelijk dat bij dit netwerk ook laagdrempelige contac-
ten met burgers bedoeld worden.
Hoewel de meeste buurtregisseurs van mening zijn dat ze aangestuurd worden op 
het effect van hun inspanningen, betekent dit in de praktijk vaak de stand van zaken 
van criminaliteitscijfers. Naar meer procesmatige zaken van community policing wordt 
nauwelijks gevraagd, maar die zijn in de regel ook moeilijk meetbaar en tastbaar te 
maken. Alle wijkteamchefs hanteren verder bonnenquota, al is dit volgens buurt-
regisseurs geen adequaat meetmiddel voor buurtregiewerk. Integendeel, een adequate 
probleemaanpak vermindert het aantal overtredingen en dus de mogelijkheden om in 
dat verband bekeuringen uit te schrijven.
Volgens buurtregisseurs is cijfermatige aansturing echter onvermijdelijk, omdat wijk-
teamchefs op hun beurt ook verantwoording moeten afleggen over het verloop van 
cijfers in hun gebied en ook partners steeds vaker werken met cijfermatige overzichten. 
Volgens buurtregisseurs letten wijkteamchefs overigens wel op of een buurtregisseur 
zijn buurtcontacten in orde heeft, maar het inschatten van de kwaliteit van die con-
tacten blijft lastig.
Kortom, buurtregisseurs krijgen een grote mate van vrijheid bij de werkwijze die ze 
hanteren. Voor zover zij aangestuurd worden betreft dit in de praktijk voornamelijk 
aansturing op basis van cijfermatige indicatoren en nadruk op beperking tot politie-
werk. Het betrekken van burgers bij het prioriteren van problemen, het bedenken van 
oplossingen en het uitvoeren van de aanpak en het informeren van burgers over aan-
pak en resultaten van de politie maakt daarentegen geen onderdeel uit van de sturing 
van wijkteamchefs. Gerichtheid op burgerbetrokkenheid en wederkerige informatie-
uitwisseling met burgers wordt daardoor niet ondersteund of gestimuleerd.
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(5) Botsing van culturen: hiërarchie versus overleg

De onderzoeksresultaten tonen een zekere ambivalentie op meerdere fronten in de 
waardering van het buurtregiewerk door de eigen organisatie. Het vermogen van 
buurtregisseurs om de-escalerend op te treden wordt enerzijds gewaardeerd, maar 
anderzijds is het voorkomen van problemen een ongrijpbaar iets en heeft vooral bin-
nen de noodhulp het ‘echte’ werk volgens de buurtregisseurs meer status. Een aanhou-
ding van een verdachte is een tastbaar resultaat en geeft meer aanzien dan bemidde-
ling in de zoveelste burenruzie.
Ook bij de verhouding tot rechercheonderdelen lijken cultuurverschillen een rol te 
spelen. Informatie speelt zowel bij buurtregisseurs als bij rechercheonderdelen een cru-
ciale rol, maar op een heel andere manier. Bij de recherche is informatie de brandstof 
voor het opsporingsonderzoek met als enige doel criminelen op het spoor te komen, 
verder bewijs van de criminele activiteiten te verzamelen en uiteindelijk verdachten 
aan te houden en over te dragen aan justitie met het oog op een succesvolle vervolging 
en dus veroordeling. Buurtregisseurs daarentegen behoeven juist informatie om hun 
begrip en kennis van het functioneren van hun buurt en contacten met de buurt te 
verdiepen om van daaruit samen met de buurt verbetering in die situatie te brengen.
Ten slotte is de politieorganisatie ook tegenwoordig nog steeds in essentie een hiërar-
chische organisatie. Hoewel de organisatie ongetwijfeld veel democratischer functio-
neert dan een halve eeuw geleden is binnen de politie nog steeds erg belangrijk ‘wie 
waar over gaat’. Eindverantwoordelijkheid berust altijd bij een lijnchef. Zo zijn wijk-
teamchefs en boven hen districtschefs eindverantwoordelijk voor het functioneren van 
buurtregisseurs en kunnen knopen doorhakken. Buurtregisseurs daarentegen wordt 
weliswaar eindverantwoordelijkheid toegedicht voor hun buurt, maar zij zijn daarin 
afhankelijk van ‘zachte’ beïnvloedingsstrategieën. Zij hebben te maken met een net-
werk van horizontale verhoudingen waarin zij invloed kunnen uitoefenen, maar niets 
af kunnen dwingen met een beroep op hun positie. Hiërarchie verhoudt zich slecht 
tot netwerken.

12.4 Gevallen van bredere burgerbetrokkenheid

Overigens realiseert een enkele buurtregisseur ondanks deze belemmeringen toch een 
bredere burgerbetrokkenheid. Dat wil niet zeggen dat in de overige gevallen helemaal 
niet wordt samengewerkt met burgers. Er zijn namelijk relatief veel kleinschalige vor-
men van samenwerking met een select groepje van actieve burgers of met individuele 
actieve burgers. Van structurele buurtbrede samenwerking is dan echter meestal geen 
sprake en de mate waarin actieve burgers meer bijdragen dan het melden van proble-
men is beperkt. In tegenstelling tot bewoners zijn ondernemers vaker betrokken bij het 
prioriteren en aanpakken van problemen. Een factor die daarbij ongetwijfeld een rol 
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speelt is dat ondernemers meedoen in het kader van hun werk, vanuit bedrijfsbelang 
dus, terwijl bewoners participeren vanuit hun vrije tijd.
Het volgende behandelt drie casussen vanuit dit onderzoek waarin de burgerbetrok-
kenheid verder reikt dan het melden van problemen en gaat in op de factoren, die 
een bredere burgerbetrokkenheid in die casussen bevorderen. De eerste casus betreft 
een substantieel samenwerkingsverband met een aanzienlijke groep bewoners in de 
Molenwijk. De tweede casus toont de burgerbetrokkenheid van ondernemers in win-
kelcentrum Amsterdamse Poort. De derde casus toont een kleinschaliger vorm van 
burgerbetrokkenheid rond de flat Kleiburg in de K-buurt.

Sms-alert in de Molenwijk

In de Molenwijk in Amsterdam Noord is een succesvolle samenwerking gerealiseerd 
met een aanzienlijke groep burgers. Het gaat om een groep van dertig à veertig burgers 
die zijn verenigd in een onderling sms-alert. Het idee is dat burgers elkaar bij onraad 
in de buurt een sms sturen en elkaar eventueel te hulp schieten. Maar het gaat vooral 
ook om het signaleren van verdachte omstandigheden. Dit project heeft volgens alle 
respondenten gezorgd voor een verbeterde veiligheid van de buurt en meer nabijheid 
tot burgers.
De sms’jes gaan ook naar de plaatselijk buurtregisseur en de ‘molenmeester’, (de plaat-
selijke wijkbeheerder vanuit de woningcorporaties), diverse professionele partners en 
bepaalde politieafdelingen zoals het STIP. Een grote groep professionals wordt zo op 
de hoogte gesteld van wat speelt in de buurt, dertig tot veertig bewoners zien immers 
veel meer dan welke professional afzonderlijk dan ook. Het betreft vaak informatie, 
die anders niet gemeld zou worden.
Elke maand vergaderen molenmeester en buurtregisseur met de sms-deelnemers en 
wordt besproken wat naar aanleiding van sms-meldingen is gedaan en met welk resul-
taat. Bovendien worden opkomende problemen besproken, wordt gesproken over de 
aanpak en wie wat daarin gaat doen of kan betekenen. In tegenstelling tot de officiële 
sms-alerts, die uitgaan van de politie nadat een incident heeft plaatsgevonden of een 
misdrijf is gepleegd, betreffen deze sms-alerts meestal melding van verdachte omstan-
digheden. Het officiële sms-alert is reactief, dit sms-alert werkt preventief.
Er is sprake van een zeer hechte samenwerking tussen buurtregisseur en molenmeester, 
die elkaar wederzijds aanvullen. De molenmeester was oorspronkelijk buurtregisseur 
in de Molenwijk en heeft daardoor goed inzicht in de buurt en politieorganisatie, maar 
een geheel eigen informatiepositie door zijn beheersfunctie en betrokkenheid bij het 
buurtopbouwwerk. De combinatie van beide functionarissen versterkt in hoge mate 
de connectie met de buurt. Daarnaast is sprake van vergaande samenwerking met en 
grote betrokkenheid en inzet van de beide trekkers van het sms-alert, een kunstenaars-
echtpaar.
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Er is verder gekozen voor strenge selectie en heldere taakomschrijving van deelnemers. 
Zowel buurtregisseur als molenmeester gaan na of er geen gronden zijn om een nieuwe 
kandidaat te weigeren en vervolgens hebben alle sms-deelnemers zeven dagen gelegen-
heid om lidmaatschap van een nieuwe kandidaat eventueel te blokkeren. Onderling 
is afgesproken dat de problemen die besproken worden binnen de groep blijven en 
naar buiten toe niet bekend gemaakt wordt wie precies meedoet. Bovendien is een 
onderling protocol opgesteld, waarin duidelijk omschreven staat wat van deelnemers 
verwacht wordt en wat eventueel te ver gaat. De grenzen aan burgeroptreden zijn 
uitgebreid aan de orde geweest voor en tijdens de oprichting van dit project. De beide 
burgertrekkers zorgen voor terugkoppeling aan de buurt over de resultaten en succes-
sen van het sms-alert, zij het vrij algemeen zonder op details in te gaan.
Bovendien is nadrukkelijk aandacht besteed aan het betrekken van de jeugd, mede 
om te vermijden dat de jeugd het gevoel zou krijgen dat het sms-alert vooral bedoeld 
was om hen in de gaten te houden. Een feestelijke opening met de jeugd en een sms-
alert om de jeugd te beschermen tegen een grote groep jongeren uit de Bijlmer die in 
de Molenwijk verhaal kwamen halen, heeft volgens respondenten geleid tot een situa-
tie waarin niet alleen oudere bewoners zaken doorgeven aan het sms-alert, maar ook 
jongeren.
Ten slotte speelt het soort buurt en de grote betrokkenheid en houding van de buurt-
regisseur een rol. De buurt wordt door respondenten geschetst als een wijk met een 
aanzienlijk deel oorspronkelijke bewoners, een buurt waar traditioneel sprake is van 
een zekere sociale cohesie en altijd al veel burgers actief waren als vrijwilliger. Daar-
naast is de buurtregisseur zeer betrokken en levert een bovenmatige inzet voor de 
buurt, waarbij hij het sms-alert op alle mogelijke manieren bij de buurtbewoners, bin-
nen de eigen organisatie en bij de vele partners promoot.

Horecaoverleg in winkelcentrum Amsterdamse Poort

Het winkelcentrum Amsterdamse Poort, het centrale winkelcentrum van de Amster-
damse Bijlmer, is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking met ondernemers. 
In dat kader verloopt ook de afstemming met de aanpak door de eigen organisatie 
goed. Naar aanleiding van grote problemen in het winkelcentrum door sterk toene-
mende drugsproblemen op het winkelcentrum rond 2002 hebben ondernemers daar 
destijds aan de bel getrokken en is uiteindelijk een convenant tot stand gekomen over 
samenwerking tussen politie, stadsdeel en ondernemers om verbetering te brengen in 
de veiligheidssituatie.
De huidige buurtregisseur werkt nauw samen met de voorzitter van de ondernemers-
vereniging. Zij hebben structureel en regelmatig contact, waarbij de voorzitter proble-
men die ondernemers bij hem melden doorgeeft aan de buurtregisseur, die vervolgens 
met de betrokken ondernemers en/of hun werknemers contact opneemt en de proble-
men en eventueel de aanpak met hen bespreekt.
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De buurtregisseur en vaak ook de districtschef worden twee keer per jaar uitgenodigd 
voor de algemene ledenvergadering van de ondernemersvereniging, waarbij zij naar 
tevredenheid presenteren wat de politie het afgelopen jaar gedaan heeft en welke resul-
taten daarbij geboekt zijn. De voorzitter is enthousiast over de samenwerking met de 
politie en noemt buurtregie ‘een geweldig fenomeen’. Zonder buurtregisseurs was zijns 
inziens een dergelijke samenwerking, in het bijzonder met het stadsdeel, niet mogelijk 
geweest en was de veiligheidssituatie niet in die mate verbeterd.
Omdat het centrale probleem in de Bijlmer, hoewel in de loop der jaren sterk verbe-
terd, nog steeds allerlei drugsgerelateerde overlast is en horeca daarop een aantrek-
kingskracht heeft, is verder juist structurele samenwerking met de horecaonderne-
mers van belang. Waar deze ondernemers elkaar bij aantreden van de buurtregisseur 
 nauwelijks kenden, heeft hij hen verenigd in een zesweeks horecaoverleg waarin hij 
tekst en uitleg geeft over wat ondernemers niet mogen tolereren in hun zaken en welke 
mogelijkheden ze hebben om ongewenste gasten te weren. Criminele activiteiten in 
een horecagelegenheid worden namelijk gerekend tot de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer, met als uiterste consequentie het sluiten van zijn zaak.
Werkt de horecaondernemer mee, dan zal de politie helpen ongenode gasten te ver-
wijderen en zullen geconstateerde overtredingen de ondernemer niet gelijk aangere-
kend worden. Momenteel zijn buurtregisseurs en horecaondernemers bezig met de 
realisatie van een horeca-intentieverklaring, waarbij het mogelijk wordt om onderling 
informatie uit te wisselen en bij overtreding van huisregels in een van de aangesloten 
horecazaken een toegangsverbod voor alle horeca of liefst voor het hele winkelcentrum 
te realiseren.
Daarnaast heeft de buurtregisseur de horecaondernemers zo ver gekregen dat ze tegen-
woordig bij evenementen niet meer ieder apart een vergunning aanvragen, maar via 
de buurtregisseur gezamenlijk een aanvraag indienen. De buurtregisseur jaagt in dat 
kader ook nog achter het stadsdeel aan, om ervoor te zorgen dat zij de vergunning 
bijtijds verstrekken, zodat de horecaondernemers echt de tijd hebben ervoor te zorgen 
dat ze aan de vergunningvoorschriften kunnen voldoen. Anderzijds controleert hij 
ook het naleven van de vergunningvoorschriften en aarzelt niet een bekeuring uit te 
schrijven bij overtreding. Een dergelijke controleronde voert de buurtregisseur ook 
wel samen met de voorzitter van de ondernemersverenging uit, wat het draagvlak ten 
goede komt.

Kleiburg veilig houden in de K-buurt

In de oude K-buurt zijn nog een drietal flatgebouwen Bijlmer oude stijl behouden, 
dat wil zeggen niet gesloopt maar gerenoveerd. Twee daarvan zijn in het kader van 
stadsvernieuwing gerenoveerd en hebben daarbij ieder een eigen specifiek karakter 
gekregen, der derde flat Kleiburg stond ten tijde van dit onderzoek op de nominatie 
voor gedeeltelijke renovatie en gedeeltelijke sloop. Ten gevolge daarvan was sprake van 
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een combinatie van leegstand, tijdelijke bewoning door studenten en bewoning door 
bewoners die nog op zoek waren naar alternatieve woonruimte.
Volgens de buurtregisseur heeft de woningbouwvereniging in een dergelijke situatie de 
neiging niet meer te investeren in verder onderhoud. Voor behoud van de veiligheid is 
echter wel van belang dat de verlichting en het hang- en sluitwerk in orde zijn, zodat 
het geen verzamelplaats wordt voor verslaafden met bijbehorende overlast en crimina-
liteit. In dat kader ondersteunt de buurtregisseur het streven van bewoners om de flat 
ook in deze periode wel leefbaar te houden en heeft daarom bij de betrokken woning-
corporatie tenminste minimaal onderhoud bedongen. Eerder al had de buurtregisseur 
tijdens de renovatie van de andere flats inzet van particuliere beveiliging bedongen.
Deze buurtregisseur heeft een bijzondere band opgebouwd met de leden van de afzon-
derlijke bewonerscommissies van de drie flats en vormt als het ware een minicoalitie 
met enkele zeer actieve bewoners, de flathuismeesters en enkele andere veldwerkers. 
Waar bewoners er niet uitkomen met het stadsdeel, zoals bijvoorbeeld rondom de 
problemen met grofvuil, oefent hij druk uit. In dat kader heeft hij bijvoorbeeld ook 
een persoonlijke brief geschreven aan alle bewoners over waarom vuilnisbakken en 
bankstellen niet zomaar over het balkon gegooid kunnen worden.
De bewonerscommissie Kleiburg vergadert maandelijks met stadsdeel, woningcorpo-
ratie en buurtregisseur. Daaruit is onder andere voortgekomen dat de penningmeester 
en de voorzitter van de bewonerscommissie Kleiburg regelmatig ‘surveilleren’ door de 
flat en eventuele onregelmatigheden aan de huismeester doorgeven. De buurtregisseur 
bespreekt ook relevante kwartaalcijfers met de actieve bewoners. De actieve burger-
respondent ervaart dit als stimulans, omdat zij op die manier hoort dat de eigen inzet 
van bewoners vruchten afwerpt.
Deze buurtregisseur investeert veel in de actieve burgers. Hij heeft aan meerdere groe-
pen een burgercursus gegeven en organiseert daarnaast samen met een actieve bewo-
ner regelmatig thema-avonden voor bewoners, die goed bezocht worden. Hier is dus 
wel sprake van burgerbetrokkenheid, al blijft dit beperkt tot een kleine groep bewo-
ners en is de manier waarop aangepast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van de buurt. Het is een buurt met zeer veel verschillende nationaliteiten en een veel-
heid aan moeilijk bereikbare deelgemeenschappen, die vaak afwijzend staan tegenover 
samenwerking met de politie.

Factoren die burgerbetrokkenheid bevorderen

Bovenstaande voorbeelden geven een indicatie van factoren, die de mate van burger-
betrokkenheid bevorderen. De drie casussen tonen een aantal opvallende overeen-
komsten in de manier, waarop de betrokken buurtregisseurs de samenwerking met 
burgers organiseren. Er is sprake van hechte samenwerking tussen de buurtregisseur, 
enkele veldwerkers en enkele actieve burgers, een hecht samenwerkingsverband in de 
vorm van een soort minicoalitie. In de Molenwijk gaat het daarbij om buurtregisseur, 
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molenmeester en de beide burgertrekkers van het sms-alert. In het winkelcentrum 
Amsterdamse Poort is sprake van hechte samenwerking tussen de buurtregisseur, de 
voorzitter van de ondernemersvereniging en een van de horecaondernemers. In de 
K-buurt werkt de buurtregisseur hecht samen met de voorzitters en penningmeesters 
van de bewonerscommissies en huismeesters van de drie flats.
Daarnaast bieden deze buurtregisseurs allemaal concrete ondersteuning aan burgers. 
In de Molenwijk zorgt de buurtregisseur voor back-up en opvolging van sms-alerts 
voor zover burgers er alleen niets mee kunnen. De buurtregisseur in het winkelcen-
trum regelt zaken goed af voor ondernemers, zoals het kunnen effectueren van een 
horecaverbod voor ongenode gasten en het gezamenlijk aanvragen van een vergunning 
en het bijtijds afgeven daarvan door het stadsdeel. In de K-buurt, met ruim tachtig 
procent niet-westerse allochtone bevolking, besteedt de buurtregisseur veel tijd en aan-
dacht aan voorlichting over de politie, door middel van de burgercursus voor verschil-
lende groepen burgers, thema-avonden voor bewoners en informatiebijeenkomsten 
gericht op moeilijk bereikbare Afrikaanse gemeenschappen.
Ook worden in alle gevallen structureel vergaderingen gehouden waarbij problemen 
en aanpak worden besproken. Dit gebeurt het meest structureel in de Molenwijk, waar 
de groep burgers verenigd in het sms-alert maandelijks vergaderen met buurtregisseur 
en molenmeester met dat doel. In het winkelcentrum vervult het zesweeks horecaover-
leg van de buurtregisseur die functie en in de K-buurt is de maandelijkse vergadering 
tussen bewonerscommissie Kleiburg, stadsdeel, woningcorporatie en buurtregisseur 
een goed voorbeeld van een dergelijke werkwijze.
Verder vervullen alle deelnemende burgers op enigerlei wijze een eigen rol, die verder 
gaat dan uitsluitend melden van problemen en koppelen de buurtregisseurs structureel 
resultaten terug. De deelnemers aan het sms-alert uit de Molenwijk ondersteunen in 
de eerste plaats elkaar bij het aanpakken van kleine problemen en zorgen daarnaast 
met hun meldingen voor vroegsignalering van opkomende problemen bij de autori-
teiten, waardoor ernstiger problemen voorkomen kunnen worden. De horecaonderne-
mers pakken in de samenwerking met de politie de verantwoordelijkheid op voor het 
weren van ongeoorloofde activiteiten uit hun horecagelegenheid en de leden van de 
bewonerscommissie Kleiburg verzorgen zelf een surveillanceronde door de flat.
Ten slotte is de casus van de Molenwijk bijzonder en gaat verder dan de andere vormen 
van samenwerking. Dit komt omdat hier sprake is van een relatief grote groep actieve 
burgers en de onderlinge samenwerking en taakverdeling daarin goed afgeregeld is. 
Zo is sprake van strenge selectie van en door deelnemers aan het sms-alert en is van 
tevoren gediscussieerd over en zijn grenzen bepaald van burgeroptreden. Bovendien is 
de jeugd nadrukkelijk in positieve zin betrokken in plaats van uitsluitend als doelwit 
en zondebok te fungeren, zoals vaak het geval is.
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12.5 Probleemgericht werken met professionals

Wijkteamchefs leggen echter niet de nadruk op burgerbetrokkenheid, maar op het 
oplossen van problemen door gebruik te maken van een professioneel netwerk. Ook 
dit verloopt niet altijd even soepel. Wijkteamchefs zijn van mening dat buurtregisseurs 
beperkte mogelijkheden hebben om een structurele probleemaanpak te bevorderen. 
Buurtregisseurs zijn relatief vaak bezig met de afhandeling van incidenten, worden 
steeds vaker verplicht juist reactief te reageren en zijn daarnaast voor een structurele 
probleemaanpak afhankelijk van externe professionele partners, in het bijzonder het 
bestuur. Vooral de snelheid waarmee andere partijen kunnen en willen anticiperen op 
problemen is volgens wijkteamchefs vaak gering. Zo ligt de nadruk binnen buurtregie 
vaak op de doelgroepenaanpak, die vooral gericht is op problematische jeugdgroepen. 
Het stuk preventie in die aanpak is naar mening van de wijkteamchefs primair een 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het gaat daarbij om individuele zorgtrajecten, 
uit te voeren door diverse maatschappelijke organisaties.
Buurtregisseurs zijn volgens wijkteamchefs hard nodig om de daarvoor benodigde 
partijen om tafel te krijgen. Volgens wijkteamchefs is het verder juist in het kader van 
de jeugdaanpak belangrijk dat buurtregisseurs achter de voordeur komen bij de gezin-
nen van die jongeren zodat ze de achterliggende problematiek goed kunnen signale-
ren en goed kunnen doorverwijzen. In dat kader zijn wijkteamchefs voorstander van 
het sluiten van convenanten met professionele partners, zodat specifieke informatie- 
uitwisseling mogelijk wordt. In dat verband past ook de keuze buurtregisseurs als 
hulpofficier van justitie in de eigen buurt in te zetten vanuit de visie ‘hoe meer achter 
de voordeur hoe beter’. Informatie dus en professionele partijen aanzetten tot de aan-
pak van de oorzaken van structurele problematiek, daar gaat het wijkteamchefs om bij 
de nadruk op problemen oplossen met behulp van een professioneel netwerk.
Buurtregisseurs zelf geven ook in overgrote meerderheid aan dat problematische gezin-
nen en hun kinderen in vrijwel alle buurten tot een van de voornaamste oorzaken 
behoren van criminaliteit en overlast in hun buurt. Zij geven eveneens aan dat zij voor 
de aanpak van dergelijke disfunctionele gezinnen afhankelijk zijn van andere profes-
sionele partijen. Toch blijkt uit de verhalen van buurtregisseurs dat zij vaak degenen 
zijn die de problemen als eerste signaleren en in crisissituaties de eerste gesprekken 
met ouders voeren en trachten de betrokken jongeren en gezinnen in hulpverlenings-
trajecten te krijgen. Hoewel deze trajecten soms naar tevredenheid verlopen, is vaak 
ook sprake van frustratie over capaciteitstekorten en wachtlijsten in de hulpverlening, 
plotseling afbreken van trajecten omdat een jongere achttien wordt en gebrek aan 
doorpakken bij justitie.
Zowel wijkteamchefs als buurtregisseurs wijzen dus op het belang van het hebben 
en activeren van een professioneel netwerk, wijkteamchefs vanuit een instrumenteel 
belang voor het wegzetten van oneigenlijk politiewerk en buurtregisseurs vanuit een 
meer morele betrokkenheid bij diep ingrijpende conflicten binnen gezinnen, die zij 
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willen (ver)helpen. Een aantal buurtregisseurs benadrukt dat het juist hier aankomt 
op regie voeren en daarin is de ondersteuning vanuit het wijkteam onontbeerlijk. Dit 
onderzoek levert in dat opzicht twee mooie voorbeelden hoe dit regie voeren in zijn 
werk kan gaan.

Holendrecht

De buurt Holendrecht in Zuidoost werd geteisterd door zware overlast van een groep 
jongeren in het sterk verloederde winkelcentrum Holendrecht. Terwijl de Bijlmer-
buurten onderwerp waren van stadsvernieuwing en veel geld in het opknappen gesto-
ken werd in de buurten daar, werd in diezelfde periode nauwelijks omgekeken naar het 
naburig gelegen gebied van het wijkteam Remmerdenplein.
De beide buurtregisseurs van Holendrecht is het gelukt om, door samen een goede 
analyse, visie en doelstelling te bepalen en te schrijven voor het gebied, de problemen 
in Holendrecht op de agenda te krijgen bij het bestuur en bij de eigen wijkteam-
chef, waardoor uiteindelijk besloten is de noodzakelijke maatregelen te nemen voor 
het opknappen van het winkelcentrum en een heel stelsel van andere maatregelen. 
Dit geeft de buurtregisseurs de ruimte om zich te gaan richten op de achterliggende 
problematiek, namelijk de concentratie van eenoudergezinnen in sociale achterstands-
posities die in een deel van de aan het winkelcentrum grenzende buurt wonen en waar 
veel van de probleemjongeren vandaan komen. Door probleemgericht werken met 
professionals hebben zij ruimte gecreëerd voor laagdrempelige contacten met buurt-
bewoners.

Chassébuurt

De Chassébuurt in West werd eveneens geteisterd door aanhoudende en ernstige 
overlast door een grote groep van ongeveer veertig jongeren. De twee betrokken 
buurtregisseurs hebben toen zij hoorden van het bestaan van buurtveiligheidsteams 
aangedrongen op het opstarten van een dergelijk team in hun buurt. Achterliggende 
gedachte was enerzijds meer toezicht op buurtniveau te kunnen organiseren door de 
beide extra agenten en toezichthouders voor een buurtveiligheidsteam en anderzijds 
op deze wijze het stadsdeel te kunnen binden aan deelname in de aanpak.
In samenwerking met daderregie van het wijkteam is allereerst de jeugdgroep gede-
tailleerd in kaart gebracht, zowel individueel en als groep, en vervolgens is een sterk 
repressieve aanpak ingezet. Buurtvaders (buurtbetrokken bewoners) zijn ingezet, er is 
een buurtsteunpunt geopend in het centrum van de overlastlocatie en de buurtregis-
seurs hebben de burgercursus en een cursus aanspreken van jongeren verzorgd voor 
de buurtvaders. Beide buurtregisseurs hadden een taakverdeling, waarin de een zich 
voornamelijk en heel intensief richtte op de jeugd en hun ouders, terwijl de ander zich 
richtte op het mobiliseren van het stadsdeel en andere partijen in de aanpak.
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Bij de aanpak van deze jeugdgroep hebben de buurtregisseurs ervaren dat persoonlijk 
naar justitie stappen om deze te overtuigen van de noodzaak van bepaalde maatrege-
len ten aanzien van criminele jongeren werkt. Ze komen dan niet meer binnen enkele 
dagen na aanhouding terug op straat, maar blijven voor langere tijd vastzitten. Op die 
manier is de overlast sterk teruggedrongen, maar niet voor goed opgelost. De vraag is 
wat er gebeurt als de jongeren terugkomen in de straat.
Overigens zijn burgers in het kader van de buurtveiligheidsteams geënquêteerd en 
gevraagd de belangrijkste overlastproblemen te kiezen, die zij graag aangepakt wil-
den zien. Tot verrassing van de buurtregisseurs kreeg overlast door vervuiling eerste, 
overlast van verkeer tweede en jeugdoverlast pas derde prioriteit. Deze communicatie 
met burgers in het kader van de buurtveiligheidsteams werd grotendeels weggezet bij 
het stadsdeel als verantwoordelijkheid van het bestuur. Uit de reacties van de betrok-
ken burgerrespondenten blijkt echter, dat deze weliswaar de inzet van extra agenten 
hebben opgemerkt, maar dat het buurtveiligheidsteam als zodanig niet echt is waarge-
nomen. Terugkoppeling van activiteiten was dan ook voornamelijk gericht op profes-
sionele partijen.

Burgers worden door de politie voornamelijk gezien als leveranciers van informatie, 
communicatie met burgers wordt vaak beschouwd als verantwoordelijkheid van het 
bestuur en in veel van de multi-etnische buurten van dit onderzoek is bovendien 
sprake van allochtone deelgemeenschappen die niet open staan voor enige betrokken-
heid bij een organisatie als de politie. Daardoor richt het probleemgerichte werken zich 
voornamelijk op samenwerken met professionals en concentreert zich op professionele 
overlegvormen waarin veelal zonder burgers over burgers wordt beslist.
Feitelijk is burgerbetrokkenheid echter één zijde van de medaille van probleemgericht 
werken en het samenwerken met professionals de andere. De buurtregisseur heeft bij 
het probleemgericht werken te maken met beide partijen, namelijk enerzijds de bur-
gers en anderzijds de professionals. Probleemgericht werken gaat over het analyseren, 
prioriteren en aanpakken van lokale problemen samen met partners. De laagdrem-
pelige aanwezigheid, bereikbaarheid en benaderbaarheid van de buurtregisseur in de 
buurt geeft hem de mogelijkheid een buurtnetwerk op te bouwen van burgers en pro-
fessionals. Dit buurtnetwerk heeft hij nodig voor de aanpak van problemen.
Bij burgers gaat het om personen die in de buurt wonen en werken, bij professionals 
gaat het om veldwerkers en beleidsmedewerkers die in de buurt werken, waaronder het 
lokale bestuur en dus de lokale politiek. Idealiter pakt men samen praktische proble-
men op waaraan burgers urgentie geven die oplosbaar zijn op lokaal niveau. Daarin 
pakt dan ieder zijn eigen aandeel of zorgt ervoor dat de respectievelijke eigen organi-
satie (professionals) of achterban (bewoners) dit oppakt. Dat geldt uiteraard ook voor 
de buurtregisseur. Dit werkveld van de buurtregisseur is vereenvoudigd weergegeven 
in figuur 3. De consequentie van deze veelzijdigheid is dat vanuit zeer diverse partijen 
beslag gelegd wordt op buurtregisseurs. Buurtregisseurs moeten daardoor voortdurend 

Buurtregie met mate.indd   317 12-7-2012   15:19:03



318

Buurtregie met mate

keuzes maken over waaraan zij hun tijd besteden. Bovendien moeten zij die keuze ook 
nog inpassen in de eisen die de eigen organisatie aan hen stelt.
Uit dit onderzoek komt 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. Net als burgerbetrokkenheid lijkt het probleemgerichte werken 
geen belangrijk bestanddeel van de aansturing van buurtregisseurs door wijkteam-
chefs. De moeilijke aspecten van probleemgericht werken, zoals de wijze waarop de 
buurtregisseur een relevant netwerk van partners kan opbouwen en onderhouden, hoe 
een buurtregisseur invloed kan uitoefenen op dit netwerk en welke ondersteuning het 
wijkteam daaraan levert, lijken geen deel uit te maken van de sturing door wijkteam-
chefs. Ook zijn door buurtregisseurs gemaakte afspraken met partners (zowel burgers 
als professionals) niet het bepalende criterium voor bijvoorbeeld ondersteuning van 
de buurtregisseur door buurtgerichte inzet van wijkteampersoneel. Twee belangrijke 
elementen van community policing, namelijk burgerbetrokkenheid en probleemgericht 
werken, komen dus vooralsnog beide onvoldoende tot hun recht in de praktijk van 
buurtregie.

Figuur 3: Het werkveld van de buurtregisseur
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12.6 Verbetervoorstellen respondenten

Gedurende de interviews hebben vele respondenten, zowel vanuit politiezijde als van-
uit burgers spontaan tal van verbetervoorstellen in het kader van functioneren van 
buurtregie en politie gedaan die in het kader van dit onderzoek het vermelden waard 
zijn. Deze voorstellen tonen namelijk aan dat het vereiste innovatieve vermogen en 
de wil om over oplossingen na te denken en daarin te participeren aanwezig is. Het 
volgende is slechts een bloemlezing uit de vele verbetervoorstellen die respondenten 
spontaan naar voren brachten tijdens de interviews en observaties.
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Verbetervoorstellen buurtregisseurs

– Buurtregisseurs pleiten ervoor de keuze om de beslissing nieuwe taken al dan niet 
uit te voeren over te laten aan de discretie van lokale wijkteamchefs en buurtregis-
seurs gezamenlijk.

– Een wekelijks overzicht van het ‘STIP’ van relevante buurtmeldingen en inciden-
ten voor de buurtregisseurs, zodat zij niet steeds zelf veel tijd kwijt zijn aan het 
scannen van systemen.

– Buurtregisseurs structureel contact laten leggen met jongeren in de laatste groepen 
van de basisschool, zodat zij de jeugd kunnen bereiken op een leeftijd waarin zij 
daar nog open voor staan.

– Spijbelgegevens over een hele groep zestien- en zeventienjarigen in het kader 
van het registreren van jeugdgroepen niet aan de buurtregisseur opdragen, maar 
centraal laten opvragen en registreren bij de betrokken leerplichtambtenaren en 
school directies.

– Voor het tegengaan van polarisatie tussen allochtone nieuwkomers en de autoch-
tone oorspronkelijke bewoners en onbegrip over en weer tussen jong, veelal alloch-
toon en oud, veelal autochtoon, ontmoetingscentra realiseren waarin bijvoorbeeld 
de Marokkaanse gemeenschap kennis zou kunnen nemen van de geschiedenis van 
de buurt en Nederlanders over de Marokkaanse cultuur.

– Gemengde ploegen van collegae van diverse disciplines binnen het wijkteam, zodat 
de buurtregisseur een groep heeft met wie hij meer informeel en intensiever zijn 
kennis kan delen en die daardoor in hun werk meer betrokken raken bij het wel en 
wee van hun buurt. Op die manier ontstaat meer gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de buurt.58

– Verkorten van de initiële opleiding voor buurtregisseurs en deze vervangen door 
een meer structurele voortdurende bijscholing, door een actueler en meer op de 
veranderde samenleving toegespitst cursusaanbod.

– Een betere terugkoppeling in het algemeen van de politie naar burgers over door 
haar geboekte resultaten.

– Een efficiënter organisatie van buurtregie, namelijk reductie van het aantal buurt-
regiebuurten door gelijkstelling aan gemeentelijke buurten, realiseren van een be-
tere matching tussen buurt en buurtregisseur en het samenstellen van een flexibel 
inzetbare groep buurtregisseurs om in te zetten waar en wanneer nodig.

58 Overigens werden in het verleden voor de wijkagenten oude stijl in den lande ook al soortgelijke systemen 
bedacht. Meerdere kleine korpsen kenden bijvoorbeeld het ‘peetvadersysteem’ waarin de wijkagent werd 
gekoppeld aan een noodhulpgroep werkzaam in een bepaalde wijk. Dit leverde meer afstemming wat betreft 
werkwijze, betere informatieoverdracht op een soepele informele wijze en een grotere bekendheid van de 
noodhulpcollega’s bij de betrokken wijk (Bastiaenen et al., 1981: 28).
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Verbetervoorstellen burgers en sleutelpersonen

– Een einde maken aan de voortdurende overlast gelieerd aan het roken en verhan-
delen van softdrugs door in Zuidoost zoals in de rest van Amsterdam, coffeeshops 
toe te staan (Amsterdamse Poort).

– In plaats van bezuinigen op opbouwwerk en buurtwerk juist daarin investeren. 
Een buurtanimator aanstellen, die zich juist richt op het organiseren van leuke 
dingen met de buurt (K-buurt).

– In het kader van bestrijden van de capaciteitstekorten die burgers waarnemen, zou 
de politie goede administratieve krachten moeten aanstellen voor het opnemen van 
aangiften, die sneller, beter en foutlozer kunnen typen (Geldbuurt).

– Bij gebrek aan inzetbare politie de wel beschikbare straatcoaches opleiden en de 
bevoegdheid geven om voor simpele overtredingen bekeuringen uit te delen (Geld-
buurt).

– Instelling van een structurele overlegvorm tussen een vertegenwoordiging van 
de ondernemers, vertegenwoordigers van de flats, de buurtregisseur en eventueel 
jeugdzorg teneinde de veiligheid rond het Ecuplein verder te bevorderen omdat 
sprake is van een sterk aan elkaar verbonden fysieke structuur en gezamenlijk erva-
ren problemen (Geldbuurt).

– De lokale politie zou burgers veel vaker meer gedetailleerd en persoonlijk feedback 
moeten vragen over haar functioneren (diverse buurten, onder andere de K-buurt).

– Het verschaffen van cijfermatige politiecijfers over hoe de situatie zich in het win-
kelcentrum ontwikkelt zou vaker en beter moeten in het kader van de onderlinge 
samenwerking die men is aangegaan (Reigersbos).

– Betere back-up bij actief burgertoezicht in de buurt en ook in de nachtelijke uren 
een telefoonnummer waarop men een agent die de actieve burgers en hun werk-
zaamheden kent kan bellen (Chassébuurt).

– Meerdere buurtregisseurs per buurt, een buurtregisseur voor ouderen en een voor 
jongeren of een vaste groep buurtgebonden agenten als oplossing voor capaciteits-
problemen bij de politie, zodat buurtregisseurs in staat zijn voldoende tijd aan de 
buurt te besteden, niet meer ingezet hoeven worden voor niet-buurtregiewerk en 
gewone agenten meer binding gaan krijgen met de buurt en daardoor meer zullen 
aansluiten bij wat de buurtbewoners willen en behoeven (Dijkgraafpleinbuurt).

– Meer zichtbare en publieksvriendelijke acties van de buurtregisseur in het winkel-
centrum, waardoor mensen uit zichzelf op de buurtregisseur zullen afstappen en 
met hun problemen en verhalen over de brug komen (Amsterdamse Poort).

– Winkeliers niet direct hulp weigeren als zij niet zelf voor beveiliging zorgen, ge-
richte actie van de buurtregisseur zou bijvoorbeeld een diefstalprobleem althans 
enigszins kunnen verlichten voor de betrokken winkelier (Amsterdamse Poort).
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– Vervanging van de buurtregisseurs tijdens langere afwezigheid beter regelen, zoals 
tijdens vakantieperiodes en als buurtregisseurs hun verlofuren moeten opmaken 
alvorens zij overgaan naar een andere buurt (diverse buurten).

– Buurtregisseurs laten aansturen door een andere chef dan de wijkteamchef omdat 
vanuit andere belangen te vaak beslag op buurtregisseurs gelegd wordt voor buurt-
regisseur-oneigenlijke taken zoals het draaien van noodhulpdiensten (Reigersbos).

12.7 Concluderende samenvatting

Volgens de literatuur is implementatie en ontwikkelen van community policing het 
antwoord op een tweetal steeds terugkerende problemen met de politie, namelijk dis-
crepantie tussen wat de politie doet en wat de bevolking wil en onvoldoende effect 
in het bestrijden van overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Volgens het 
ideaalbeeld van community policing kan de kloof tussen politie en maatschappij het 
beste overbrugd worden door een succesvolle combinatie van burgerbetrokkenheid, 
probleemgericht werken en decentralisatie.
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 aan 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 tal van proble-
men bij het inzetten van de eigen organisatie. Ten derde is sprake van een eenzijdige 
informatiestroom van burgers naar de politie, terwijl burgers ook informatie terug wil-
len. 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. Daarnaast is vaak sprake van kleinschalige 
vormen van samenwerking met een select groepje van actieve bewoners of met indi-
viduele actieve bewoners en is bij ondernemers sprake van een bredere burgerbetrok-
kenheid, omdat zij vaker daadwerkelijk een rol vervullen in het prioriteren en aan-
pakken 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.
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Uit dit onderzoek komt naar voren dat in het probleemgericht werken de voorkeur van 
de politie eerder uitgaat naar samenwerken met professionals en dat 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 aan-
pak niet altijd naar tevredenheid oppakken. Juist daar komt het volgens buurtregis-
seurs 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 gele-
verd moet worden echter geen belangrijk bestanddeel van de aansturing van buurt-
regisseurs door wijkteamchefs. Ook zijn door buurtregisseurs gemaakte afspraken met 
partners niet het bepalende criterium voor bijvoorbeeld ondersteuning door buurt-
gerichte inzet van wijkteampersoneel.
Twee belangrijke elementen van community policing, namelijk burgerbetrokkenheid 
en probleemgericht werken, komen vooralsnog beide onvoldoende tot hun recht in de 
praktijk van buurtregie. Een bloemlezing van verbetervoorstellen van zowel politie-
zijde als burgerzijde toont aan dat het vereiste innovatieve vermogen om dit te ver-
anderen en de wil om over oplossingen na te denken en daarin te participeren wel 
aanwezig is.
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Dit onderzoek bevestigt dat politiewerk in het teken staat van de spanning tussen 
nabijheid en distantie in de relatie tussen politie en burgers. Het leert dat buurt-
regie weliswaar een positieve bijdrage levert aan een betere balans tussen deze beide 
aspecten van politiewerk, maar dat de verwachtingen ten aanzien van buurtregie iets 
getemperd zouden moeten worden. Community policing in zijn meest ideale vorm is 
als zodanig niet te realiseren, maar wel in een bescheidener en meer realistischer vorm. 
De praktijk van buurtregie toont een community policing variant, waarin werken in 
minicoalities en een rechtvaardige bejegening van burgers in potentie kunnen zorgen 
voor een adequaat tegenwicht voor de toenemende instrumentalisering van de politie 
en bijbehorende tendens naar meer distantie tot burgers.
Community policing staat bekend als containerbegrip en er is altijd veel discussie over 
het realiteitsgehalte van dit concept geweest. Critici zien realisatie soms als utopie 
en bestempelen community policing tot retoriek of zelfs als achterhaald (Punch et al., 
2008: 74-75; Braga & Weisburd, 2008: 10). Over één aspect van community policing 
bestaat echter zeker overeenstemming: het is in eerste instantie gericht op meer ver-
bondenheid van de politie met burgers (Bayley, 1994; Punch, Hoogenboom & Van 
der Vijver, 2007; Ponsaers, 2001; Punch, 2002; Van der Vijver & Zoomer, 2002; Terp-
stra, 2008). Doordat community policing ontstaan is als reactie op de veronderstelde 
vervreemding van de bevolking van de politie kunnen we het creëren van verbinding 
met bevolking en maatschappij opvatten als kerndoel (Ponsaers, 2001: 479-482).
Community policing veronderstelt dat die verbinding bereikt kan worden door het orga-
niseren van betrokkenheid van burgers bij politiewerk, probleemgericht werken door 
de politie aan door burgers geprioriteerde problemen en door decentralisatie (Skogan, 
2006: 27-28). In hoofdstuk 12 is al uiteengezet dat twee van deze elementen,  namelijk 
burgerbetrokkenheid en probleemgericht werken, vooralsnog onvoldoende tot hun 
recht komen in de praktijk van buurtregie. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag 
of Amsterdam door middel van buurtregie desalniettemin een antwoord gevonden 
heeft op de spanning tussen nabijheid en distantie in de relatie tot burgers. Daartoe 
worden de implicaties van de uitkomsten van dit onderzoek voor zowel theorie als 
praktijk besproken. Het hoofdstuk sluit af met enkele aanbevelingen voor de praktijk.

13.1 Buurtregie ‘light’

Community policing veronderstelt dat nabijheid tot burgers bereikt kan worden door 
een ruime mate van burgerbetrokkenheid. Dat betekent dat de politie op grotere schaal 
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collectief burgers consulteert, motiveert en mobiliseert en met burgers samenwerkt. 
De politie geeft burgers dan minimaal vooraf inspraak en achteraf tekst en uitleg bij 
politieactiviteiten of laat – maximaal – burgers meebeslissen over en meedoen aan de 
aanpak. Een dergelijke ruime mate van burgerbetrokkenheid is binnen buurtregie niet 
aangetroffen en moet als niet-reëel worden beschouwd.
Uit de literatuur is bekend dat het uitzonderlijk ingewikkeld is om dergelijke ruime 
mate van betrokkenheid van burgers te bereiken. In het bijzonder in buurten met 
een hoge criminaliteit is sprake van wantrouwen tussen bewoners onderling, heerst 
angst voor represailles en maken negatieve ervaringen met de politie bewoners scep-
tisch. Daarnaast stuit burgerbetrokkenheid op verzet bij de politie omdat zij misdaad-
bestrijding prefereert en afwijzend staat tegenover programma’s waarin gewone burgers 
een rol krijgen in het beoordelen en prioriteren van politieoptreden (Skogan, 2006: 
33-34). Mastrofski (2006) wijst daarnaast op het gebrek aan ‘echte’ partnerschappen 
met burgers. Zelfs in Chicago was de ervaring met burgers in buurtpanels dat zij eer-
der deelnamen om meer dienstverlening te eisen dan dat sprake was van deelname in 
de gezamenlijke aanpak van problemen (Mastrofski, 2006: 47-59).
Ook uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ruime mate van burger-
betrokkenheid. Zelfs de realisatie van een geringe mate van burgerbetrokkenheid 
verloopt moeizaam. Vooral in de meer problematische buurten met jeugdoverlast en 
-criminaliteit en een sterk multi-etnische bevolking is sprake van angst voor represail-
les en wantrouwen van de politie. Vaak blijft daardoor zelfs het melden van problemen 
achterwege en lijkt burgerbetrokkenheid een brug te ver. Daarnaast zien veel wijk-
teamchefs en buurtregisseurs collectieve vormen van burgerbetrokkenheid als weinig 
zinvol of staan zij zelfs afwijzend tegenover meepraten, meebeslissen en meedoen van 
burgers. Bovendien willen zelfs de weinige actieve burgers vaak niet meedoen aan de 
aanpak. De meesten prefereren het om zich te beperken tot het melden van problemen 
en vinden dat de aanpak een taak van de politie is.
De moeizame realisatie van burgerbetrokkenheid roept de vraag op waarom deze toch 
nastrevenswaardig zou zijn. Fung (2004) toont aan dat juist burgers in achterstands-
wijken het meeste belang hebben bij de aanpak van de buurtproblemen omdat zij daar 
dagelijks hinder van ondervinden terwijl zij vanuit hun achtergestelde positie de min-
ste mogelijkheden hebben om daar zelfstandig iets aan te doen. Juist daardoor zouden 
zij sterk gemotiveerd zijn om te participeren in de aanpak van die problemen.
Fung (2004) stelt dat realisatie van burgerbetrokkenheid echter specifieke ondersteu-
ning vergt. Het gaat daarbij om het faciliteren en ondersteunen van lokale beraad-
slaging en besluitvorming door politieagenten, andere lokale professionals en burgers. 
Het doel is in coproductie met burgers te komen tot lokale bottom-up prioritering 
en aanpak, waarin ieders argumenten gehoord zijn en vermeden wordt dat politie of 
bepaalde individuele bewoners of bewonersgroepjes een onevenredige invloed uitoefe-
nen op de besluitvorming. Ook moet de ondersteuning gericht zijn op het betrekken 
van normaliter niet-betrokken minderheidsgroeperingen. Het top-down opleggen van 
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door autoriteiten bepaalde prioriteiten en aanpak moet daarbij vermeden worden. Op 
die manier kan ook samenwerking met slechts een beperkt groepje burgers uit der-
gelijke achterstandswijken lonend zijn.
Binnen de Amsterdamse buurtregie komt het nauwelijks tot een ondersteuning van 
dergelijke kleinschalige vormen van burgerbetrokkenheid waarin enkele burgers gele-
genheid krijgen om invloed uit te oefenen op en mee te doen aan de aanpak van onvei-
ligheid in hun buurten. Vanuit de wijkteamleiding wordt er niet op gestuurd en de 
buurtregisseurs die wel afspraken maken met bewoners over de aanpak van problemen 
kunnen veelal niet rekenen op de noodzakelijke back-up vanuit de eigen organisatie. 
Contacten leggen met de verschillende etnische gemeenschappen uit een buurt, goede 
vertegenwoordigers selecteren en met hen zinvolle samenwerkingsverbanden aangaan 
is bovendien moeilijk en arbeidsintensief. Binnen buurtregie komt het vaak niet zo ver 
omdat de organisatie burgerbetrokkenheid weinig ondersteunt en ook buurtregisseurs 
zelf zich vaak beperken tot samenwerking met professionals.
Resumerend kan gesteld worden dat realisatie van de ruime mate van burgerbetrok-
kenheid die community policing voorstaat niet reëel is. 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. Juist 
in dergelijke buurten is het van groot belang dat in ieder geval de meest basale vormen 
van burgerbetrokkenheid gestimuleerd worden.
Voor wat betreft nabijheid tot burgers blijkt laagdrempeligheid een succesfactor te zijn, 
waarin een correcte bejegening van burgers conform de ideeën van Tyler (1990) een 
belangrijke rol speelt. In dit onderzoek waarderen burgers de buurtregisseur omdat 
hij hen respecteert, naar hen luistert en bereid is te zoeken naar maatwerk en blijken 
bijvoorbeeld slachtoffers zeer positief te oordelen over de interventie van de buurtregis-
seur ondanks het uitblijven van de aanhouding van de dader. 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. Dit bevestigt eerdere bevindingen van Tyler (1990) dat 
burgers de legitimiteit van de politie pas erkennen als naar hun mening sprake is van 
een respectabele en eerlijke bejegening van burgers, waarbij vooral de kwaliteit van de 
omgang telt en niet zozeer de uitkomst.
Uit dit onderzoek blijkt verder dat burgers het optreden van de buurtregisseur over het 
algemeen meer waarderen en respecteren dan de aanpak van overige agenten. Voor 
velen is hij daardoor ook een onmisbare schakel naar een anders als vrij ontoegankelijk 
ervaren politieorganisatie, iemand waar ze in tegenstelling tot de politieorganisatie 
op kunnen bouwen en waar ze hun zorgen aan kunnen toevertrouwen. Een grotere 
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nabijheid tot burgers binnen buurtregie steunt op een respectvolle omgang en fair en 
rechtvaardig optreden in de omgang met burgers.
Naast burgerbetrokkenheid veronderstelt community policing – volgens Skogan – 
decentralisatie en probleemgericht werken. Dat betekent dat autoriteit en verantwoor-
delijkheid lager in de hiërarchie worden neergelegd, zodat een snelle ontwikkeling 
van aanpakken voor lokale problemen en besluitvorming daarover bevorderd wordt 
( Skogan, 2006: 37). Community policing veronderstelt dat de samen met burgers 
bepaalde prioriteiten en aanpakken ook door de politieorganisatie en professionele 
partners worden ondersteund, zelfs als de uitkomsten afwijken van het politiebeleid. 
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 
beperkt zijn. Community policing is als richtinggevend concept voor de hele organisatie 
met buurtregie niet gerealiseerd.
Moeilijkheden bij de realisatie van lokale prioritering zijn volgens Mastrofski (2006: 
47-59) ook gelegen in het feit dat de meeste politieorganisaties hun prestaties nog 
steeds voornamelijk meten met traditionele criminaliteitscijfers in plaats van presta-
tienormen te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid en de 
oplossing van buurtproblemen. Als lokale politieleiders vooral worden afgerekend op 
criminaliteitscijfers dan gaan zij zich onder druk van een gecentraliseerd management-
systeem richten op traditionele politieactiviteiten, die daar beter bij passen ( Skogan, 
2006: 39).
Ook Van Stokkom en Van den Brink (2009: 2-11) wijzen erop dat het bedrijfsmatig 
aansturen van de politie de relatie tussen politie en burgers verstoort. Ze nemen een 
potentiële legitimiteitscrisis waar, die verband houdt met het bedrijfsmatig aansturen 
van de politie, wat heeft geleid tot focus op output59 en het benaderen van burgers als 
klanten. Deze omkering van doel en middel gaat gepaard met verwaarlozing van pre-
ventie, contacten met buurtbewoners en/of samenwerkingspartners, omdat hier niet 
op wordt afgerekend.
Terpstra (2008) wijst er eveneens op dat de afstand tot burgers in de huidige praktijk 
van wijkagenten binnen de gebiedsgebonden politie soms relatief groot is. Dit ligt 
onder andere aan een zakelijker politiebeleid, waardoor zich de laatste jaren een zekere 
instrumentalisering heeft voorgedaan in het gebiedsgebonden politiewerk. De grote 
uitdaging voor de komende jaren is volgens Terpstra dan ook om te voorkomen dat 
de nadruk op een zakelijke aanpak, op cijfermatige verantwoording en het tegengaan 
van vrijblijvendheid niet uitmondt in een grotere afstand tot burgers. Ook stelt Terp-
stra dat een ontwikkeling van de gebiedsgebonden functionaris naar een tweedelijns-
functie, waarbij de nadruk ligt op samenwerking met professionele partners en voor 

59 Resultaten in de zin van aantallen bekeuringen en arrestaties. Outcome echter heeft betrekking op het maat-
schappelijk effect.
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contacten met burgers geen tijd meer is, zijn doel voorbijschiet en zou leiden tot grote 
afstand van burgers (Terpstra, 2008: 369-370).
Buurtregisseurs worden net als wijkagenten geconfronteerd met een grote verschei-
denheid aan soms conflicterende eisen vanuit burgers, leidinggevenden, collega’s en 
professionele partijen. Veelal gaat het daarbij net als in het werk van wijkagenten om 
optreden in situaties die nu of in de nabije toekomst vragen om directe actie. Vooral 
de voortdurende verstoring door allerlei ad-hocwerkzaamheden en de niet op buurt-
problemen gerichte prioritering vanuit de eigen organisatie, maakt een meer op de 
buurt gerichte diepgaande analyse van de problematiek en daarop afgestemde priori-
tering lastig.
De prominentenaanpak biedt weliswaar een eerste aanzet tot het beter verankeren van 
een probleemgerichte buurtgebonden inzet, maar is vooralsnog geen garantie voor 
meer 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.
Terpstra stelt dat de aansturing van wijkagenten in de regel gepaard gaat met een vrij 
grote autonomie, maar dat de professionele ondersteuning bij het uitvoeren van die 
autonomie nogal beperkt is in die zin dat het meestal aan coaching en intervisie door 
direct-leidinggevenden ontbreekt (Terpstra, 2008: 117). Dit onderzoek onderschrijft 
die constatering in zoverre dat het bij de aansturing van buurtregisseurs juist ontbreekt 
aan ondersteuning in de moeilijkste elementen van hun takenpakket. Het gaat dan 
om het organiseren van samenwerking en het bepalen van prioriteiten met professio-
nele partners en burgers.
De meeste burgerrespondenten uit dit onderzoek zijn van mening dat er te weinig 
geluisterd wordt naar hun inbreng. De neiging de focus te leggen op beleidsmatig 
bepaalde kerntaken plaatst de buurtregisseur voor problemen. De politie verliest aan 
legitimiteit als zij de prioriteiten van burgers negeert en voor de aanpak van andere 
problemen kiest. Ook het wegzetten van zogenaamde niet-kerntaken bij partners 
werkt vaak contraproductief. Als die partners de hun toebedachte taak vervolgens niet 
oppakken blijven buurtregisseur en buurt met het probleem zitten.
Andere struikelblokken zijn dat community policing zeer arbeidsintensief is en extra 
politiecapaciteit vergt. Daarbij speelt de dominante positie van de noodhulp binnen 
alle politiekorpsen. Het binnen een bepaalde minimumtijd gehoor geven aan spoed-
eisende assistentieverzoeken van het publiek is een garantie, die boven alles voorrang 
krijgt en daardoor in belangrijke mate voor elk politiebureau bepaalt hoe de capaci-
teit verdeeld wordt (Skogan, 2005: 40-41). Ook Straver et al. (2008) constateren dat 
noodhulp vaak dominant is in planning en beleving van de basiseenheden, waardoor 
ruimte voor en betrokkenheid op gebiedsgebonden politiezorg beperkt wordt (Straver 
et al., 2008: 36-37).
Ook in Amsterdam is sprake van een zakelijker politiebeleid en een zekere instrumen-
talisering van buurtregie die leidt tot een grotere afstand tot burgers. Dit onderzoek 
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toont aan dat zowel politie als burgers gebrek aan burgerbetrokkenheid constateren 
terwijl beide partijen duidelijk kiezen voor een politie dichtbij burgers. De meeste 
burger respondenten uit dit onderzoek koesteren geen irreële verwachtingen van de 
politie, maar eisen wel een zekere mate van transparantie en erkenning. Ze willen 
weten wat ze wel en niet van de politie kunnen verwachten en ze willen horen of 
resultaat geboekt is, maar ook of de resultaten tegenvallen 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.
Volgens de idealen van community policing kan nabijheid tot burgers bereikt wor-
den door burgerbetrokkenheid, probleemgerichtheid en decentralisatie. Community 
 policing in die 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 is realiseer-
baar. Community policing ‘ light’, of buurtregie ‘light’, is beter dan helemaal geen com-
munity policing. Community policing heeft dus mogelijkheden, maar met een beperkt 
aantal mensen die een hoge betrokkenheid bij de buurt hebben. Deze buurt regie met 
mate vormt een belangrijk tegenwicht voor de toenemende tendens van instrumenta-
lisering en daarmee afstand houden tot burgers.

13.2 Conclusie en aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat enerzijds grote vooruitgang is 
geboekt ten opzichte van veertig jaar geleden en in dat kader zeker sprake is van een 
politie die meer nabijheid kent tot burgers, maar dat anderzijds veel community  policing 
idealen niet gerealiseerd zijn. De politie heeft geen grotere nabijheid tot burgers bereikt 
door middel van buurtregie in de zin van massale burgerbetrokkenheid. Slechts een 
selecte groep burgers is betrokken bij het aanwijzen van problemen, overwegend 
zonder dat zij meedenken over de aanpak. Verder komt het nauwelijks tot afdoende 
terugkoppeling van ondernomen acties en het informeren van burgers door de politie. 
Bovendien ontberen buurtregisseurs vaak de vereiste ondersteuning vanuit de eigen 
organisatie in de aanpak van in samenspraak met de buurt bepaalde lokale prioritei-
ten. Respectvol en rechtvaardig optreden door buurtregisseurs komt wel uit de verf.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek betoog ik dat de beste manier om 
daadwerkelijk meer nabijheid tot burgers te realiseren gelegen is in een combinatie 
van laagdrempelig contact met de buurt en probleemgericht werken opgevat als een 
combinatie van werken met professionals en een selecte groep burgers. In het bijzon-
der een nauwe samenwerking met andere veldwerkers kan het betrekken van burgers 
bij het achterhalen van urgente problemen en realiseren van een gezamenlijke aanpak 
vergemakkelijken.
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Sommige buurtregisseurs werken nauw samen met een beperkt groepje veldwerkers en 
een beperkt groepje actieve burgers. Als bij dergelijke minicoalities sprake is van meer 
structureel samenwerken dan is de kans groter dat een zekere frontlijnsturing vanuit 
lokaal inzicht ontstaat, waarbij wordt ingespeeld op die problemen, die voor burgers 
belangrijk zijn. Belangrijkste kansen en struikelblokken voor deze manier van werken 
zijn gelegen in de mate waarin de eigen organisatie eventueel afwijkende prioriteits-
telling vanuit de buurt respectievelijk stimuleert en ondersteunt of juist bestrijdt en 
beteugelt.
Deelname van burgers is geen bijzaak, maar essentieel onderdeel van probleemgericht 
werken. Indien de politie meer nabijheid tot burgers wil realiseren, is het daadwer-
kelijk stimuleren en ondersteunen van het buurtgerichte werken van de buurtregis-
seur essentieel. Voldoende tijd voor laagdrempelige contacten en ondersteuning van 
probleemgericht werken inclusief enkele actieve burgers is de sleutel, waarbij burgers 
minimaal de gelegenheid moeten krijgen om bepaalde voor hen urgente problemen 
te prioriteren. Nabijheid tot burgers realiseren kan niet zonder burgers, niet zonder 
buurtregisseur, maar ook niet zonder politieorganisatie.
Daadwerkelijk participeren in het aanwijzen van problemen en het bedenken en uit-
voeren van oplossingen voor de eigen leefomgeving creëert draagvlak en geeft burgers 
althans in potentie hernieuwde moed en kracht om het zelfregulerend vermogen van 
eigen gemeenschappen weer nieuw leven in te blazen. In plaats van toespitsing op top-
down bedachte en opgelegde taken zou meer ruimte en ondersteuning voor het van 
onderop met burgers en lokale veldwerkers prioriteren en aanpakken van problemen 
bevorderd kunnen worden. Daarin moeten wel bewuste keuzes gemaakt worden om 
verdere overbelasting te voorkomen. In dat kader kom ik tot de volgende drie aanbe-
velingen.

(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 korps-
breed geïmplementeerd is, zouden minimaal drie van de prominenten in deze coalitie 
bepaald kunnen worden.
Door introductie van een vaste en voor eenieder toegankelijke overlegstructuur tus-
sen professionals en burgers zoals geopperd door Van Stokkom en Toenders (2010) 
zou de vorming van minicoalities verankerd kunnen worden. Bedoeling is het maan-
delijks agenderen, bespreken en prioriteren van problemen van veiligheid en leefbaar-
heid, verplichte actieve deelname van een vast wijkkwartet professionals (van poli-
tie, woningcorporatie(s), opbouwwerk en stadsdeel) en het komen tot een duurzame 
samenwerking met een kleine groep actieve bewoners (Van Stokkom & Toenders, 
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2010: 198). Een dergelijk structureel overleg met burgers zou geënt kunnen worden op 
het model van het buurtpanel (zie hoofdstuk 2).
De prominentenmethodiek zoals uiteengezet in paragraaf 4.2.2 kan begrepen wor-
den als middel om enerzijds te zorgen voor meer focus binnen buurtregie en dus als 
sturingsmechanisme en anderzijds als middel om de buurtregisseur steun in de rug te 
geven voor realisatie van frontlijnsturing. Buurtregisseurs en wijkteamchef formuleren 
gezamenlijk tien prominenten per buurtregiebuurt. Elke prominent wordt voorzien 
van een eenvoudige werkinstructie en is voor elke politiemedewerker opvraagbaar via 
een toegankelijk computersysteem, dat geografische locatie en kern van de prominent 
in een oogopslag zichtbaar maakt.
Prioritering van problemen die burgers belangrijk vinden heeft binnen de prominen-
tenaanpak echter geen vaste plaats gekregen. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek 
zullen de meeste buurtregisseurs aan de hand van individuele klachten en contacten 
met burgers zeker een aantal problemen opnemen die naar hun inschatting belang-
rijk zijn voor burgers. Systematische bevraging van burgers voor een drietal concrete 
problemen als onderdeel van de door buurtregisseur en wijkteamchef geformuleerde 
prominenten zou ook een vaste plek kunnen krijgen.

(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 cen-
traal niveau. Introductie van sturing door de wijkteamchef op het proces van commu-
nity policing, verwezenlijken van een intern netwerk voor de buurtregisseur, een zekere 
taakverdeling bij het netwerken tussen wijkteamprojectleiders 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 ondersteu-
ning behulpzaam kunnen zijn bij het faciliteren en verbeteren van structureel overleg 
van burgers met de politie op buurtniveau en het gezamenlijk formuleren van priori-
teiten en aanpak in de vorm van maandelijkse buurtpanels.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat niet of nauwelijks wordt aangestuurd op het 
proces van community policing en dan gaat het vooral om het element probleemgericht 
werken in netwerkverband samen met burgers en partners. De wijkteamchef zou meer 
aandacht kunnen besteden aan het coachen en ondersteunen van het proces van com-
munity policing en zou dit onderdeel moeten maken van het wijkteambeleid. Dat zou 
betekenen dat wijkteamchefs daarover vragen stellen als: zijn burgers geconsulteerd, 
zijn politieresultaten op buurtniveau bekend gemaakt aan burgers, welke afspraken 
zijn gemaakt met burgers en netwerkpartners en welke buurtproblemen worden hoe 
en met welk resultaat opgepakt? Controle en sturing hierop zou net zo relevant moe-
ten zijn als het bestrijden van bijvoorbeeld het aantal inbraken.
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Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat buurtregisseurs weliswaar afspraken 
maken in het kader van probleemaanpak met professionals en burgers, maar dat het 
vaak aan steun en hulp vanuit de organisatie ontbreekt. Dit werd bevestigd door bur-
gerrespondenten. Het creëren van een intern netwerk voor de buurtregisseurs zou die 
situatie kunnen verbeteren. Dit netwerk zou een structureel karakter kunnen krijgen 
door politiefunctionarissen van het wijkteam in hun diverse hoedanigheden in kleine 
groepen te koppelen aan een projectleider en een buurtregisseur. De buurtregisseur 
zou deze groep collegae structureel kunnen betrekken bij het reilen en zeilen van de 
buurt, waardoor bij hen op een natuurlijke manier een grotere betrokkenheid bij de 
buurt ontstaat.
Aansluitend op het streven van wijkteamchefs om buurtregisseurs en projectleiders 
meer samen te laten werken, zouden projectleiders ingezet kunnen worden voor deel-
name aan buurtoverschrijdende overlegvormen, zodat buurtregisseurs zich meer kun-
nen concentreren op en meer tijd overhouden voor overlegstructuren en samenwerking 
met buurtveldwerkers en burgers. De buurtregisseurs verdelen deelname aan meer 
overkoepelende overlegvormen op beleidsniveau in de huidige situatie al vaak onder-
ling. Deelname daaraan bij projectleiders neerleggen zou een volgende stap kunnen 
zijn. Het risico is meer afstand tot partners van de individuele buurtregisseur, maar het 
voordeel zou kunnen zijn dat de afspraken die in het netwerk gemaakt worden over 
politie-inzet op een natuurlijke manier breder gedragen worden en dat de buurtregis-
seur minder overleggen toebedeeld krijgt en daardoor tijd overhoudt.
Ten slotte zouden buurtregisseurs structureel ondersteuning kunnen gebruiken vanuit 
het sturings- en informatieproces voor buurtgerichte, uit de diverse registratiesystemen 
afkomstige informatie. Een wekelijks overzicht van de belangrijkste dagrapporten en 
eventuele andere relevante informatie uit bepaalde computersystemen moet relatief 
eenvoudig te organiseren zijn en scheelt buurtregisseurs veel tijd. Vanaf 2011 kunnen 
buurtregisseurs al zelfstandig vrij gemakkelijk cijfermatige overzichten genereren op 
buurt- en winkelcentrumniveau.
De hindernissen die ondervonden worden bij het betrekken van burgers, zouden ver-
holpen kunnen worden door het organiseren van een specifieke vorm van centrale 
ondersteuning. Deze zou kunnen bestaan uit een apart buurtregieprogramma dat zich 
niet bezighoudt met het van bovenaf bedenken en opleggen van oplossingen, maar 
dat zich richt op het faciliteren en verbeteren van structureel collectief overleg van 
burgers met de politie op buurtniveau en het gezamenlijk formuleren van prioritei-
ten en aanpak in de vorm van maandelijkse buurtpanels. Een dergelijk programma 
zou gestalte kunnen krijgen onder de verantwoordelijkheid van de projectcoördinator 
buurtregie in afstemming en nauwe samenwerking met de prominentenaanpak en de 
buurt veiligheidsteams.
Een dergelijk buurtregieprogramma zou ondersteuning moeten bieden bij het for-
meren van buurtpanels, het betrekken van ondervertegenwoordigde groepen en een 
fair en eerlijk verloop van de beraadslaging tijdens de bijeenkomsten zelf. Daarbij is 
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belangrijk dat alle deelnemers, zowel politiefunctionarissen als betrokken veldwerkers 
en burgers, niet alleen de bevoegdheid krijgen prioriteiten en aanpak te bepalen, maar 
dat zij daarin ook voor de inzet van de politie bindende beslissingen kunnen nemen 
en gezamenlijk verantwoordelijk gehouden worden voor het geboekte resultaat. De 
centrale ondersteuning zou daarom ook een monitoringsfunctie moeten vervullen.
In het kader van draagvlak en reikwijdte zou het verstandig zijn om een dergelijk pro-
gramma samen met de gemeente op te zetten, omdat betrokkenheid van de gemeente 
bij problemen die burgers prioriteren onvermijdelijk is en ook gemeentelijke diensten 
gebonden zouden moeten zijn aan door lokale politiefunctionarissen, veldwerkers en 
burgers bepaalde prioriteiten. Een realistische afbakening van soort en hoeveelheid 
problemen mag daarbij niet ontbreken. Het moet gaan om problemen die concreet 
zijn en op lokaal niveau door inspanning van politie, veldwerkers en burgers samen 
aan te pakken zijn.
Ten slotte komt uit dit onderzoek naar voren dat de zo belangrijke fysieke aanwezig-
heid van de buurtregisseur in de buurt mede onder druk staat door de toename van 
het aantal taken en protocollen die vanuit centrale korpsonderdelen zijn kant opgaan. 
Ieder afzonderlijk lijken zij prima bij buurtregie te passen, maar allemaal samen lijken 
ze een onevenredige belasting te vormen voor buurtregisseurs, waardoor de tijd die 
beschikbaar blijft voor het eigenlijke buurtregiewerk sterk kan afnemen. De inventa-
risatie van 101 taken van buurtregie van Miltenburg (2011) bevestigt dat buurtregis-
seurs in toenemende mate druk ervaren van te veel opgelegde taken. Bovendien beves-
tigt zij de ervaring van een geringe verbondenheid met het wijkteam. Buurtregisseurs 
ervaren dat veel werk door collegae ‘over de schutting gegooid wordt’ door beperkt 
begrip voor en beperkt inzicht in het brede taakveld van buurtregie.
Heroverweging en afstemming van het totale takenpakket dat nu vanuit centrale 
korpsonderdelen bij buurtregisseurs is neergelegd is dan ook bittere noodzaak. De 
vanzelfsprekendheid van alles wat met de buurt verband houdt naar buurtregie door-
schuiven zou aangepakt moeten worden door ook andere wegen te bewandelen. Vooral 
afstemming en overleg met de buurtregisseurs zelf en de wijkteamchefs lijkt aangewe-
zen alvorens nieuwe taken toe te voegen.

(3) Optimaliseer communicatie naar burgers

Een derde aanbeveling betreft het optimaliseren van de informatievoorziening door 
het structureel terugkoppelen van ondernomen actie en geboekte resultaten aan 
burgers op buurtniveau. In de praktijk van buurtregie krijgen burgers vaak wel op 
individueel niveau vooraf inspraak en achteraf tekst en uitleg van de buurtregisseur, 
maar zelden op collectief niveau. Burgers ervaren een eenzijdige informatiestroom 
van burgers naar de politie en een gebrek aan terugkoppeling en gelegenheid voor 
eigen inbreng. Burgers worden gezien als informant. Deze instrumentele insteek zorgt 
ervoor dat in de dagelijkse praktijk van buurtregie afstand tot burgers ontstaat.
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De tendens is om informatie te halen bij burgers, maar geen informatie te brengen. Dit 
komt de motivatie tot veiligheidsgerelateerd actief burgerschap niet ten goede. Boven-
dien hebben sommige actieve burgers de ervaring dat zij onvoldoende geraadpleegd 
worden of dat aan hun inbreng en door hen gesuggereerde oplossingsrichtingen weinig 
waarde gehecht wordt. Burgers die weinig informatie terugkrijgen en in het ongewisse 
blijven wat met door hen gesignaleerde problemen wordt gedaan, ervaren dat melden 
geen zin heeft. Het effect daarvan is dat die informatie niet meer of pas als het uit de 
hand loopt bij de politie komt.
Het sms-alert in Noord, het horecaoverleg in Zuidoost en de sloopflat in Kleiburg 
tonen dat realisatie van kleinschalige burgerbetrokkenheid inclusief beter terugkoppe-
len wel realiseerbaar en zinvol is, ook in sterk multi-etnische achterstandsbuurten. Dit 
werken met weloverwogen samengestelde minicoalities van buurtregisseur en enkele 
professionals en actieve burgers gaat samen met een betere terugkoppeling door de 
buurtregisseur. In tegenstelling tot het streven naar consulteren van en terugkoppelen 
naar alle burgers, is samenwerking met en terugkoppeling naar een naar verhouding 
kleine groep burgers wel realiseerbaar. Dit kan een groter preventief effect bewerkstel-
ligen dan geheel zonder burgers werken.
Dit onderzoek toont aan dat burgers niet alleen informatie aan de politie willen ver-
strekken, maar ook veel beter en vaker dan nu het geval is informatie terug verwach-
ten. 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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Ondanks de tekortkomingen ten opzichte van de soms overtrokken idealen van com-
munity policing heeft buurtregie zijn meerwaarde in zijn huidige vorm zonder meer 
bewezen. Burgers waarderen buurtregisseurs, zien hen als onmisbare schakel naar een 
verder als ontoegankelijk ervaren politieorganisatie en willen de buurtregisseurs niet 
kwijt. De huidige tijdgeest van meer instrumentalisering en bezuinigingen zet het 
oorspronkelijk streven naar meer nabijheid tot burgers echter steeds meer onder druk 
en dat zal het belang van buurtregie alleen maar groter maken. Binnen het huidige 
klimaat van strikte handhaving, toenemende inzet van technologische middelen zoals 
cameratoezicht, geautomatiseerde controlesystemen en sterke focus op stevige aanpak 
van de veelplegers zijn buurtregisseurs onmisbaar.
Deze tendens die het streven naar nabijheid tot burgers onder druk zet zal vermoe-
delijk verder versterkt worden door de komst van de nationale politie. De 25 Neder-
landse politiekorpsen en het korps landelijke politiediensten zullen op korte termijn 
opgaan in één nationale politie, de planning is medio 2012. De intentie daarvan is, 
paradoxaal genoeg, het organiseren van een politie die dichtbij burgers staat, met grote 
professionele ruimte van de medewerkers en beperking van de administratieve lasten 
en bureaucratie (Minister van Veiligheid en Justitie, 2010). Het valt nog te bezien of 
deze ambities ook waargemaakt kunnen worden aangezien de ervaringen uit het ver-
leden leren dat centralisatie leidt tot meer afstand van burgers.
Buurtregisseurs zijn de waarborg voor behoud van contact en feeling met burgers en 
maatschappij. Hun pure aanwezigheid, ‘er zijn’, is van intrinsiek belang voor de rela-
tie tussen politie en burgers ongeacht instrumentele overwegingen van efficiency en 
effectiviteit. Het wordt tijd dat de elementen laagdrempeligheid en betrokkenheid van 
een kleine groep burgers als essentieel onderdeel van probleemgerichtheid op waarde 
geschat worden en even sterk ondersteund worden door de organisatie als de diverse, 
meer repressieve en risicobeperkende strategieën zoals de top zeshonderd aanpak, 
zodat distantie en nabijheid in evenwicht blijven en elkaar kunnen versterken. Wat 
voor buurtregie geldt, ligt grotendeels al besloten in de methodiek van de buurtvei-
ligheidsteams, maar ook daar is cruciaal dat de organisatie burgerbetrokkenheid meer 
gaat ondersteunen. Een politie voor de burger kan niet zonder de burger.
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English Summary

Neighbourhood coordination ‘light’. On the tension between proximity and dis-
tance in the relationship between the police and the citizens.

Introduction

The circumstances under which Western police organizations operate have changed 
dramatically over roughly the last half century. Safety became an urgent issue for 
society and politics alike, due to sharply rising crime rates, increasing complexity of 
crime and new dangers, like the threat of terrorism. Police involvement changed from 
its traditional position – mainly fighting crime – to the much broader perspective of 
enhancing safety. The task thus expanded from crime fighting to peace keeping to 
combating disorder and feelings of unsafety. Consequently, the police have become 
one of many players in the field of safety and security, due to the high crime levels and 
the ever-increasing demand for safety.
Furthermore, police organizations themselves have changed considerably during the 
same period. A relatively simple executive organization has changed into a complex 
professional institution that tries to exert an influence on the equally changed circum-
stances in society. However, the fact that policing involves an internal paradox remains 
unchanged. On the one hand good policing requires proximity to the citizenry; while 
on the other hand it calls for the maintenance of a certain distance. Policing needs to 
be up close to know about the problems people experience in their everyday life and 
how to address them. At the same time, policing requires distance to be maintained 
to enable police officers to safeguard public interests and to intervene if necessary 
(Cachet & Versteegh, 2007).
The police force has faced criticism of its performance, resulting in a need to improve 
it again and again. In the Netherlands this criticism also addresses the recurrent dis-
crepancy between what the police do and what people want, and the equally recur-
rent issue of the force’s lack of success in reducing crime and disorder. Disapproval of 
excessively harsh police operations switches to disapproval of overly mild police work, 
and vice versa. Furthermore, when criminality finally stabilized, with crime rates even 
decreasing in some specific areas, public feelings of unsafety nonetheless continued to 
climb (Bastiaenen & Vriesema, 1981; Van der Vijver & Zoomer, 2004; Terpstra & 
Kouwenhoven, 2004; Punch, et al., 2007; Cachet & Versteegh, 2007; Fijnaut, 2007b; 
Terpstra, 2008).
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Western countries responded to this criticism by implementing an ongoing pro-
gramme of community policing, thus attempting to provide a more adequate police 
performance. This strategy was supposed to address the gap between the police and 
the public and to advance police effectiveness in terms of safety improvement (Hart-
nett & Skogan, 1999; Skogan, 2006; Fung, 2004).

Research problem

Although the Dutch police had emphasized proximity to the citizenry as early as the 
1970s, especially by the implementation of community policing, recent police practice 
is moving to a more remote position from the citizenry. As a consequence, community 
policing has come under pressure (Das et al., 2007). This research focuses specific-
ally on a particular design of community policing by the Amsterdam-Amstelland 
police, called neighbourhood coordination [buurtregie]. Neighbourhood coordination 
in volves the same elements as the Dutch area-bound policing, with certain additional 
elements. In addition to proximity, the use of preventive and proactive strategies as 
well as reactive ones, cooperating with other agencies and mobilizing citizens (Terp-
stra, 2008, 2009), the Amsterdam neighbourhood coordinator is held responsible for 
safety and security in his neighbourhood and he is expected to coordinate cooperation 
with other agencies and citizens.
In this way, the neighbourhood coordinator would appear to be pivotal in achieving a 
balance between proximity and distance from people within his own function and in 
relation to the actions of the rest of the police organization. The aim of this research is 
to ascertain how the police attempts to get closer to citizens through neighbourhood 
coordination and how the people experience the relationship between the police and 
the citizenry. The research provides a diagnosis of neighbourhood coordination: how 
does it work and which aspects could be improved? This leads to the following central 
research question: does neighbourhood coordination bring the police closer to the 
citizenry?

Community policing and neighbourhood coordination

According to Skogan (2006), community policing has three core elements: citizen 
involvement, problem solving and decentralization. Citizen involvement is about dis-
covering and responding to citizens’ problems and involving citizens in their solution. 
A problem-oriented approach is concerned with using local knowledge, expansion 
of the policing mandate and cooperation with other agencies in solving problems. 
Finally, decentralization aims at the devolution of authority and responsibility to lower 
levels in the police hierarchy – to local police chiefs of a police ward and individual 
police officers in a police neighbourhood. This is intended to advance and facilitate 
rapid determination and response to local problems with locally tailored solutions.
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However, implementation of these three core elements has proved difficult. Commu-
nity policing is often criticized because it is only partially implemented in practice, 
and is thus seen as flawed. Consequently, the accusation is often laid that commu-
nity policing consists mostly of rhetoric. Nevertheless, Fung’s (2004) case studies of 
the rather extensive implementation of community policing in the American city of 
 Chicago demonstrate that citizen involvement can be organized with a limited num-
ber of citizens, that it can lead to police-citizen cooperation and thus to a reduction of 
the gap between police and citizens.
In the Netherlands community policing was implemented first of all by the intro-
duction of community policing officers [wijkagenten], followed by police ward teams 
[wijkteams] and then area-bound police officers [gebiedsgebonden politiefunctionarissen]. 
The trail-blazing police report A Changing Police [Politie in Verandering] (Project groep 
organisatie structuren,1977) was a milestone for these changes in Dutch policing, as it 
pleaded for far-reaching integration of the police into society. Simultaneously, integral 
safety policy developed in the Netherlands. Crime had risen to such an extent from 
the ’eighties on that it became necessary to set priorities and create policy. The author-
ities came to realize that police and judicial authorities could no longer deal with 
crime on their own and had to cooperate with other parties, including the citizenry. 
This resulted in so-called security networks, wherein local area-bound policing officers 
usually represented the police.
Nowadays the Dutch variant of community policing, which was developed in a strong 
welfare state with a mild approach to criminality and punishment, has been under 
pressure for some time. The tolerant, friendly, social policing style has been under cri-
ticism by citizens and politicians since the early ’nineties, as it was thought that Dutch 
tolerance had gone too far, creating a counterproductive effect. After the turn of the 
century, terrorist assaults in the West and two political murders in the Netherlands 
led to a further shift of police attention towards criminal investigation, counterter-
rorism and law enforcement. The Netherlands of the 21st century is characterized by 
a  hardened security policy and a move towards a focus on punishment and centrali-
zation.
Despite that, the Dutch police force has explicitly chosen to continue the area-bound 
policing strategy. It emphasizes the importance of societal integration as a result of 
increased social tensions along lines of race, descent and religion. However, realising 
the community policing ideals in practice has had limited success in the Nether-
lands, too. Emergency help often dominates the planning and perception of police 
basic ward units, which limits the room available for and commitment to area-bound 
 policing. None of the 25 police regions has achieved the target situation of area-bound 
policing as a concept for the entire organization; it remains relatively restricted to the 
area-bound police officers (Straver et al., 2008).
The position of neighbourhood coordinator was formally introduced in the Amster-
dam-Amstelland police in the year 2000. This position is characterized by a higher 
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rank, a substantial additional training programme and considerable responsibility, 
namely the coordination of the safety and habitability of the neighbourhood to which 
the officer is assigned. Ten years of experience with neighbourhood coordination and 
some complaints about it being too permissive have led to the formulation of a new 
vision of neighbourhood coordination. In the course of 2010 the Amsterdam-Amstel-
land police decided to introduce more focus into neighbourhood coordination, by 
extending the ‘safer neighbourhood’ and ‘safer school’ teams’ pilot projects and by 
implementing the ‘prominenten’ approach60 throughout the whole police region.
The neighbourhood coordinator is the area-bound police officer of the Amsterdam-
Amstelland police and is responsible for coordinating safety and habitability in one 
of the 236 neighbourhoods. Every neighbourhood coordinator belongs to one of the 
32 police ward teams, where he or she reports directly to the police ward chief. The 
police wards work with flexible schedules to adjust police input as much as possible 
to the demands on police services. Furthermore, the police is information-led, which 
enables neighbourhood coordinators to apply for police ward personnel to work on 
specific problems in their neighbourhood. Unfortunately, Amsterdam-Amstelland 
police wards have been short of personnel for years, which make them highly depend-
ent on the input of flexible police officers, often officers who are still in training.
Moreover, the demand on neighbourhood coordinators to carry out certain extra tasks 
in service of programmes that operate across the entire police corps has increased. 
In addition, neighbourhood coordinators have repeatedly been used for de-escalation 
during periods of tension after serious incidents. Recent Dutch research confirms that 
this de-escalating approach works with area-bound policing in general, but it also 
shows that the amount of time area-bound police officers can actually spend in their 
neighbourhood is limited, as they spend on average no more than 65 per cent of their 
net time on neighbourhood-related work.

Method

This research has been conducted by a combination of document analysis and qualita-
tive interviews of neighbourhood coordinators, their chiefs, citizens and key contacts, 
and has been completed with a small number of observations. The literature analysis 
gives special attention to the rise of community policing and the context within which 

60 This vision entails a greater emphasis on focus by making neighbourhood coordinators choose ten relevant, 
concrete local neighbourhood problems which they call the ‘prominenten’. The idea is to choose these prob-
lems and make them explicit for each neighbourhood, then to use them as a focus for the whole police ward. 
Neighbourhood coordinators will then be held accountable for progress in tackling these problems, as will 
be their chiefs (Meurs, 2010: 30-31). This ‘prominenten’ approach is to be implemented throughout the whole 
Amsterdam-Amstelland police region during 2010 and 2011. Only one of the research police wards had 
started working according to this method during the fieldwork for this research. Thus this research mainly 
reveals the police’s way of working prior to the implementation of the ‘prominenten’ approach. 
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it developed, namely the changing field of safety and security. The policy document 
analysis focused on the organizational context of neighbourhood coordination. By 
combining this organizational context of neighbourhood coordination with the eight 
dimensions of the changing field of safety and security, described by Johnston and 
Shearing (2003: 22-37), a model of proximity and distance in neighbourhood coordi-
nation was developed. The model provides two aspects that potentially lead to closer 
proximity to citizens and two aspects that potentially lead to greater distance from 
citizens for each dimension of neighbourhood coordination. All interviews were semi-
structured, in line with this model.
In total, 50 semi-structured interviews and seven observation sessions were held from 
August 2009 to December 2010. These involved four inquiry interviews and 24 in-
depth interviews with police officers on the one hand, and four inquiry interviews and 
24 in-depth interviews with citizens and key contacts on the other hand. The research 
was conducted in seven police wards, one in Amsterdam North, three in Amsterdam 
Southeast, and three in Amsterdam West. Two neighbourhoods were chosen in each 
police ward, all with a multi-ethnic population and multilateral problems. The police 
chief and two neighbourhood coordinators per police ward were interviewed first, 
after which an observation session took place in one neighbourhood of each police 
ward. In each of these seven neighbourhoods three non-police respondents were also 
interviewed.

Low threshold contact and little citizen involvement

The research shows that proximity manifests itself within neighbourhood coordina-
tion through a combination of low-threshold contact and little citizen involvement. 
All the respondents endorse the ideal of proximity, but in everyday practice this desired 
proximity remains relatively limited. Both aspects of proximity are under pressure 
and citizen involvement in particular is still very far from matching the community 
 policing ideal.
The research reveals five substantial factors that impede proximity to citizens. First, 
low-threshold contact and citizen involvement both demand the maximum physic al 
presence of the neighbourhood coordinator in the neighbourhood, but the time avail-
able for this is decreasing. Second, neighbourhood coordinators experience numerous 
difficulties in deploying their own colleagues on neighbourhood problems, while 
neighbourhood coordination was intended to focus the police organization on neigh-
bourhood problems. Third, the information predominantly follows a path from citi-
zens to the police. The citizens, however, also want to get information from the police. 
Fourth, police chiefs do not direct citizen involvement. Fifth, there is a clash of cul-
tures; hierarchical structures within the police relate badly to the horizontal network-
ing of neighbourhood coordinators.
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Some neighbourhood coordinators do achieve wider citizen involvement in their 
neighbourhood despite these obstacles. This usually involves small-scale cooperation 
with a select group of active citizens or with separate, individual active citizens. Local 
entrepreneurs are more often involved in actually prioritizing and addressing problems 
in cooperation with the police. Broad citizen involvement is enhanced by close coop-
eration between neighbourhood coordinator, local outreach workers and some active 
citizens, tangible support for citizens from the neighbourhood coordinator, structural 
deliberation with citizens – which involves discussing problems and possible solu-
tions – having citizens play a part of their own, and structural feedback to citizens 
about actions and the results achieved.
However, this research shows that police ward chiefs mainly emphasize solving prob-
lems by using the professional network, not by encouraging citizen involvement. But 
even this way of problem-oriented working with professional partners has its flaws. To 
be able to carry through structural solutions, neighbourhood coordinators generally 
depend on actions by professional partners, but these partners do not always satisfac-
torily execute their part of the approach. According to neighbourhood coordinators, 
these situations in particular require strong coordination skills, as well as a certain 
amount of support from their own organization, which is often inadequate.
As is the case with citizen involvement, the way neighbourhood coordinators are 
managed and directed by police ward chiefs does not involve a focus on how to achieve 
a problem-oriented approach, put together a relevant network of neighbourhood con-
tacts, influence other agencies without formal power, and determine what support 
the police ward should provide. For instance, arrangements made by neighbourhood 
coordinators with partners for solving a neighbourhood problem do not lead the police 
ward management to decide to employ police ward personnel on neighbourhood 
prob lems. Thus, two important elements of neighbourhood coordination – citizen 
involvement and a problem-oriented approach – have not yet emerged sufficiently in 
the practice of neighbourhood coordination.

Neighbourhood coordination ‘ light’

According to the community policing ideal, proximity to citizens can be achieved by 
a combination of citizen involvement, a problem-oriented approach, and decentrali-
zation. Large-scale citizen involvement as envisaged in community policing has not 
been found within neighbourhood coordination and should be considered unrealistic. 
The police are not favourably disposed to collective citizen involvement; in fact even 
the majority of the few active citizens would rather confine themselves to participating 
only by prioritizing problems. In their view, actually doing something about these 
problems is a task for the police.
Nevertheless, small-scale citizen involvement is important, especially for citizens from 
disadvantaged areas, and could be improved if the police were to put more effort 
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into it. Where proximity to citizens is concerned, low-threshold contact in particu-
lar turned out to be a success factor, in which proper treatment of citizens plays an 
important part. In the end, the citizens’ judgment is not primarily influenced by the 
outcome of the police intervention, but by the extent to which they perceive that the 
neighbourhood coordinator has respected them, has actually listened to them, has 
done everything possible to help solve their problem and has informed them honestly 
about that.
Besides citizen involvement, community policing requires decentralization and a 
 problem-oriented approach, which in turn requires devolution of authority and 
responsibility to lower levels in the police hierarchy, to advance and facilitate rapid 
determination and response to local problems with locally tailored solutions (Skogan, 
2006: 37). Citizens, however, observe that the options available to the neighbourhood 
coordinator to employ his/her own organization or professional partners on neigh-
bourhood problems are limited.
Neighbourhood coordinators are confronted with a great deal of sometimes con-
flicting demands from citizens, managers, colleagues and professional partners. Often 
this involves situations that require swift action now or in the immediate future. In 
particular, the constant disruption by all kinds of ad-hoc tasks, and prioritization of 
the police organization on goals unrelated to the neighbourhood, makes it difficult to 
engage in a more thorough and neighbourhood-related analysis.
Indeed, the ‘prominenten’ approach offers a first impulse to improve the problem-
oriented approach and connect it more closely with the neighbourhood, but as yet it 
provides no guarantee for citizen involvement. Furthermore, the extra support neigh-
bourhood coordinators in particular need as they attempt to adopt a neighbourhood-
related approach that truly fits in with what citizens want, is by and large unavailable. 
Moreover, the majority of citizen respondents interviewed for the present research feel 
that the police and the authorities do not pay a great deal of attention to citizens’ ideas 
and input.
The present research has shown that both police and citizens can see a lack of citizen 
involvement, while it is entirely clear that both desire improved proximity between the 
police and the citizenry. Most citizen respondents do not have unrealistic expectations 
about the police, but they do demand a certain degree of transparency and recogni-
tion. They want to know what they can expect from the police and if results have been 
achieved, but also if results have fallen short of expectations, and if the police have 
made mistakes. Most citizen respondents are themselves involved in advancing safety 
and habitability in their neighbourhood, but wish that police and the local adminis-
tration would grant them more space to do so.
Community policing in its most ideal form is impracticable, but a light version is feasi-
ble. Problem-oriented working in small-scale partnerships with a limited number of 
active citizens and professionals, combined with a low-threshold presence of the neigh-
bourhood coordinator in which proper treatment of citizens plays an important role 
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is a real possibility. Such community policing ‘light’, or neighbourhood coordination 
‘light’, is better than no community policing at all. So community policing succeeds, 
but with a limited number of people who have a great degree of commitment to the 
neighbourhood. Neighbourhood coordination ‘light’ is realistic and important to 
counteract the growing trend of increasing distance from the citizenry.

Recommendations

(1) Anchor mini-coalitions
The first recommendation is to anchor the involvement of a relatively small group of 
active citizens in a mini-coalition. This can be achieved by introducing carefully struc-
tured alliances between the neighbourhood coordinator and a select group of neigh-
bourhood outreach workers and active citizens. Furthermore, as the ‘prominenten’ 
approach comes to be implemented throughout the whole Amsterdam police organi-
zation, at least three of these ‘prominenten’ should be chosen with the participation of 
these locally active citizens.

(2) Organize better support
The second recommendation is to organize better support of neighbourhood coordi-
nation by the police organization, both from the neighbourhood’s own police ward 
and from the central organization. Having the police ward chiefs direct the process 
of community policing, putting together an internal network for the neighbourhood 
coordinator, a set division of networking tasks between police ward project leaders 
and neighbourhood coordinators, and a simple measure such as the weekly provision 
of crime record analyses to the neighbourhood coordinator, would provide them with 
more time for the neighbourhood and more support from their own police ward. In 
addition, a form of central support should focus on facilitating and improving small-
scale, regular deliberation between citizens and the police at the neighbourhood level, 
the joint setting of priorities, and approaches in the form of monthly neighbourhood 
panels.

(3) Optimize the provision of information
A third recommendation is to optimize the provision of information by continuous 
feedback of action taken and results achieved to citizens in the community. This study 
shows that people not only want to provide information to the police, but also that 
they expect information to be fed back to them much more often and of much better 
quality than is currently the case. This has a great influence on the citizens’ confidence 
in the police, and the same holds for their willingness to cooperate with the police. It 
is essential that actions and the results achieved are fed back to the citizens in a more 
structured manner.
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Bijlage 1 Interviewformat politie61

Start interview
– Uitleg eigen achtergrond
– Uitleg eigen onderzoek
– Verzoek opname en uitleg procedure

Achtergrond
– Buurtregisseur zelf
– Waarom keuze voor buurtregie
– Buurt

1. Bepalen aanpak
– Weinig inbreng burgers/veel inbreng burgers
– Centrale sturing/frontlijnsturing

2. Interne/externe gerichtheid
– Informatiegestuurde politie/kennen en gekend worden
– Grote reikwijdte burgercontacten/beperkte reikwijdte burgercontacten

3. Probleemfocus
– Doelgroepen & hotspots/ criminogene factoren
– Ad-hocprobleemaanpak/structurele probleemaanpak

4. Leiding geven aan
– Sturing op outcome/sturing op output
– Weinig eigen beslisruimte/veel eigen beslisruimte

5. Aard van samenwerking
– Nadruk op toezicht en handhaving & professionele partners/nadruk op burger-

participatie
– Burger als ogen en oren/burger als partner

61 De naamgeving van de dimensies is na afloop van het empirisch onderzoek gedurende de schrijffase aange-
past aan de definitieve aanduiding van de afzonderlijke dimensies in het model van nabijheid en distantie.
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6. Strategieën
– Naleving door dwang/ naleving door overeenstemming
– Zero tolerance/uitzonderingen & gedogen

7. Toolbox
– Bevoegdheden/persoonlijke competenties & vaardigheden
– Kerntaken/ruimte voor alternatieve methoden

8. Mentaliteit
– Hart van buurtregie?

Algemeen
– Welke ontwikkelingen verwacht je in de balans tussen nabijheid en distantie?
– Nog iets toe te voegen?
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Bijlage 2 Interviewformat niet-politie62

Vragen actieve burgers

Achtergrond
1. Woonduur buurt, geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, opleiding, werk
2. Omschrijving buurt volgens respondent
3. Belangrijkste verschillen verleden - heden
4. Voornaamste problemen buurt

Interne/externe gerichtheid
1. In welke mate kent u de buurtregisseur?
2. Kunt u gemakkelijk bij hem terecht en hoe gaat dat?
3. Hoe vaak heeft u gemiddeld op enigerlei wijze contact met hem en waaruit bestaat 

dat contact dan?
4. Heeft u vertrouwen in de buurtregisseur en wat betekent dat voor u?
5. Wat voor informatie geeft u aan de buurtregisseur?
6. Hoe vaak geeft u informatie?
7. Wat voor informatie geeft hij u?
8. Is de buurtregisseur goed bekend met de buurt en wat er speelt?
9. Denkt u dat zijn informatie vooral uit de buurt komt van bewoners en lokale 

 ondernemers of vooral uit politieregistraties en professionele partners?
10. Heeft de buurt veel invloed op wat de buurtregisseur en via hem politie en partners 

doen in de buurt?
11. Zijn er bewoners in de buurt waarmee de buurtregisseur moeilijk contact maakt?
12. Hoe komt dat volgens u?
13. Is de buurtregisseur van belang voor de buurt of kan de buurt zonder?

Bepalen aanpak
1. Bent u in enig georganiseerd ‘burgerverband’ actief met als doel de veiligheid of 

leefbaarheid van uw buurt te bevorderen?
2. Zo ja, wat is uw motivatie om u in te zetten voor de buurt?
3. Op welke manier is de buurtregisseur bij uw ‘burgerverband’ betrokken?

62 De naamgeving van de dimensies is na afloop van het empirisch onderzoek gedurende de schrijffase aange-
past aan de definitieve aanduiding van de afzonderlijke dimensies in het model van nabijheid en distantie.
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4. Wordt u door de buurtregisseur gevraagd naar welke problemen in de buurt spe-
len?

5. Op welke manier gebeurt dat?
6. Wordt u betrokken bij het bepalen van de aanpak van problemen door de buurt-

regisseur? Op welke manier gebeurt dat?
7. Wordt u gevraagd een rol te spelen in de aanpak? Op welke manier geeft u daar 

gestalte aan?
8. Wordt u gewezen op uw eigen verantwoordelijkheid als u problemen aankaart bij 

de buurtregisseur?
9. Krijgt u terugkoppeling van zaken die u aankaart en heeft u de indruk dat daad-

werkelijk iets met uw inbreng wordt gedaan?
10. Krijgt u soms te horen dat aan bepaalde zaken niets gedaan kan worden en wat 

geeft de buurtregisseur dan als reden op?
11. Verwijst de buurtregisseur u wel eens door naar andere instanties en houdt hij ver-

volgens een vinger aan de pols?

Probleemfocus buurtregie
1. Met wat voor buurtproblemen zou de buurtregisseur zich naar uw mening moeten 

bezig houden?
2. In hoeverre gebeurt dat wel en in hoeverre niet?
3. Met wat voor problemen houdt de politie zich verder bezig in uw buurt en zijn dat 

uws inziens de juiste zaken?
4. Waar besteedt de buurtregisseur de meeste aandacht aan, denkt u?
5. Houdt de buurtregisseur zich bezig met leefbaarheid?
6. Lukt het de buurtregisseur al dan niet in samenwerking met anderen problemen 

definitief op te lossen?
7. Heeft u daar een voorbeeld van?
8. In hoeverre denkt u dat de buurtregisseur geleefd wordt door ‘de waan van de dag’?
9. Wat vindt u daarvan?

Aard van samenwerking
1. Met welke andere buurtinstanties werkt de buurtregisseur vooral samen?
2. Werkt de buurtregisseur goed samen met andere buurtinstanties?
3. Helpt de buurtregisseur u bij het inschakelen van andere instanties?
4. Werkt de buurtregisseur vooral met burgers of vooral met professionals samen of 

beide? Waaruit blijkt dat voor u?
5. Heeft de buurtregisseur veel invloed op andere instanties en waaruit blijkt dat?
6. Zet de buurtregisseur toezichthouders in in uw buurt?
7. Zet de buurtregisseur politie in in uw buurt?
8. Is de buurtregisseur vaak bezig met handhaving in de buurt?
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9. Weet u van acties in uw buurt waaraan de buurtregisseur deelnam of die hij geor-
ganiseerd heeft? Hoe beoordeelt u die acties?

10. Neemt u wel eens deel aan gezamenlijke acties met de buurtregisseur om de buurt 
veiliger en/of leefbaarder te maken?

11. Voelt u zich gewaardeerd als volwaardig partner van de politie of wordt u vooral 
benaderd om informatie te verstrekken?

12. Informeert de buurtregisseur de buurt regelmatig over plannen, acties en resultaten 
van de politie?

13. Vervullen buurtbewoners en lokale ondernemers in samenwerking met de buurt-
regisseur daadwerkelijk een rol in het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in 
uw buurt?

Mentaliteit buurtregie
Wat is het hart van buurtregie?
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Bijlage 3 Niet-politierespondenten

Tabellen 9 tot en met 12 geven een overzicht van een aantal persoonskenmerken van 
de verschillende te onderscheiden groepen niet-politierespondenten.

Tabel 9: Actieve burgers verkennende interviews
Geslacht Afkomst Opleiding Inkomen Gemid-

delde 
leeftijd

Gemiddel-
de woon/
werkduur 
buurt

Hoedanig-
heid

4 vrouwen 2x Nederlands
1x Marokkaans
1x Nederlands-
Indië

2x hbo
1x vmbo
1x onbekend

3x loon-
dienst 1x 
pensioen

53 jaar 33 jaar 1x secretaris 
bewoners-
commissie
2x deelne-
mers bewo-
nersoverleg
1x lid VVE

Tabel 10: Burgers betrokken bij een politie-interventie
Geslacht Afkomst Opleiding Inkomen Gemid-

delde 
leeftijd

Gemiddel-
de woon/
werkduur 
buurt

Hoedanig-
heid

5 vrouwen 
1 man

4x Nederlands 
2x Surinaams

1x gymna-
sium
2x mbo
3x vmbo

1x loon-
dienst
1x onder-
nemer 1x 
ZZP
2x WAO
1x bijstand

49 jaar 19 jaar 4x slachtoffer 
misdrijf
1x verdachte
1x eigenaar 
cafetaria
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Tabel 11: Actieve burgers
Geslacht Afkomst Opleiding Inkomen Gemid-

delde 
 leeftijd

Gemiddel-
de woon/
werkduur 
buurt

Hoedanig-
heid

2 vrouwen 
7 mannen

7x Nederlands 
2x Marokkaans

4x hbo
1x mbo
1x vmbo
3x lagere 
school

1x loon-
dienst 3x 
ZZP
4x pen-
sioen
1x WAO

60 jaar 23 jaar 4x voorzitter 
bewoners-
overleg
2x trekker 
sms-alert
2x buurt-
betrokken 
bewoner

Tabel 12: Sleutelpersonen
Geslacht Afkomst Opleiding Inkomen Gemid-

delde 
 leeftijd

Gemiddel-
de woon/
werkduur 
buurt

Hoedanig-
heid

4 vrouwen 
5 mannen

7x Nederlands 
1x Marokkaans 
1x Turks

6x hbo
1x mbo
2x vmbo

6x loon-
dienst
3x onder-
nemers

44 jaar 6 jaar 2x voorzitter 
ondernemers-
vereniging
1x onderne-
mer centrale 
supermarkt
2x huismees-
ter
2x sociaal/
wijkbeheerder
1x opbouw-
werk
1x politie-
vrijwilliger/
camera-
observant
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Bijlage 4 Bevolkingssamenstelling buurten

Buurtregiebuurten lopen helaas niet geheel synchroon met de gemeentelijk indeling 
van buurten van de afdeling onderzoek en statistiek. Tabel 13 geeft daarom naast de 
buurtregiebuurten tevens de gemeentelijke buurten aan, die de buurtregiebuurt bij 
benadering het meest omsluiten of insluiten.

Tabel 13: Buurtregie- versus gemeentelijke buurten
Buurtregiebuurt Gemeentelijk buurtindeling
Tuindorp Oostzaan N65b Tuindorp Oostzaan Oost
Molenwijk N66a Molenwijk

Witte de Withbuurt E40e Filips van Almondekwartier/E40g Van Brakel-
kwartier

Geldbuurt F84c De Aker Oost
Chassébuurt E40d Kortenaerkwartier/E40f De Wester Quartier
Dijkgraafpleinbuurt F83a De Punt
Holendrecht 1 T96a Holendrecht West/T96c Holendrecht Oost
Nieuwe H-buurt T93h Hakfort/Huigenbos/T93i Huntum
Reigersbos 1 en 2 T96d Gaasperdam Noord
Kleine K-buurt T94e Kelbergen/T94h K-buurt Zuidwest
Staalmanpleinbuurt F85f Staalmanpleinbuurt
Amsterdamse Poort/ Vogeltjeswei T93e Amsterdamse Poort/T93j Vogeltjeswei
K-buurt T94n Bijlmermuseum Zuid

Tabel 14 en grafiek 3 geven de bevolkingssamenstelling per buurt weer naar herkomst-
groepering in percentages, gebaseerd op bovenstaande gemeentelijke buurten. De 
gegevens zijn afkomstig uit de tabellen bevolkingssamenstelling naar herkomstgroe-
pering buurten Amsterdam per 1 januari 2010 van de gemeentelijke dienst onderzoek 
en statistiek Amsterdam (www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/buurten).
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Tabel 14: Bevolkingssamenstelling buurten in percentages
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Tuindorp Oostzaan 3% 1% 2% 3% 4% 13% 8% 79% 100%
Molenwijk 8% 2% 6% 9% 9% 34% 9% 57% 100%
Amsterdam 9% 2% 5% 9% 10% 35% 15% 50% 100%
Witte de Withbuurt 5% 1% 9% 16% 8% 38% 14% 48% 100%
Geldbuurt 12% 1% 11% 12% 7% 42% 11% 47% 100%
Chassébuurt 6% 1% 12% 14% 10% 43% 16% 42% 100%
Dijkgraafpleinbuurt 8% 1% 9% 15% 11% 44% 13% 43% 100%
Holendrecht 1 32% 5% 0% 1% 14% 52% 9% 39% 100%
Nieuwe H-buurt 25% 5% 1% 2% 22% 55% 13% 32% 100%
Reigersbos 1 en 2 36% 5% 1% 1% 20% 64% 9% 27% 100%
Kleine K-buurt 41% 6% 1% 2% 21% 71% 7% 22% 100%
Staalmanpleinbuurt 10% 1% 16% 40% 10% 77% 7% 17% 100%
Amsterdamse Poort/ 
Vogeltjeswei 52% 8% 1% 1% 21% 83% 6% 11% 100%
K-buurt 30% 9% 1% 2% 45% 87% 5% 8% 100%
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Grafiek 3: Bevolkingssamenstelling buurten per herkomstgroep
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Bijlage 5 Veiligheidsindexen 
buurtcombinaties

Onderstaande tabellen geven de ontwikkeling van respectievelijk de objectieve vei-
ligheidsindex en subjectieve veiligheidsindex van de buurtcombinaties weer, waar de 
onderzochte buurtregiebuurten deel van uitmaken. De objectieve veiligheidsindex is 
gebaseerd op de gegevens van de politie Amsterdam-Amstelland over inbraak, diefstal, 
geweld, overlast, vandalisme en drugs. De subjectieve veiligheidsindex is gebaseerd 
op een bevolkingsonderzoek waarin tegen de 10.000 Amsterdammers hun mening 
geven over de veiligheid in Amsterdam en in hun buurt. In 2003, het basisjaar, is 
de gemiddelde index op 100 gezet (www.eenveiligamsterdam.nl/cijfers_leefbaarheid/
veiligheidsindex).

Tabel 15: Objectieve veiligheidsindex gesorteerd op 2010
Buurtcombinaties 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MAP/Sloten/Lutke/Ookmeer 83 64 61 65 59 65 61 58
Tuindorp Oostzaan 65 61 70 58 67 62 59 59
Chassébuurt 119 107 86 87 79 65 53 65
De Punt 79 74 77 91 75 104 79 66
Oostzanerwerf/Kadoelen 77 63 62 63 64 67 71 70
Holendrecht/Reigersbos 94 74 82 88 77 89 71 76
Bijlmer Oost (E,G,K) 127 127 131 104 107 112 94 79
Slotervaart 92 84 80 81 83 80 74 81
Bijlmer Centrum (D,F,H) 148 139 127 123 128 126 95 93

 Veilig (de indexscore is aanzienlijk lager dan gemiddelde 2003)
 Relatief veilig (de indexscore is enigszins lager dan gemiddelde 2003)
 Relatief onveilig (de indexscore is enigszins hoger dan het gemiddelde 2003)
 Onveilig (de indexscore is hoger dan gemiddelde 2003)
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Tabel 16: Subjectieve veiligheidsindex gesorteerd op 2010
Buurtcombinaties 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chassébuurt 119 98 84 85 87 82 92 73
Tuindorp Oostzaan 83 74 66 59 58 65 72 76
Oostzanerwerf/Kadoelen 79 88 73 63 64 57 68 79
MAP/Sloten/Lutke/Ookmeer 103 85 74 55 64 75 85 84
Slotervaart 114 122 101 91 93 98 97 95
Bijlmer Oost (E,G,K) 130 118 98 95 87 99 107 99
Bijlmer Centrum (D,F,H) 115 131 102 112 101 107 115 113
Holendrecht/Reigersbos 95 101 88 89 76 82 95 113
De Punt 123 91 83 75 100 114 110 115

 Veilig (de indexscore is aanzienlijk lager dan gemiddelde 2003)
 Relatief veilig (de indexscore is enigszins lager dan gemiddelde 2003)
 Relatief onveilig (de indexscore is enigszins hoger dan het gemiddelde 2003)
 Onveilig (de indexscore is hoger dan gemiddelde 2003)
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Bijlage 6 Criminogene factoren 
buurtcombinaties

Tabel 17 is gebaseerd op het onderzoek naar criminogene factoren van Boutellier, 
Scholte en Heijnen uit 2008. In 2008 ontwikkelden zij een criminogeniteitsmoni-
tor voor Amsterdam en verzamelden op basis van wetenschappelijke inzichten een 
grote hoeveelheid risicofactoren. Door deze vervolgens statistisch te testen op samen-
hang met probleemgedrag uit de onveiligheidsindex, werden uiteindelijk negentien 
risicofactoren63 geselecteerd, waarmee per stadsdeel en buurtcombinatie een crimi-
nogeniteitsbeeld gemaakt werd (Boutellier et al., 2008: 10). Een drietal risicofactoren 
werd niet in deze berekening betrokken, omdat de cijfers niet op buurtcombinatie-
niveau beschikbaar waren, namelijk prevalentie drugsverslaafden, schoollozen en laag-
opgeleide ouders (Boutellier et al., 2008: 24-26). Tabel 17 geeft per buurtcombinatie 
een overzicht van uitsluitend de criminogene factoren die beduidend meer aanwezig 
(vanaf index 125) waren dan in de Amsterdam gemiddeld (index 100), waarbij index 
125 staat voor index 125-175, index 175 staat voor index 175-225, enz.

63 De risicofactoren uit de criminogeniteitsmonitor zijn: mannen, adolescenten en jongvolwassenen, niet-
westerse allochtonen, minderjarige criminelen, capaciteitsbeperkingen, dragen van slag- en steekwapens, 
vuurwapenbezit, drugsverslaafden, scheidingen, eenoudergezinnen, laagopgeleide ouders, gebrek aan be-
trokkenheid bij school, schoollozen, werkloosheid, armoede, krappe behuizing, fysieke verloedering van de 
woonomgeving, gebrek aan lokale organisatie en cohesie en verkrijgbaarheid van softdrugs (Boutellier et al., 
2008).
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Tabel 17: Aanwezigheid van criminogene factoren
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Sloter vaart 125 125           125          
De Punt   125   175       125          
MAP/
Sloten/
Lutke/
Ookmeer

  125                      

Chassé 
buurt               125   125 125 125  

Bijlmer 
Centrum 
(D,F,H)

225 175   275 225 175 225   175 125 125   125

Bijlmer 
Oost 
(E,G,K)

175 125   225 275 175 175   175 125 125   125

Holen-
drecht/
Reigers bos

125 175   175   175 175   125        

Oost-
zaner werf/
Kadoe len

                         

Tuin dorp 
Oost zaan   175 125 125                  
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Hoewel door het invoeren van community policing al bijna een halve eeuw

sterk de nadruk gelegen heeft op meer nabijheid van de politie tot burgers,

zijn recentelijk tendensen waar te nemen die wijzen op een verschuiving

naar meer distantie. Dit onderzoek spitst zich toe op een specifieke vorm

van community policing binnen de politie Amsterdam-Amstelland, namelijk

buurtregie. Door onderzoek naar de percepties van de onderlinge relatie

door politie en burgers in Amsterdamse multi-etnische buurtregiebuurten

met een zwaardere problematiek wordt een nauwkeurige en beeldende

diagnose geleverd van de praktijk van buurtregie. Tevens wordt de vraag

beantwoord of de politie door middel van buurtregie een grotere nabijheid

tot burgers bereikt. Op basis van de ervaringen van buurtregisseurs, hun lei-

dinggevenden, buurtbewoners en -ondernemers en buurtveldwerkers krijgt

de lezer een goed beeld van het buurtregiewerk en de relatie tussen politie

en burgers in de multi-etnische buurten van de grote stad. De conclusie

luidt dat community policing in de meest ideale vorm niet te realiseren blijkt,

maar een lichtere variant wel. Buurtregie met mate is reëel en belangrijk als

tegenwicht voor de toenemende tendens van meer afstand tot burgers.

Barbara van Caem werkt als beleidsadviseur bij de politie Amsterdam-

Amstelland en heeft een ruime executieve politie-ervaring. Haar dissertatie

en eerdere onderzoek naar veiligheidsgerelateerde burgerparticipatie zijn

voortgekomen uit een deeltijddetachering bij de leerstoel Veiligheid en

Burgerschap van de Vrije Universiteit. 

Over de spanning tussen nabijheid 

en distantie in de relatie tussen politie 

en burgers

Barbara van Caem-Posch
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