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Woord vooraf

Dit onderzoek is uitgevoerd door Crisislab in opdracht van de Commissie Politie
& Wetenschap te Apeldoorn. 

De doelstelling van de stichting Crisislab is het ontwikkelen en verspreiden
van kennis op het domein van crisisbeheersing en veiligheid. Voor Crisislab is
het verrichten van empirisch gefundeerd onderzoek op het veiligheidsdomein
een kernactiviteit, omdat momenteel feiten vaak ontbreken bij beleidsvorming
en discussie op het terrein van het besturen van veiligheid.

De onderzoekers danken alle respondenten en in het bijzonder de vijf geob-
serveerde buurtbrigadiers van het korps Brabant Zuid-Oost (wier namen we
niet zullen noemen vanwege de beloofde anonimiteit) voor hun grote bijdrage
aan dit onderzoek. Zonder hun enthousiasme en openhartigheid kon dit onder-
zoek niet tot stand komen. De observatieverslagen, waarvan openbaarheid cru-
ciaal is voor traceerbare onderzoeksresultaten, zijn te downloaden van de web -
site van de Commissie Politie & Wetenschap (www.politieenwetenschap.nl) en
Crisislab (www.crisislab.nl).

Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan Louis Okkersen en Rob Linge-
man, die meerdere malen op het onderzoek hebben willen reflecteren, en
natuurlijk aan de altijd kritisch meelezende leden van de Commissie Politie &
Wetenschap.
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Samenvatting

De complexer wordende samenleving vraagt, zo stellen beleidsmakers en poli-
tieonderzoekers al jaren, om een politieorganisatie die als netwerkspeler – of
zelfs netwerkregisseur – opereert in zich steeds uitbreidende veiligheidsnetwer-
ken om de politiefuncties opsporing en handhaving openbare orde effectief te
kunnen vervullen.

Deze claim lijkt nog beperkt empirisch gevalideerd en de implicaties ervan
voor de (organisatie van de) politie lijken (bijvoorbeeld in relatie tot de interne
aansturing) nooit goed te zijn onderzocht. In dit onderzoek confronteren we de
netwerkliteratuur, het staande politiebeleid en de politiële netwerkpraktijk met
elkaar om inzicht te krijgen in het belang van het politiële netwerken voor de
kernpolitiefuncties opsporing en handhaving openbare orde. Daarnaast kijken
we naar de mate waarin en de wijze waarop politiële leidinggevenden sturing
geven aan politiële netwerkers.

Een eerste beschouwing van netwerktheorie versus het staande politiebeleid
levert al direct een opvallend probleem op.
• De netwerktheorie laat zien dat het effectief vervullen van een netwerkfunc-

tie betekent dat je moet geven en nemen: iedere actor die een rol ambieert in
(veiligheids)netwerken zal zich moeten openstellen voor en committeren
aan de prioriteiten van die netwerken om (vervolgens ook) eigen doelstel-
lingen te kunnen behalen.

• Het huidige politiebeleid, dat de politie vooral wil laten ‘nemen’ uit 
(informatie verkrijgen en oneigenlijke taken ‘wegzetten’) en niet wil laten
‘geven’ aan (relevante) veiligheidsnetwerken, betekent echter feitelijk al op
voorhand dat de politie geen volwaardige rol in veiligheidsnetwerken kan
spelen.

Wij hebben daarom empirisch onderzocht hoe het politienetwerken plaatsvindt
in de praktijk van de gebiedsgebonden politiezorg, die de basis vormt van de
Nederlandse politie. Binnen de gebiedsgebonden politiezorg is de wijkagent
volgens beleid en onderzoek (ook) het kloppend hart voor de politiële netwerk-
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functie. Om de (opbrengst van het) netwerken van de wijkagent in beeld te
brengen, hebben wij vijf weekdiensten van wijkagenten in de regio Brabant
Zuid-Oost geobserveerd. Daarnaast hebben we de netwerkpartners buiten en de
leidinggevenden binnen de politie bevraagd, onder wie de voor Brabant Zuid-
Oost specifieke netwerkinspecteurs. Deze bevindingen hebben we getoetst aan
de opbrengsten van diepte-interviews met buurtregisseurs en leidinggevenden
binnen de regio Amsterdam-Amstelland.

Uit het onderzoek blijkt dat binnen de gebiedsgebonden politiezorg in Brabant
Zuid-Oost en Amsterdam-Amstelland het volgende geldt.
• De wijkagent wordt (inderdaad) geconfronteerd met, in de perceptie van

betrokkenen, zich steeds uitbreidende en actievere veiligheidsnetwerken.
• In de praktijk van de wijkagent is zichtbaar dat deze gedreven functionaris-

sen zich (soms onbewust) tegen het formele beleid in als ‘echte’ netwerkers
(conform net werkliteratuur) opstellen om vooral sociale overlast in de
buurt effectief te kunnen bestrijden en de leefbaarheid te vergroten. De
gedachte informatiefunctie ten behoeve van anderen in het korps en de
oneigenlijke-taken-wegzetfunctie door het opereren in (geïnstitutionali-
seerde) netwerken, komen echter niet van de grond.

• Wij constateren dat de netwerkfunctie van de buurtbrigadier in Brabant
Zuid-Oost slechts een beperkt deel van zijn tijd vergt, namelijk 8%. Het
grootste deel hiervan wordt aan informeel netwerken besteed, slechts 2%
van de tijd gaat naar de formele, geïnstitutionaliseerde netwerken die cen-
traal staan in politiebeleid en het meeste politieonderzoek.

• Uit onze observaties blijkt geen waarde van netwerken voor de kernpolitie-
functies opsporen en handhaven openbare orde. Laat hier geen misverstand
over bestaan: de burgercontacten van de wijkagent dragen volgens onze
observaties wél bij aan de kernpolitiefuncties. Het netwerken door de wijk-
agent verbetert in onze observaties de hulpverlening aan individuen en ver-
groot daarmee de leefbaarheid in de buurt. Het gebruik van de (uitstraling
van) zwaardmacht is daarbij in die observaties de essentiële netwerkbijdra-
ge. De ketenpartners maken daarnaast naar eigen zeggen graag gebruik van
de in hun beleving ‘unieke informatiepositie’ van de buurtbrigadier, hoewel
wij dat gebruik niet hebben waargenomen.

• Sturing op de politiële netwerkfunctie van de wijkagenten vindt in de prak-
tijk nauwelijks plaats. Momenteel is sturing ook niet goed mogelijk omdat
het politienetwerkbeleid tegen de principes van effectief netwerken ingaat,
zodat de operationele politiële netwerker het politiebeleid wel moet trotse-
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ren om effectief te zijn. Voor ons is het sowieso de vraag of zelfs bij realis-
tisch politienetwerkbeleid meer (directe) sturing tot een grotere effectiviteit
zou leiden. Dit is zeker niet vanzelfsprekend.

Op basis van de inhoudelijke verdieping concluderen wij dat nader onderzoek
naar onze hypothese dat wijkveiligheid gebaat is bij (meer) goede wijkagenten
met een brede functie-invulling nuttig is. Hierbij moet dan de illusie worden
losgelaten dat dit leidt tot het kunnen wegzetten van niet-primair geachte poli-
tietaken. Wij zouden nog concreter de vraag willen stellen of de maatschappe-
lijke veiligheid en de politiefunctie niet gebaat zouden zijn bij het vervangen
van noodhulpcapaciteit door wijkagentcapaciteit.

De hoofdconclusie van dit onderzoek is daarmee dat in de kerntakendiscus-
sie van de politie een realistische beschouwing over de netwerkfunctie van de
politie niet mag ontbreken.

Samenvatting

13
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15

Inleiding

1.1 De opkomst van de netwerksamenleving

Sociologen stellen dat onze samenleving verandert: ze decentraliseert, desinte-
greert en verticale structuren veranderen in flexibele netwerken van kleine, 
verspreide eenheden. Hans Boutellier schrijft over deze verandering in 2007:

‘De maatschappij verkeert in een overgangsfase: van een verticale naar 
een horizontale wereld. Na het einde van de verzuilde samenleving is de
complexiteit van de samenleving enorm toegenomen. Dit heeft te maken
met grote processen als globalisering, individualisering en informatisering.
Men spreekt van een netwerksamenleving. Deze heeft verregaande conse-
quenties voor burger en bestuur. Besturen is ingewikkelder geworden en
burgers voelen zich onzeker over de toekomst van de samenleving.’1

De transitie naar een netwerksamenleving heeft volgens onderzoekers gevolgen
voor publieke en private organisaties. De bestuurskundigen De Bruijn & Ten
Heuvelhof stellen dat er sprake is van een toename van wederzijdse afhankelijk-
heden binnen en tussen organisaties. Zij schrijven dit toe aan vier ontwikkelin-
gen die zich sinds enkele decennia binnen organisaties voltrekken.2

In de eerste plaats worden de taken die hedendaagse organisaties moeten
uitvoeren steeds complexer.3 Men spreekt in dit kader ook wel over de toename
van wicked problems: problemen met een hoge mate van complexiteit en vage en
contrasterende veronderstellingen over wat goede oplossingsrichtingen zijn.4

Daardoor moeten medewerkers in organisaties steeds meer expertise hebben
om hun taken uit te kunnen voeren. Deze professionalisering in organisaties
heeft gevolgen voor de verhouding tussen het management en zijn medewer-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Boutellier, 2007: 1-2.

2 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 10-12.

3 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 10-12.

4 Rittel & Webber, 1973.
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kers. Hoe meer expertise medewerkers in een organisatie bezitten, des te afhan-
kelijker het management is van zijn medewerkers en des te minder mogelijkhe-
den er zijn hen van bovenaf te sturen.5

In de tweede plaats vinden activiteiten door globalisering in toenemende
mate plaats op een internationale schaal. Globalisering betekent voor organisa-
ties dat grenzen en geografische afstanden aan betekenis verliezen. In de
publieke sector is het bijvoorbeeld zo dat veel processen het nationale niveau
overstijgen en daarmee afstemming vergen tussen de verschillende actoren in
het internationale systeem.6

In de derde plaats raken de publieke en private sector meer en meer met
elkaar vervlochten. Publieke taken worden steeds vaker overgenomen door en
afgestoten naar private partijen. Deze private partijen bieden vaak met elkaar
diensten aan, waardoor er tussen hen een wederzijdse afhankelijkheid ontstaat.
De privatisering van publieke taken betekent voor de overheid een andere func-
tie, namelijk die van een toezicht- of regiehouder die deels op afstand staat.7

Het gevolg hiervan is weer een toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen
publieke en private partijen.8

In de vierde plaats maakt de hedendaagse informatietechnologie het steeds
makkelijker om met elkaar samen te werken. Informatietechnologie heeft
ervoor gezorgd dat grenzen tussen organisaties vervagen en organisaties in toe-
nemende mate met elkaar zijn gaan samenwerken. Dit resulteert in nieuwe, net-
werkachtige organisatievormen.9

1.2 De overheid in de netwerksamenleving

De hierboven beschreven vier ontwikkelingen hebben volgens bestuurskundi-
gen grote betekenis voor het functioneren van de overheid. De vorming en
implementatie van beleid vindt in toenemende mate plaats in netwerkachtige
structuren met een veelheid aan publieke en private actoren. Er wordt gesteld
dat de overheid in deze netwerken steeds minder een centrale speler is die
bovengeschikt is aan andere partijen in het netwerk.10

Politiekunde 44 | Politie in de netwerksamenleving
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.

6 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.

7 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

8 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.

9 Bekkers, 1998.
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In de bestuurskundige literatuur wordt de nieuwe positie van de overheid
ten opzichte van andere partijen in de samenleving geduid met het concept
governance.11 De overheid wordt vanuit de governance-gedachte gezien als een (ver-
zwakte) speler die in toenemende mate wordt overvleugeld door publieke en
private partijen.12 In het governance-debat wordt uitvoerig gediscussieerd over de
mate waarin de overheid nog invloed heeft op maatschappelijke processen.
Onderzoekers zijn het er meer en meer over eens dat het succes van overheids-
beleid in toenemende mate afhankelijk is van de wil en medewerking van niet-
overheidspartijen.13

‘Een dergelijk beeld van de positie van een overheid maakt een einde aan de
maakbaarheidsmythe dat een overheid haar doelstellingen zonder meer kan
implementeren, indien de politieke wil maar aanwezig is. Zolang andere
partijen niet hetzelfde willen, is de kans op succesvol overheidsbeleid
klein.’14

‘Dat wil niet zeggen dat de bestaande instituties buiten spel komen te staan:
de huidige bestuurspraktijk wordt nog steeds op aanzienlijke wijze beïn-
vloed door traditionele hiërarchische politieke instituties. Steeds vaker 
echter vinden deze instituties zich in competitie met alternatieve, ad-hoc -
beleidsarrangementen, vaak juist daar waar traditionele vormen van pro-
bleemoplossing en besluitvorming in gebreke zijn gebleven.’15

Enkele wetenschappers gaan een stap verder en stellen zelfs dat de overheid zo
weinig invloed heeft op de samenleving dat er sprake is van governance without
government.16

Inleiding

17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

11 Stoker, 1998.

12 Bekke, Kickert & Kooiman, 1995.

13 Van Steden, 2011.

14 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 5.

15 Hajer e.a., 2004.

16 Peters & Pierre, 1998.
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1.3 De politie in de netwerksamenleving

De netwerksamenleving heeft, zo betogen politiebeleidsmakers en -onderzoe-
kers, ook gevolgen voor de politieorganisatie. Door de komst van de netwerk -
samenleving, zo luidt de stelling, is het noodzakelijk dat ook de politie zich
ontwikkelt als een netwerkspeler.

In bijvoorbeeld de visienota Politie in Ontwikkeling uit 2005 wordt tegen de
achtergrond van de netwerksamenleving de politie nadrukkelijk als netwerk-
speler neergezet met concepten als programmasturing en nodale oriëntatie. 
De opstellers beargumenteren dat de politie in toenemende mate dient te kijken
naar de fysieke (en virtuele) infrastructuur die lokale gemeenschappen met
elkaar verbindt. Het politiewerk heeft in dit licht als nieuwe dimensie het
inzicht verkrijgen in de sociale processen die worden bepaald door stromen
van mensen, goederen, geld en vooral informatie.17 In een onderzoek naar de
implicaties van de nodale oriëntatie voor criminaliteitsbestrijding wordt als
gevolg hiervan geconcludeerd dat ‘een andere opsporingsstijl moet worden
ontwikkeld die leidt tot andere werkwijzen, routines en procedures’.18

Sommige politieonderzoekers menen dat de netwerksamenleving vraagt om
een ‘netwerkende’ politie. Dat wil zeggen: een intensieve samenwerking tussen
politie enerzijds en publieke en private partijen anderzijds. De redenering hier-
achter is dat een succesvolle aanpak van sociale overlast en criminaliteit in een
netwerksamenleving niet meer mogelijk is wanneer deze exclusief vanuit de
politie wordt benaderd.19 (Rechts)ordehandhaving is in deze optiek niet (lan-
ger) het monopolie van de politie, maar een coproductie tussen verschillende
partijen met gelijksoortige maar zeker ook verschillende belangen. Dit vergt
van de politie mogelijk een andere rol dan ze normaliter gewend was: de ‘agent
2.0’ moet kunnen netwerken, regisseren, partijen bij elkaar brengen, eigen pro-
blemen ‘integraal’ benaderen, participeren in allerhande gremia en verantwoor-
ding afleggen aan meerdere partijen, zoals netwerkpartners, burgers, media en
niet in de laatste plaats de eigen organisatie.

Andere politieonderzoekers zijn kritischer ten aanzien van de veronderstel-
de gevolgen van de netwerksamenleving voor de politie. Hoogenboom ziet de
netwerktaal vooral als een speeltje van (politie)onderzoekers en meent dat er de
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005.

18 Bekkers e.a., 2006: 100.

19 Terpstra & Kouwenhoven, 2004; Johnston & Shearing, 2003; Van Stokkom & Terpstra, 2006; Wood & Shearing, 2007.
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facto weinig is veranderd aan de taakuitoefening van de politie.20Van Steden
meent eveneens dat ‘de populariteit van termen als “netwerken” en “gover -
nance” geenszins betekent dat zich een copernicaanse wending in beleid en 
uitvoering heeft voltrokken’.21

Een eerste bestudering van de empirische onderzoeken uitgevoerd in
Nederland maakt duidelijk dat het netwerken door de politie in de praktijk nog
verre van vlekkeloos verloopt.22 Spanningen en conflicten tussen politie en
ketenpartners zijn eerder regel dan uitzondering, zoals de onderzoeken van
Terpstra laten zien: ‘Samenwerken met partners kent altijd enige stroperigheid.
Dat laat zich vaak moeilijk verenigen met de behoefte en noodzaak van wijk-
agenten om snel op problemen in hun wijk te kunnen reageren.’23 Desondanks
wordt de inbreng van de politie in deze onderzoeken wel als noodzakelijk
beschouwd om de (lo kale) veiligheidsnetwerken op te bouwen en in stand te
houden: ‘Burgers, winkeliers, maar ook stadswachten of private beveiligers in
de publieke ruimte zijn alleen met een zichtbare steun van de politie in staat en
bereid hun bijdrage aan de veiligheidszorg te leveren.’24 In de onderzoeken van
Terpstra komt naar voren dat wijkagenten in de regel ook positief staan tegen-
over het opereren in netwerken, hoewel er in het licht van de kerntakendiscus-
sie momenteel een trend gaande lijkt om taken zo veel mogelijk weg te zetten
in het netwerk, tot onvrede van de netwerkpartners.25

Inleiding

19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 Hoogenboom, 2009.

21 Van Steden, 2011: 6.

22 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

23 Terpstra, 2008: 249-250. Zie ook Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

24 Terpstra, 2008: 121; Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

25 Terpstra, 2008; Terpstra & Kouwenhoven, 2004

26 Shearing, 2005.

Debat over de positie en de rol van de politie in netwerken
Tegen de achtergrond van de opkomst van het governance-denken is een
levend wetenschappelijk debat ontstaan over de gewenste positie en rol
van de politie in (lokale) veiligheidsnetwerken. Shearing neemt met zijn
nodal governance-benadering een extreme positie in: hij wijst op het ont-
staan van security bells, waarbij private partijen buiten de staat om een stu-
rende rol vervullen in delen van de sociale veiligheidszorg.26 Het ont-
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De door de onderzoekers en het politiebeleid geclaimde noodzaak tot het partici-
peren in veiligheidsnetwerken vraagt volgens ons, mede gezien de conflicten en
problemen die lijken te spelen in veel van deze netwerken, om een nadere be -
schouwing van het nut en de noodzaak tot het participeren van de politie in net-
werken. In dit onderzoek gaan wij daarom op zoek naar de aantoonbare opbrengst
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27 Shearing, 2005: 61-63.

28 Loader & Walker, 2005.

29 Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 22.

30 Loader & Walker, 2005: 7.

staan van deze private arrangementen wordt door hem verklaard door
het niet-flexibele en weinig innovatieve karakter van de overheid (en
ook de politie), waardoor ze niet langer als centrale speler van het socia-
le veiligheidsdomein kunnen fungeren. De politie verschuift daarmee
richting de periferie van het sociale veiligheidsdomein en is verworden
tot slechts een node in het netwerk.27Volgens Shearing is dit niet erg en
zouden overheden en politie deze veiligheidsnetwerken juist zo veel
mogelijk moeten ondersteunen.

De visie van Shearing is niet onomstreden. Loader & Walker verdedi-
gen in hun onderzoek de noodzaak van de politie als centrale speler in
het sociale veiligheidsdomein.28 De auteurs stellen dat veiligheidsnet-
werken voor een groot deel afhankelijk zijn van het machtsmonopolie
en de symbolische macht van overheid en politie. In lijn hiermee stellen
Terpstra & Kouwenhoven: ‘Politie en lokale overheid moeten duidelijk
aanwezig zijn en betrokken blijven bij lokale veiligheidsnetwerken.
Alleen deze partijen beschikken over de informatie, deskundigheid,
kanalen en bevoegdheden die nodig zijn voor het functioneren van deze
netwerken.’29 Maar zelfs los van de veronderstelde functionele waarde
van de aanwezigheid van de overheid in veiligheidsnetwerken, vinden
Loader & Walker dat veiligheid een publieke waarde is die door de over-
heid moet worden beschermd: ‘Security is a valuable public good, a
constitutive ingredient of the good society, and the democratic state has
a necessary and virtuous role to play in the production of this good.’30

Dit vraagt volgens de auteurs juist om een actieve deelname van de 
overheid (en daarmee de politie) in veiligheidsnetwerken.
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van de participatie van de politie in netwerken voor de kerntaken opsporing en
handhaving van de openbare orde. Daarnaast bekijken we in hoeverre en hoe poli-
tiële leidinggevenden sturing geven aan politiefunctionarissen met een netwerken-
de taak. Tot slot gaan we in op de vraag hoe en in welke mate sturing van politie-
functionarissen met een netwerkende taak mogelijk en wenselijk is.

1.4 Centrale onderzoeksvragen en doelen

In dit onderzoek analyseren we het nut en de noodzaak van het netwerken door
de politie voor haar kerntaken (opsporing en handhaving van de openbare
orde) en de sturing hiervan vanuit de organisatie. Door netwerkonderzoek, het
staande politiebeleid en de politiële netwerkpraktijk met elkaar te confronteren,
willen we inzicht krijgen in de volgende vijf centrale vragen:

Met ‘aantoonbare opbrengst’ bedoelen we in dit onderzoek de opbrengst die
we tijdens onze observaties hebben kunnen waarnemen en de concrete voor-
beelden uit de onderzoeksliteratuur en van respondenten, waaruit op te maken
is dat het participeren in netwerken daadwerkelijk tot opbrengst voor de politie
heeft geleid. Met ‘opbrengst’ bedoelen we dat het netwerken door de politie
leidt of heeft geleid tot een effectievere en/of efficiëntere uitvoering van haar
kerntaken opsporing en handhaving van de openbare orde.

Het doel van dit onderzoek is tweedelig. Enerzijds trachten we het empirisch
fundament van het onderzoek naar de politiële netwerkpraktijk te verstevigen.
We bieden daarvoor inzicht in de veronderstelde en geobserveerde mate waar-
in en wijze waarop de politie participeert in netwerken. Ook laten we zien wat
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1 Hoe zien de netwerken waarin de politie participeert eruit?
2 In hoeverre en hoe participeert de politie in deze netwerken?
3 In hoeverre en hoe sturen politiële leidinggevenden hun medewer-

kers met een netwerkende taak?
4 Wat is de aantoonbare opbrengst van het participeren in deze netwer-

ken door de politie voor de kerntaken opsporing en handhaving van
de openbare orde?

5 In hoeverre is sturing van de politiële netwerker mogelijk en nood -
zakelijk?
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de opbrengst hiervan is voor de kernpolitietaken opsporing en handhaving van
de openbare orde. Dit beschrijvende onderdeel van het onderzoek correspondeert
met de bovenstaande onderzoeksvragen 1 tot en met 4.

Anderzijds beogen we met dit onderzoek de politie handvatten te geven bij
het vormgeven van haar politiële netwerkfunctie door onder andere te analyse-
ren hoe politiële leidinggevenden sturing kunnen geven aan functionarissen
met een netwerkende taak. Dit analyserende deel van het onderzoek correspon-
deert met vraag 5.

1.5 Centrale begrippen

Een netwerk wordt in dit onderzoek gedefinieerd als:

een min of meer stabiel patroon van sociale relaties tussen verschillende
autonome actoren die voor het verwezenlijken van hun doelen in enige
mate afhankelijk zijn van elkaar.31

In dit onderzoek gebruiken wij de begrippen ‘netwerk’, ‘beleidsnetwerk’ (net-
werk rond beleidsvorming en/of beleidsuitvoering) en ‘(lokaal) veiligheids-
netwerk’ (netwerk rond veiligheidsvraagstukken) door elkaar.32 Wanneer we in
dit onderzoek spreken over ‘netwerken’ als werkwoord, dan bedoelen we het
participeren van de politie in deze netwerken (en daarmee ook het onderhou-
den van relaties in het netwerk).

We maken bij het beschrijven van de onderzochte netwerken onderscheid
tussen geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde netwerken. Er kan in
onze terminologie namelijk sprake zijn van een patroon van sociale relaties tus-
sen de politie en andere geïnstitutionaliseerde actoren (interorganisatorisch zoals
gemeente, verslavingszorg en woningbouwcorporatie of intraorganisatorisch
zoals verschillende actoren in een en dezelfde organisatie) en tussen de politie
en niet-geïnstitutionaliseerde actoren (burgers).
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31 Vrij naar Kickert e.a., 1997; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.

32 Zie ook Terpstra & Kouwenhoven (2004) voor een bespreking van het onderscheid tussen beleids- en veiligheidsnetwerken.

33 Vergelijk Agranoff & McGuire, 1999; Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

34 Provan & Kenis, 2007.
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Bovendien kunnen netwerken op verschillende manieren zijn georgani-
seerd.33 Het kan gaan om een netwerk met een formeel karakter (bijvoorbeeld
planmatig georganiseerde overleggen tussen partijen met verslaglegging en een
actielijst) of een netwerk met een informeel karakter (bijvoorbeeld een ad-
hocoverleg over een acuut probleem).34

Dit leidt tot het volgende overzicht:

In dit onderzoek kijken wij zowel naar formele en informele als geïnstitutiona-
liseerde en niet-geïnstitutionaliseerde netwerken.

Het onderhouden en aangaan van een-op-eencontacten met burgers beschouwen
we in dit onderzoek niet als netwerken, wel besteden we hier in dit onderzoek
separaat aandacht aan.

1.6 Opzet en methodologie van onderzoek

In dit onderzoek willen we wetenschappelijke inzichten, het staande beleid en de
huidige praktijk op het terrein van netwerken door de politie in beeld brengen.

De netwerktheorie en het staande politiebeleid
Om inzicht te krijgen in de wetenschappelijke stand van zaken van netwerken
hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij we ons in grote mate
hebben beperkt tot het Nederlandstalige standaardwerk op het gebied van net-
werken35 en de internationale peer-reviewed bestuurswetenschappelijke tijdschrif-
ten.36 Inzicht in de mogelijkheden tot sturing van de politiële netwerkfunctie
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35 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2008.

36 Het gaat hier om de prominentste tijdschriften op dit terrein, zoals Public Administration, Public Management Review, Public

Administration Research and Theory, Public Administration Review enzovoort.

Tabel 1.1  

  dreesilanoitutitsnïeg-teiN dreesilanoitutitsnïeG

Formeel Voorbeeld: CJG-ZAT (jongerennetwerk) Voorbeeld: buurtoverleg (op vaste 

momenten en met verslag) 

Informeel Voorbeeld: ad hoc met gemeente, 

woningcorporatie of politie 

Voorbeeld: ad-hocbuurtoverleg 

(zonder agenda en verslag) 
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hebben we verkregen door het bestuderen van besluitvormings- en leider-
schapstheorieën, in het bijzonder Distributed Decision Making (DDM)37 en Complex
Responsive Processes (CRP).38

Een beeld van (de ontwikkeling van) het staande politiebeleid hebben we
verkregen door middel van een analyse van relevante beleidsstukken en diepte-
interviews met vier deskundigenop strategisch niveau,39 twee beleidsmedewer-
kers op tactisch niveau en drie onderzoekers.

De politiële netwerkpraktijk in de buurt
We hebben ervoor gekozen om de gebiedsgebonden politiezorg als centrale
casus te onderzoeken. Die is immers het hart van de Nederlandse politie(filo-
sofie). De literatuur stelt op basis van nog beperkte empirie dat de gebiedsge-
bonden politiezorg zich in toenemende mate organiseert in netwerkachtige
structuren.40 Een kritische beschouwing van het nut, de noodzaak en het
effect van deze ontwikkeling ontbreekt echter nog grotendeels.

Een eerste inzicht in de (veronderstelde opbrengst van de) politiële net-
werkpraktijk in de buurt hebben we verkregen door het bestuderen van de
nationale (empirische) literatuur over de politiële netwerkfunctie (binnen de
gebiedsgebonden politiezorg). Bij het zoeken naar relevante literatuur heb-
ben we gebruikgemaakt van de publicatielijst op de website van CPW, de
mediatheek van de Politieacademie en enkele zoekmachines op het internet.

Het functioneren van de wijkagent in zijn netwerken hebben we als eer-
ste willen begrijpen door het afnemen van interviews met wijkagenten en
hun leidinggevenden. Hiertoe hebben we diepte-interviews met een duur
tussen één en drie uur gehouden met vijf wijkagenten uit Amsterdam-
Amstelland en met vijf buurtbrigadiers uit Brabant Zuid-Oost.41 Het was
opvallend dat de respondenten bleven steken in ideaalbeelden over hoe ze
zouden moeten functioneren en het moeilijk vonden om uit te leggen wat
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37 Schneeweiss, 2003; Scholtens, 2008.

38 Stacey e.a., 2000.

39 Deze deskundigen waren destijds in meer of mindere mate betrokken bij de totstandkoming van het politiebeleid. In bijlage 2

is een respondentenlijst opgenomen.

40 Terpstra, 2008; Van Steden, 2011.

41 Aan alle geïnterviewde wijkagenten is anonimiteit toegezegd. Daarom zijn hun namen niet in de respondentenlijst van dit

onderzoek terug te vinden. De geïnterviewde leidinggevenden en andere betrokkenen zijn daarin wel opgenomen.
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het functioneren in netwerken in de praktijk (kwantitatief en kwalitatief)
voor hen betekende.

In samenspraak met de Commissie Politie & Wetenschap hebben we daarom
gekozen voor een andere onderzoeksmethode, namelijk participatieve observa-
tie. Om een realistisch beeld te krijgen van de mate waarin en de wijze waarop
wijkagenten netwerken, hebben we vijf buurtbrigadiers42 werkzaam in de regio
Brabant Zuid-Oost ieder gedurende vijf dagen geobserveerd. De 25 observatie-
dagen vonden plaats in juni, juli en augustus 2011 en zijn uitgevoerd door
twee onderzoekers.

Bij de keuze voor de te observeren buurtbrigadier hebben we rekening gehou-
den met de mate van verstedelijking (landelijk, half stedelijk, stedelijk) van zijn
werkgebied. We veronderstelden namelijk dat de mate waarin en wijze waarop
buurtbrigadiers in netwerken opereren, wordt beïnvloed door het werkgebied
waarin ze actief zijn.44 We zijn daarom tot een volgende verdeling gekomen:
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42 Zo worden de wijkagenten in de regio Brabant Zuid-Oost genoemd.

43 Allewijn, 2007.

44 Vergelijk Terpstra, 2008.

Participatieve observatiemethode
Een participatieve observatiemethode is een onderzoeksstrategie die
geschikt is om te achterhalen wat professionals in hun natuurlijke omge-
ving doen en welke denkbeelden en ideeën daarachter steken. We hebben
voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat mensen bij interviews
geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven of een ideaalbeeld te
schetsen. Het voordeel van participerende observatie is dat het een eerlijk
inzicht geeft in de wijze waarop mensen daardwerkelijk handelen. Door
vervolgens de geobserveerde te bevragen waarom hij in de waargeno-
men situatie zo heeft gehandeld, ontstaat een natuurlijk beeld van hoe
professionals handelen en de redenen die ze daarvoor hebben.43

Stedelijk: 2 buurtbrigadiers (Eindhoven)
Half stedelijk: 1 buurtbrigadier (Veldhoven)
Landelijk: 2 buurtbrigadiers (Gemert Laarbeek en De Kempen)
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De buurtbrigadiers konden zich vrijwillig voor het onderzoek opgeven. In
sommige gevallen waren er per afdeling meerdere vrijwilligers die wilden
meewerken. In deze gevallen heeft de afdelingsleiding bepaald welke buurtbri-
gadier zou worden geobserveerd. In tabel 1.2 zijn de kenmerken van de
wijk(en) van de geobserveerde buurtbrigadiers weergegeven.

Bij het observeren hebben we gebruikgemaakt van een observatiekader dat we
hebben opgesteld op basis van netwerktheorieën, het politiebeleid en het poli-
tieonderzoek. Dit observatiekader is opgenomen in bijlage 1. We hebben ver-
schillende soorten diensten geobserveerd, waaronder reguliere dag-, middag-
en nachtdiensten, kermisdiensten, horecadiensten en noodhulpdiensten.45

Tijdens de 25 geobserveerde diensten hebben we alle werkzaamheden van 
de buurtbrigadier kunnen volgen.

Alle diensten zijn uitgewerkt in een observatieverslag. Deze zijn te down -
loaden van de website van de Commissie Politie & Wetenschap (www.politieen
wetenschap.nl) en Crisislab (www.crisislab.nl) en bieden een inkijk in het werk
van de buurtbrigadiers en hun reflectie daarop. Bij het uitwerken van de obser-
vaties (in tijdframes van ongeveer 15 minuten) hebben we de nadruk gelegd
op de gebeurtenissen die betrekking hebben op de politiële netwerkfunctie en
specifieker de onderwerpen beschreven in het observatiekader. Andere aspecten
van het politiewerk zijn beknopter beschreven of zelfs weggelaten. De namen
van de buurtbrigadiers, betrokken personen en locaties zijn in overleg met de
regio Brabant Zuid-Oost geanonimiseerd.
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45 Buurtbrigadiers in Brabant Zuid-Oost hebben gemiddeld één tot drie keer per week een noodhulpdienst, afhankelijk van het

gebied waar ze werkzaam zijn.

 

Tabel 1.2: Kenmerken van de wijk per geobserveerde buurtbrigadier (hun namen zijn gefingeerd) 

 Twan Erik Johan Mike Gerard 

Werkgebied Eindhoven Eindhoven Veldhoven Gemert-Laarbeek Reusel-Noord  

 Omvang wijk 4000 inw. 5000 inw. 10.000 inw. 6000 inw.  8000 inw. 

Problematiek Drugshandel, 

zwervers en 

alcoholisten, 

prostitutie, 

jongeren 

Overlast in de 

parken, 

zwervers en 

alcoholisten, 

jongeren, 

parkeren 

Jongeren, 

woonwagens 

Overlast op 

recreatiepark, 

burenruzies 

Overlast jongeren. 

Specifieker: hun alcohol- 

en drugsgebruik 

(vooral in het 

uitgaansgebied) 
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Tijdens het observeren hebben we getracht bij te houden hoeveel tijd de
buurtbrigadiers besteden aan het participeren in de vier verschillende netwer-
ken (geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde netwerken, zowel 
formeel als informeel georganiseerd). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
bijwonen van vergaderingen, het plegen van (telefonisch) overleg, het lezen 
en beantwoorden van e-mails van ketenpartners enzovoort. Daarnaast hebben
we bijgehouden hoeveel tijd buurtbrigadiers besteden aan het aangaan en
onderhouden van contacten met burgers in de wijk.

Relevant op te merken is de mogelijkheid dat onze aanwezigheid de tijdsbe-
steding van de buurtbrigadiers aan de verschillende netwerken heeft beïnvloed.
Daarnaast bleek het tijdens de observaties praktisch niet werkbaar om alle tele-
foongesprekken en het e-mailverkeer met ketenpartners bij te houden. Daarom
hebben wij na iedere geobserveerde dienst een inschatting gemaakt van de
tijdsbesteding aan deze activiteiten.

Het concept van dit rapport is met de geobserveerde buurtbrigadiers
besproken. De buurtbrigadiers konden zich herkennen in onze bevindingen
waardoor aanpassingen niet noodzakelijk waren.

Naast de buurtbrigadiers zijn zeventien netwerkpartners (vijf vertegen-
woordigers van de gemeente, vijf vertegenwoordigers van woningbouw-
cor poraties, de voorzitter van een wijkplatform, een welzijnswerker, een
opbouwwerker, een leraar van een basisschool en drie Jeugd Preventie Project-
medewerkers) buiten46 en vijf leidinggevenden binnen de politie (vier net-
werkinspecteurs en een operationele chef) geïnterviewd. De netwerkpartners
interviewden we om inzicht te krijgen in hun perceptie van het functioneren
van de buurtbrigadier in het netwerk; de leidinggevenden om inzicht te krijgen
in de sturing van de politieorganisatie op het werk van de buurtbrigadier.

1.7 Leeswijzer

Na deze inleiding gaan we in hoofdstuk 2 in op enkele theoretische noties over
(beleids)netwerken en de sturing van functionarissen die opereren in netwerk-
achtige verbanden.

In hoofdstuk 3 bespreken we de geschiedenis en de betekenisgeving van het
netwerken in het (nationale) politiebeleid.
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46 We hebben ook deze geïnterviewden anonimiteit beloofd.
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In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van recent Nederlands onderzoek
naar de politiële netwerkfunctie, waarbij de focus ligt op de gebiedsgebonden
politiezorg. Bij het bespreken van deze studies hanteren we de vijf centrale
onderzoeksvragen.

In hoofdstuk 5 presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar het
opereren van buurtbrigadiers en de sturing daarop door politiële leidinggeven-
den. Dit doen we wederom mede aan de hand van de vijf onderzoeksvragen,
gelardeerd met citaten en waarnemingen uit onze observatieverslagen.

In het laatste hoofdstuk brengen we ons literatuur- en beleidsonderzoek en
ons eigen empirisch onderzoek bijeen in een samenvattende analyse. Dit
hoofdstuk bevat tevens onze overallconclusies en aanbevelingen voor verder
onderzoek.
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Theoretische noties over netwerken

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van enkele theoretische noties met
betrekking tot (beleids)netwerken. We schetsen allereerst de opkomst van net-
werken in de organisatietheorie en gaan vervolgens in op verschijningsvormen
en kenmerken ervan. Daarna bespreken we de positie en de rollen van actoren
in een netwerk en enkele basisprincipes van het ‘samen werken’ (let op de spa-
tie!) in netwerken. Tot slot staan we stil bij twee theorieën over de aansturing
van professionals die in netwerken opereren.

2.2 De opkomst van netwerken in de organisatietheorie

De netwerktheorie kent haar oorsprong in de jaren 1960 en 1970. In deze tijd
was een wetenschappelijke stroming dominant, het taylorisme of de klassieke
organisatietheorie genaamd, waarin men naar organisaties keek alsof het
machines waren.47Volgens deze stroming bestond een organisatie uit verschil-
lende onderdelen die net als de radertjes in een uurwerk met militaire precisie
op elkaar konden worden afgestemd. De taak van het management was om met
behulp van strakke sturing, planning en controle deze afstemming gestalte te
geven en te zoeken naar manieren om het werk verder te optimaliseren. Werk-
nemers moesten volgens de klassieke organisatietheorie niet zelf denken, maar
enkel en alleen de opdrachten uitvoeren die zij van hogerhand kregen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

47 Stacey e.a., 2000.

Een uitstapje: het taylorisme
Het taylorisme gaat niet alleen over het optimaliseren van productie -
processen, maar vooral over het beheersen van arbeidsprocessen en het
gedrag van arbeiders. Dit was nodig omdat de mens in de ogen van 
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In de klassieke organisatietheorie keek men niet of nauwelijks naar de omge-
ving waarin de organisatie opereerde.49 De interne coördinatie van het werk
stond centraal.

In de jaren 1960 en 1970 kwam er verandering in deze mechanische kijk op
organisaties. Wetenschappers beseften dat een organisatie niet in een vacuüm
opereert, maar voor haar functioneren grotendeels afhankelijk is van haar omge-
ving. Vanuit dit besef ontstond de contingentietheorie.50 Deze theorie stelt dat
organisaties alleen overleven wanneer ze zich (kunnen) aanpassen aan de omge-
ving waarin ze opereren. Dit betekende dus ook dat er geen ‘allerbeste’ manier
was om het werk te organiseren. Volgens de contingentietheorie is in een stabie-
le, voorspelbare omgeving de bureaucratische organisatievorm het effectiefst en
efficiëntst. In een turbulente en complexe omgeving daarentegen is een flexibe-
le, gedecentraliseerde organisatievorm het geschiktst.51

Met de komst van de contingentietheorie raakten wetenschappers steeds
meer geïnteresseerd in de relatie tussen verschillende organisaties. Dit leidde
eind jaren 1970 tot de interorganisatietheorie.52 Deze theorie kijkt naar de
relatie tussen organisaties, de wijze waarop organisaties van elkaar afhankelijk
zijn en de manieren die organisaties vinden om met deze afhankelijkheden
om te gaan. Het bekendste model uit de interorganisatietheorie is het resource
dependency-model. Dit is (nog steeds) het centrale model in het hedendaagse
denken over netwerken in en tussen organisaties. Het model veronderstelt 
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48 Morgan, 1986: 27.

49 Kickert e.a., 1997.

50 Lawrence & Lorsch, 1967.

51 Mintzberg, 1979.

52 Pfeffer & Salancik, 1978; Hanf & Scharpf, 1978.

Frederick Taylor de natuurlijke neiging heeft lui te zijn. Taylor dacht dat
arbeiders impliciete en expliciete afspraken met elkaar maakten om het
werk vooral niet op de beste en snelste manier uit te voeren. Dit ‘systema-
tisch lijntrekken’ was Taylor een doorn in het oog. Daarom lanceerde hij
zijn principes van wetenschappelijke bedrijfsvoering, die gebaseerd zijn
op de gedachte dat organisaties kunnen worden geoptimaliseerd door
scheiding van hoofd- en handarbeid, standaardisatie, vergaande speciali-
satie en ‘meten is weten’.48
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dat geen enkele organisatie over voldoende middelen (personeel, kapitaal,
kennis enzovoort) beschikt om haar doelen te kunnen verwezenlijken. 
Organisaties zijn dus in zekere zin afhankelijk van elkaar en zijn daarmee
voor hun voortbestaan afhankelijk van de relaties die ze met elkaar hebben.
Deze wederzijdse afhankelijk heden verklaren waarom organisaties met 
elkaar moeten en willen interacteren, waardoor er netwerkachtige verban-
den ontstaan.53

2.3 Netwerken: een introductie

In de bestuurskundige literatuur komen verschillende definities van netwerken
voor. Wij volgen in dit onderzoek de breedste en gangbaarste definitie en zien
een netwerk als een min of meer stabiel patroon van sociale relaties tussen ver-
schillende autonome actoren die voor het verwezenlijken van hun doelen in
enige mate afhankelijk zijn van elkaar.54

Netwerken kennen verschillende verschijningsvormen. Het kan gaan om 
het horizontaal samenwerken op een bestuursniveau, maar ook om samenwer-
kingsverbanden die meerdere schaalniveaus omspannen.55 Netwerken kunnen
daarnaast uit verschillende soorten actoren bestaan. Er kan sprake zijn van een
patroon van sociale relaties tussen de politie en geïnstitutionaliseerde actoren
(waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen interorganisatorisch zoals
politie, gemeente en woningbouwcorporatie of intraorganisatorisch zoals ver-
schillende afdelingen binnen de politieorganisatie56) en tussen de politie en
niet-geïnstitutionaliseerde actoren (bijvoorbeeld politie en burgers). Boven-
dien kunnen netwerken op verschillende manieren zijn georganiseerd. Er kan
sprake zijn van een netwerk met een formeel karakter (bijvoorbeeld planmatig
georganiseerde overleggen tussen partijen met verslaglegging en een actielijst 
al dan niet vastgelegd in convenanten of contractafspraken) of een meer infor-
meel karakter (bijvoorbeeld een ad hoc geïnitieerd overleg over een acuut pro-
bleem in de wijk).57
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53 Kickert e.a., 1997.

54 Vrij naar De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007 en Kickert e.a., 1997.

55 Hajer e.a., 2004.

56 In dit onderzoek richten we ons bij de beschouwing van de politiële netwerkfunctie vooral op de interorganisatorische kant.

57 Provan & Kenis, 2007.
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De netwerktheorie gaat uit van horizontale relaties tussen de actoren in het
netwerk. In een netwerk is geen enkele partij de baas. Netwerken worden geka-
rakteriseerd door een continue interactie tussen actoren gericht op uitwisseling
van middelen en onderhandeling over gemeenschappelijke doelen.58 Om deze
interactieprocessen beter te kunnen begrijpen, zoomen we in op de vier struc-
tuurkenmerken van netwerken: pluriformiteit, interdependentie, geslotenheid
en dynamiek.59

Een netwerk bestaat vaak uit actoren die op onderdelen raakvlakken verto-
nen maar ook zekere verschillen kennen, vooral met betrekking tot de midde-
len die ze bezitten (in termen van informatie, kennis, diensten, goederen,
financiën enzovoort). Het feit dat actoren in een netwerk in zekere mate van
elkaar verschillen, wordt in de literatuur pluriformiteit genoemd. Het principe van
pluriformiteit maakt dat partijen elkaar kunnen versterken door het uitruilen
van middelen. De mate van pluriformiteit heeft ook betekenis voor de macht
die actoren in een netwerk kunnen uitoefenen. Hoe meer actoren van elkaar
verschillen, des te moeilijker het voor een actor wordt om in het netwerk te
interveniëren. Pluriformiteit maakt dat iedere partij in een netwerk gevoelig is
voor een ander type interventie.60

Naast de verschillen tussen actoren bestaat er in netwerken ook altijd een
zekere mate van interdependentie: actoren zijn van elkaar afhankelijk om hun eigen
doelen te kunnen verwezenlijken en zullen daarom de (machts)middelen die
ze bezitten tegen elkaar uit moeten spelen. Een elementair principe hierbij is
reciprociteit: plichten zijn wederkerig.61 Actor A is aan actor B iets verplicht, in
de wetenschap dat actor B op een volgend moment iets verplicht is aan actor A.
Samen werken in een netwerk vraagt dus om ‘geven en nemen’. Wanneer je
alleen ‘neemt’ uit het netwerk en niets ‘geeft’, heb je als netwerkpartner simpel-
weg geen toegevoegde waarde en zal je uiteindelijk uit het netwerk vallen.62

Actoren in netwerken kenmerken zich veelal door geslotenheid: ze laten zich
niet of nauwelijks sturen door andere actoren in of buiten het netwerk. Deze
geslotenheid kan voortkomen uit de behoefte om de onzekerheid en de com-
plexiteit in de omgeving van de organisatie te verminderen. Een andere moge-
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58 Rhodes, 2007.

59 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007; zie ook Rhodes, 2007.

60 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007; zie ook Rhodes, 2007.

61 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007; zie ook Rhodes, 2007.

62 Agranoff & McGuire, 1999.

63 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.
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lijke oorzaak van de geslotenheid van actoren is dat sturing van buiten niet aan-
sluit bij professionele werkopvattingen en waarden van de actor.63

Het laatste kenmerk van netwerken is dat ze onderhevig zijn aan verande-
ring. Dit wordt ook wel de dynamiek van het netwerk genoemd. Het komt erop
neer dat de positie van actoren in het netwerk, hun geslotenheid en hun profes-
sionele opvattingen voortdurend veranderen. De samenstelling van het netwerk
wordt eveneens beïnvloed door nieuwe actoren in het netwerk en andere acto-
ren die het netwerk verlaten. Bovendien kunnen netwerken ook uiteenvallen.64

Dit verklaart onder meer waarom het samenwerken in een netwerk nooit van-
zelf gaat en veelal met horten en stoten verloopt.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen samen werken en samenwerking
in netwerken.

In de meeste gevallen is in netwerken sprake van actoren die samen werken
om hun belangen te verwezenlijken.65 Het gaat hierbij concreet bijvoorbeeld
om de uitwisseling van informatie zodat actoren vrijblijvend en afzonderlijk
van elkaar hun werkwijzen kunnen optimaliseren. Een verdergaande vorm van
samen werken is samenwerking: het doelbewust afstemmen van elkaars hande-
lingen en daarmee het aangaan van wederzijdse verplichtingen.66 Samenwer-
king lijkt in de praktijk minder voor te komen vanwege institutionele en men-
selijke barrières. Samen werken vanwege een gedeeld belang is vanzelfsprekend
mogelijk, maar het is weinigen gegeven delen van de eigen autonomie voor het
gezamenlijke belang ‘op te offeren’. In de meeste gevallen gaat het bij netwer-
ken dan ook om samen werken voor het behalen van gezamenlijke doelen.67

2.4 Netwerken: relaties en positie

In een netwerk hebben actoren een bepaalde relatie met elkaar. Er kunnen twee
soorten relaties worden onderscheiden. In de eerste plaats kan er sprake zijn
van functionele en extrafunctionele relaties.68 Functionele relaties hebben voor
een actor een duidelijke betekenis. Hij kan zijn kerntaken niet uitvoeren als hij
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64 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.

65 Scholtens, 2008: Helsloot e.a., 2009.

66 Helsloot e.a., 2009: Scholtens, 2008; Agranoff, 2006.

67 Agranoff, 2006; Helsloot e.a., 2009.

68 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.
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niet over dit type relaties beschikt. Extrafunctionele relaties hebben geen directe
betekenis voor de kerntaken van een actor. In de tweede plaats wordt onder-
scheid gemaakt tussen sterke en zwakke relaties.69 Sterke relaties zijn relaties die
intensief worden onderhouden. Zwakke relaties worden warm gehouden voor
incidenteel gebruik.

Onderzoek laat zien dat alle vier de soorten relaties van belang zijn voor de
positie van een actor in een netwerk.70 De dynamiek in een netwerk maakt
namelijk dat het onvoorspelbaar is welke actoren in de toekomst van pas kun-
nen komen. Posities van actoren kunnen bijvoorbeeld veranderen, waardoor ze
belangrijker worden dan voorheen. Daarnaast kan het volgens de literatuur slim
zijn om te investeren in extrafunctionele relaties, zodat een bepaalde goodwill
wordt opgebouwd die zich op een later moment mogelijkerwijs laat terugbeta-
len. Het wordt daarom als belangrijk gezien aandacht te schenken aan alle vier
typen relaties in het netwerk.

Afhankelijk van de hoeveelheid en verschillende soorten relaties die actoren
hebben, kunnen zij een centrale of perifere positie innemen in het netwerk. In
de literatuur wordt aangenomen dat partijen die regie willen voeren in het net-
werk, bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze hierdoor taken in het netwerk mak-
kelijker kunnen wegzetten, een centrale positie in het netwerk moeten hebben
(dat wil zeggen: veel verbindingen met actoren in het netwerk71). Actoren aan
de rand van het netwerk hebben immers minder contacten met relevante partij-
en en daarmee waarschijnlijk ook minder (actuele) informatie. Zij zijn daar-
door minder goed in staat het spelersveld te overzien.72

2.5 Netwerken: rollen

Actoren met een bepaalde positie in een netwerk kunnen hierin ook een speci-
fieke rol vervullen. Centrale spelers in het netwerk kunnen ondanks hun positie
een erg passieve rol vervullen, bijvoorbeeld omdat ze menen dat ze bij bepaalde
problemen niet aan zet zijn en andere partijen het moeten oppakken. Ander-
zijds kunnen actoren aan de rand van het netwerk een belangrijke rol vervullen
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69 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.

70 Granovetter, 1973.

71 Het gaat hier specifieker om indegree en outdegree centrality.

72 Provan, Fish & Sydow, 2007.
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als intermediair, omdat ze bijvoorbeeld als een van de weinigen in het netwerk
contact hebben met een partij die mogelijk ook voor andere partijen van waar-
de kan zijn.
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73 Zie bijvoorbeeld Provan & Kenis, 2007; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007; Provan, Fish & Sydow, 2007; Gladwell, 2005; Hajer

e.a., 2004.

Zes netwerkrollen uit de literatuur
We hebben de verschillende rollen die in de literatuur worden
genoemd, bijeengebracht in de volgende onderverdeling.73 De voorbeel-
den tussen haakjes zijn citaten uit de interviews met wijkagenten uit
Brabant Zuid-Oost en Amsterdam-Amstelland.
Plant: een actor die geen actieve bijdrage aan het netwerk levert en enkel

‘neemt’ van het netwerk. Typische uitspraken van een plant zijn: ‘ik
zit erbij omdat het moet’, ‘wellicht is het in de toekomst voor mij
interessant’ en ‘die informatie is voor mij interessant om te weten’.

Intermediair: een actor die actoren in het netwerk verbindt met externe
actoren. Een typische uitspraak van een intermediair is: ‘Ik ken nog
iemand die daarbij kan helpen.’

Expert/ervaringsdeskundige: een actor die actoren in het netwerk voorziet van
zijn kennis/expertise over een bepaald onderwerp. Een typische uit-
spraak van een expert/ervaringsdeskundige is: ‘Het is slim om een
lamp met een bewegingsmelder in je tuin te hangen, dat schrikt
inbrekers af.’

Facilitator: een actor die andere actoren in het netwerk helpt bij het oplos-
sen van (al dan niet gezamenlijke) problemen. Typische uitspraken
van een facilitator zijn: ‘wij kunnen wel extra capaciteit leveren om
die jongens in de gaten te houden’ en ‘ik wil wel met je meegaan
naar dat gezin om je bij te staan’.

Initiator: een actor die nieuwe onderwerpen in het netwerk brengt. Een
typische uitspraak van een initiator is: ‘Die hanggroep vormt een
steeds groter probleem. Daar moeten we wat aan doen.’

Regisseur: een actor die taken verdeelt en het besluitvormingsproces in een
netwerk stuurt. Typische uitspraken van een regisseur zijn: ‘laten we
morgen weer bij elkaar komen’, ‘dat is een taak van de gemeente’ en
‘kan ik ervan opaan dat jullie dit oppakken?’
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Volgens het principe van reciprociteit ligt het in de lijn der verwachting dat
actoren die enkel en alleen als plant of initiator opereren – en daarmee weinig
‘geven’ aan het netwerk – niet als volwaardige netwerkspelers worden gezien
en daardoor uiteindelijk uit het netwerk zullen vallen.74

2.6 Netwerken: drie centrale principes

De literatuur maakt duidelijk dat het (voort)bestaan en de effectiviteit van het
samenwerken in een netwerk is gerelateerd aan enkele netwerkprincipes. In
deze paragraaf staan wij kort stil bij drie van deze principes.75

Principe 1: actoren moeten er (in hun perceptie) beter van worden
Voor het voortbestaan en de effectiviteit van het netwerk is het noodzakelijk dat
iedere actor het idee heeft dat hij er (onder aan de streep) beter van wordt. Het
gaat hierbij dus om de gepercipieerde opbrengst van het netwerken. Een partij
zal alleen in netwerkverband willen opereren wanneer het in hun perceptie bij-
draagt aan het verwezenlijken van zijn belangen.76

‘One clear observation is that sustained collaborative activity, such as that of
ongoing networks, must demonstrate worth.’77

‘Despite the broader value that may accrue to clients and the community at
large as a result of integrated delivery of services through a network, net -
work members still strive to ensure the survival of their own agency.’78

Van belang is dat er verschillende percepties kunnen bestaan over de opbrengst
van het netwerk. Een actor die ‘op winst staat’ maar op meer winst had gere-
kend, kan bijvoorbeeld ontevreden zijn over het functioneren van het netwerk
en dit (daarom) uiteindelijk verlaten.79  De perceptie over de opbrengst van het
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74 Ervan uitgaande dat het opereren in een netwerk plaatsvindt op basis van vrijwilligheid.

75 Zie Van Steden (2011) en De Bruijn & Ten Heuvelhof (2007) voor meer netwerkprincipes.

76 Milward & Provan, 2003.

77 Agranoff, 2006: 58.

78 Provan & Milward, 2001: 420.

79 De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007.
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netwerken wordt beïnvloed door de ervaren transactiekosten die het netwerken
met zich meebrengt. Wanneer het netwerken in de beleving van een actor veel
inspanning vergt, heeft dit invloed op de ervaren opbrengst. Andersom kan het
ook zijn dat het prettig ervaren ‘samenzijn’ in het netwerk de gepercipieerde
opbrengst van het netwerken positief beïnvloedt.

Principe 2: participeren in netwerken betekent ‘geven’ en ‘nemen’
Uit de literatuur blijkt dat bijna alle problemen bij het samenwerken in netwer-
ken ontstaan wanneer een actor probeert zo veel mogelijk zijn eigen doelen te
verwezenlijken, zonder rekening te houden met de doelen van andere actoren
of het ‘gezamenlijke’ doel.

‘In collaboration, individual partners often demonstrate a willingness 
to interact collaboratively only if other partners demonstrate the same 
willingness. This “I will if you will” mentality (tit-for-tat reciprocity) 
is based on the perceived degree of obligation, such that partners are 
willing to bear initial disproportional costs because they expect their 
partners will equalize the distribution of costs and benefits over time 
out of a sense of duty.’80

In netwerken geldt het principe van reciprociteit: plichten zijn omkeerbaar. Dit
betekent dat wanneer actoren bepaalde verplichtingen opleggen aan andere
actoren, zij ook in andere situaties ‘opgelegde’ verplichtingen kunnen verwach-
ten en deze moeten accepteren.81 Netwerken met als doel om taken enkel en
alleen weg te zetten is daarmee theoretisch weinig realistisch en zal uiteindelijk
zelfs kunnen leiden tot destructie van het netwerk.

Principe 3: participeren in een netwerk vraagt om een zekere beslissingsbevoegdheid binnen 
de eigen organisatie
Actoren die participeren moeten een zeker draagvlak genieten binnen hun
eigen organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.
Wanneer een actor niet in staat is om de afspraken die in een netwerk zijn
gemaakt binnen de eigen organisatie tot uitvoering te (laten) brengen, zal op
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80 Thompson & Perry, 2006: 27.

81 Pfeffer & Salancik, 1978; Hanf & Scharpf, 1978; Provan, Fish & Sydow, 2007; Provan & Kenis, 2007; Rhodes, 2007.
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den duur zijn geloofwaardigheid verzwakken en daarmee ook zijn positie in
het netwerk.

‘In network management it is important not only to create consensus
between the representatives of organizations regarding a joint course 
of action, but also to establish support for these ideas within the 
organization… the success of network management largely depends 
on the quality of leadership and the commitment power possessed by 
the representatives of the organizations involved.’82

2.7 Sturing van professionals met een netwerkende taak

Voor professionals met een netwerkende taak bestaat een spanning tussen ener-
zijds het participeren in netwerken, waarin zij op basis van gelijkwaardigheid
en wederzijdse afhankelijkheid afspraken maken met allerlei partijen in het net-
werk, en anderzijds hun hiërarchische ondergeschiktheid binnen de eigen
organisatie.83

Daarom analyseren we in deze paragraaf de mate waarin en wijze waarop
organisaties sturing kunnen geven aan professionals die opereren in netwerk-
achtige verbanden. Hiertoe gaan we in op twee relevante theoriestukken: Dis-
tributed Decision Making (DDM)84 en Complex Responsive Processes (CRP).85

Onder sturing verstaan wij in dit onderzoek in navolging van Terpstra ‘al die
min of meer doelgerichte pogingen om de uitvoering zo te beïnvloeden dat
daarin beoogde doeleinden (beter) worden bereikt en/of meer wordt gehan-
deld in overeenstemming met gestelde normen’.86

Distributed Decision Making (DDM)
Het kernvraagstuk in DDM gaat over de optimale afstemming van meerdere,
met elkaar samenhangende beslissingen, genomen door verschillende actoren.
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82 Kickert e.a., 1997: 58.

83 Hajer e.a., 2004.

84 Schneeweiss, 2003.

85 Stacey e.a., 2000.

86 Terpstra, 2002: 21.
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DDM wordt ook wel gedefinieerd als ‘design and coordination of connected
decisions’.87

DDM speelt in organisaties waarin informatie en beslissingsbevoegdheid
zijn verdeeld over veel, vaak geografisch verspreide actoren binnen de organisa-
tie. DDM veronderstelt dat veel vraagstukken in dergelijke organisaties dermate
complex en dynamisch zijn dat ze niet kunnen worden begrepen door een
(centrale) actor. Dit komt omdat er sprake is van een (gedeeltelijke) informatie-
asymmetrie tussen de actoren in de organisatie. Deze informatie-asymmetrie
ontstaat in de eerste plaats omdat actoren vaak geografisch verspreid van elkaar
opereren en daardoor over unieke lokale informatie beschikken. In de tweede
plaats zijn de cognitieve capaciteiten van actoren niet oneindig en daarom kun-
nen actoren maar een beperkte hoeveelheid aan informatie verwerken en
delen.88 Complexe en dynamische vraagstukken zouden volgens DDM daarom
beter worden opgelost door ze in kleine stukjes op te delen en neer te leggen
bij die actoren die direct zijn betrokken bij dat deel van het vraagstuk, zonder
tussenkomst van een centrale actor.

De informatie-asymmetrie in organisaties die worden gekenmerkt door
DDM maakt dat het centraal aansturen van actoren slechts in beperkte mate
mogelijk is. Anders gezegd is het voor een centrale actor onmogelijk vanuit zijn
beeld van de situatie af te leiden wat er moet gebeuren, al was het maar omdat
dit beeld vaak niet klopt met de complexe en veranderlijke werkelijkheid.89 De
taak van de centrale actor in dergelijke organisaties is enerzijds om een
gemeenschappelijke focus te ontwikkelen, zodat actoren hun beslissingen kun-
nen laten aansluiten bij het doel van de organisatie. Anderzijds moet de centrale
actor sturen op randvoorwaarden. Die sturing moet zijn gericht op het verster-
ken van het zelforganiserend vermogen van actoren, zodat zij zo veel mogelijk
in staat worden gesteld zelf hun werk effectief te kunnen organiseren.90

In organisaties die zich kenmerken door DDM worden beslissingen geno-
men op basis van lokaal beschikbare informatie. Dit kan ertoe leiden dat een -
heden verstandige keuzen maken, terwijl vanuit de top bezien deze keuzen 
suboptimaal zijn. Ondanks dat in DDM gekenmerkte organisaties eenheden
zelfsturend moeten zijn en beslissingen decentraal worden genomen, kan een
hiërarchische interventie daarom wenselijk zijn (bijvoorbeeld om te zorgen dat
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87 Schneeweiss, 2003; Rasmussen e.a., 1991.

88 Brehmer, 2000; Brehmer & Svenmarck, 1994.

89 Rasmussen e.a., 1991.

90 Stacey e.a., 2000; McMillan, 2004; Mastenbroek, 2007; Groot, 2010; Scholtens, 2008.
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de beslissingen van eenheden beter aansluiten bij de gemeenschappelijke
focus). Over de mate waarin en de wijze waarop dit mogelijk is, gaat CRP.

Complex Responsive Processes (CRP)
De theorie van complexe responsieve processen gaat uit van de aanname dat
sociale interactie tussen mensen leidend is bij de ontwikkeling van organisa-
ties.91 CRP wordt ook wel gedefinieerd als ‘continually iterated nonlinear inter-
actions, in both verbal as non-verbal forms, between human bodies’.92 CRP ver-
klaart het gedrag van organisaties als resultante van interacties tussen
individuen, die worden gestuurd door macht, ideologie en identiteit.93

CRP is een complexiteitstheorie die stelt dat organisaties het best kunnen
worden begrepen als patronen van responsieve processen. Deze laatste worden
gevormd door lokale interacties tussen individuen en groepen in de organisatie.
Zij doen hun werk veeleer op grond van hun eigen lokale organisatieprincipes
(op basis van macht, intenties en ideologieën) dan dat ze zich simpelweg naar
centraal gestelde regels voegen.94 Individuen noch groepen hebben controle
over lokale interactieprocessen: het is het samenspel tussen de keuzen, intenties
en ideologieën van alle individuen en groepen in een organisatie dat maakt hoe
bepaalde patronen tot stand komen.95 Deze patronen zijn daarom van tevoren
niet te voorspellen en kunnen door geen enkel lid van de organisatie worden
beheerst, maar bepalen wel hoe een organisatie functioneert.

In de theorie van CRP worden leidinggevenden tevens als onderdeel van een
lokaal interactiepatroon gezien. Ook zij hebben slechts lokaal contact met een
klein deel van de organisatie. In grotere organisaties, zeker in frontlijnorganisa-
ties waar traditioneel een grote afstand bestaat tussen uitvoering en beleid,96

heeft niet iedereen contact met elkaar: mensen interacteren in hun eigen lokale
omgeving naar hun eigen – of in deze lokale omgeving geldende – principes of
regels.97 Dit betekent volgens de theorie van CRP dan ook dat de invloed van het
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91 Stacey e.a., 2000.

92 Stacey e.a., 2000; McMillan, 2004.

93 Groot, 2010.

94 Groot, 2010.

95 Stacey e.a., 2000; Wheatley, 2006.

96 In hoofdstuk 4 gaan we nader in op dit bijzondere kenmerk van frontlijnorganisaties.

97 Groot, 2010.
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management op de resultaten van een organisatie gering is.98 Invloed van lei-
dinggevenden op netwerkende professionals is volgens CRP in beperkte mate
mogelijk door het initiëren van en participeren in lokale interacties:

‘Verandering krijgt vooral betekenis binnen de directe en persoonlijke werk-
relaties. Het eigen team en de dagelijkse werkcontacten en de daarin ervaren
noodzaak het werk beter te doen, zijn factoren die tellen. In persoonlijk con-
tact moet de verandering in het directe contact van een verantwoordelijke
“baas” met het eigen team betekenis krijgen.’99

‘Deze als algemeen gewenste situationele gedragsbenadering, waarin de
senior manager met opzet lokaal tracht te participeren in het ontstaan van
wenselijke sociale objecten, vereist heel wat persoonlijke betrokkenheid en
vaak kennis van gedetailleerde processen en procedures.’100

Implicaties van DDM en CRP voor de sturing op netwerkende professionals
DDM en CRP maken duidelijk dat leidinggevenden in organisaties op enkele
aspecten invloed kunnen uitoefenen op de handelingen van medewerkers, maar
dat zij nimmer in staat zijn om de handelingen van medewerkers te (kunnen)
beheersen. DDM wijst op het belang van decentralisatie van bevoegdheden, het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke focus en het versterken van het zelf-
organiserende vermogen van medewerkers. CRP leert ons dat medewerkers
worden gestuurd in en door lokale interactieprocessen en dat leidinggevenden
deze processen (alleen) kunnen beïnvloeden door zelf te participeren in deze
lokale processen.101

De twee theorieën tezamen impliceren dat er voor de sturing op professio-
nals met een netwerkende taak twee verschillende opties mogelijk en noodza-
kelijk zijn: directe sturing en indirecte sturing.102

Directe sturing is primair gericht op het ontwikkelen van een gemeenschap-
pelijke focus en het (direct) beïnvloeden van routines en gedrag van (individu-
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98 Stacey e.a., 2000; McMillan, 2004.

99 Mastenbroek, 2004: 82.

100 Groot, 2010: 125.

101 Stacey e.a., 2000.

102 Vergelijk Mastenbroek, 2004.
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ele) eenheden. Deze sturingsvorm vereist veel participatie van leidinggevenden
in lokale interactieprocessen en is daarmee slechts op enkele onderdelen (tege-
lijk) mogelijk.

Indirecte sturing is primair gericht op het versterken van en ruimte geven aan
het zelforganiserende vermogen van actoren, zodat zij beter in staat zijn om
hun taken uit te voeren. Zelforganisatie kan worden versterkt door het onder-
steunen en stimuleren van bottom-upinitiatieven van eenheden, het bewust
delegeren van verantwoordelijkheden en het initiëren van en investeren in de
interactie tussen decentrale eenheden.103

Het basisprincipe bij het toepassen van deze sturingsvormen is volgens de
literatuur: ‘Indirecte sturing waar mogelijk, directe sturing waar noodzake-
lijk.’104 In hoofdstuk 5 analyseren wij wat dit precies betekent voor sturing van
politiële netwerkers.

2.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de theorie over beleidsnetwerken en de
sturing van actoren die opereren in deze structuren. Het ontstaan van een net-
werk komt voort uit de als zodanig ervaren wederzijdse afhankelijkheden tus-
sen partijen. De theorie wijst op een sterk functioneel karakter van netwerken:
actoren werken alleen samen wanneer ze denken dat ze er uiteindelijk beter van
worden. De verschillende belangen en middelen van actoren impliceren vol-
gens de theorie dat er in netwerken altijd sprake moet zijn van geven en nemen.
Wie alleen maar neemt uit een netwerk en niet geeft, heeft geen toegevoegde
waarde en zal uiteindelijk uit het netwerk vallen.

De literatuur over sturing van professionals met een netwerkende taak laat
zien dat er een spanning bestaat tussen het opereren in netwerkachtige structu-
ren enerzijds en het krijgen van (hiërarchische) sturing vanuit de ‘eigen’ orga-
nisatie anderzijds.

De bestudering van twee theoriestukken, Distributed Decision Making
(DDM) en Complexive Responsive Processes (CRP), maakt duidelijk dat lei-
dinggevenden invloed kunnen uitoefenen op de handelingen van netwerkende
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103 Vergelijk Stacey e.a., 2000; Mastenbroek, 2004. Deze sturingsvorm wordt ook wel ‘sturen op vertrouwen’ genoemd, zie bij-

voorbeeld Mastenbroek (2004), maar ook Van Hoorn (2010).

104 Vergelijk Mastenbroek, 2004.
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professionals, maar dat zij nimmer in staat zijn om deze handelingen te (kun-
nen) beheersen. DDM wijst op het belang van decentralisatie in complexe orga-
nisaties en daarmee het versterken van de van nature aanwezige zelforganisatie
in organisaties. CRP leert ons dat het functioneren van organisaties wordt
bepaald door het samenspel van lokale interactieprocessen. Leidinggevenden
kunnen het gedrag beïnvloeden door veel te participeren in deze lokale inter -
acties.

De twee theorieën tezamen veronderstellen dat er voor de sturing op profes-
sionals met een netwerkende taak twee verschillende soorten sturing mogelijk
en noodzakelijk zijn: directe sturing en indirecte sturing.105 Directe sturing is
gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk richtsnoer en de beïn-
vloeding van gedragstendensen, zodat beoogde doeleinden beter worden
bereikt of zodat er beter wordt gehandeld volgens bepaalde normen. Indirecte
sturing is gericht op het versterken van het zelforganiserende vermogen van
decentrale eenheden. Omdat directe sturing slechts op enkele kritische onder-
delen (tegelijk) mogelijk is, geldt het principe: indirecte sturing waar mogelijk,
directe sturing wanneer echt noodzakelijk.
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105 Vergelijk Mastenbroek, 2004.
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45

Netwerken in het landelijke politiebeleid: 
historie en betekenis

3.1 Inleiding

Netwerken is niet altijd een taak geweest van de politie, althans niet in de huidi-
ge vorm. Voor de jaren 1970 was de politie vooral een repressief machtsappa-
raat. Er waren wel wijkagenten (in de volksmond: wijkzusters), maar deze wer-
den niet gezien als kernonderdeel van de politieorganisatie. Na de jaren 1970 is
hier langzaam verandering in gekomen. De Nederlandse politie heeft zichzelf
sindsdien ontwikkelt tot een maatschappelijke politieorganisatie. In dit hoofd-
stuk beschrijven we hoe deze verandering heeft geleid tot de praktijk van van-
daag waarin netwerken volgens het politiebeleid een kerntaak is.

3.2 Kiem van het netwerken

De maatschappelijke onrust in de jaren 1960 en 1970 en de evidente onmacht
van de politie om opstanden als krakersrellen adequaat op te lossen, zijn dé
aanleiding geweest om rond 1975 een onderzoek uit te zetten naar de sterkte
van de gemeentekorpsen. Willem Friedrich Fortman, toenmalig minister van
Binnenlandse Zaken, liet de Kring van Hoofdcommissarissen een project-
groep samenstellen die deze opdracht moest uitvoeren. De bekendste namen
in de groep waren: Jan Wiarda, Ries Straver, Eric Nordholt en Hans Andersson.

In 1977 leverde de projectgroep het eindrapport Politie in Verandering op. De
auteurs bleken de oorspronkelijke opdracht naar de sterkteverdeling van de
gemeentelijke politiekorpsen te hebben geïnterpreteerd als een fundamenteel
onderzoek naar de politieorganisatie.

De eerste reactie van het ministerie en de Kring van Hoofdcommissaris-
sen op het rapport was uitermate afkeurend: ‘Het ministerie van Binnen-
landse Zaken en de Kring van Hoofdcommissarissen stelden ten eerste
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In het rapport wordt uitgebreid de relatie tussen maatschappij en politie van die
tijd belicht. Uit deze beschrijving volgt de conclusie dat de politie veel te ver
afstaat van de maatschappij om haar taken (nog) te kunnen uitvoeren. De politie
is veel te veel een gesloten organisatie die door de maatschappij vooral wordt
gezien als de verdediger van het heersende gezag. Daarom stellen de auteurs dat
de politieorganisatie een fundamentele koerswijziging moet ondergaan.

De grondslag van de aanbeveling om de politieorganisatie fundamenteel te ver-
anderen, vormde het destijds heersende ideaal van een maakbare samenleving.
De overheid kiest voor een benadering waarbij productiviteit en rentabiliteit
onderschikt zijn aan ideologische afwegingen die in het teken staan van het
sociaal beheersen van de maatschappij.108Voor de politie betekent dit dat haar
functie wordt verbreed: de politie moet niet langer alleen de rechtsorde hand-
haven, maar moet ook bijdragen aan de opbouw van de maatschappij.109 Speci-
fieker verwacht de politie van zichzelf dat zij een actieve bijdrage gaat leveren
aan het voorkomen van criminaliteit.
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106 Een van de geïnterviewde opstellers van Politie in Verandering (PiV).

107 Een van de geïnterviewde opstellers van PiV.

108 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977; Angell, 1971.

109 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977a.

110 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977a: 53.

dat het geen antwoord was op de oorspronkelijke vraag en ten tweede
stelden ze dat ze als opdrachtgever geen idee hadden wat ze met een
rebelse opvatting over een fundamenteel ander type politie moesten.’106

Vooral voor de korpschefs in de grote steden was deze conclusie een
(onaangename) verrassing. Zij waren in die tijd vooral uit op meer poli-
tiecapaciteit vanuit de gedachte daardoor effectiever te kunnen optreden
tegen de grootstedelijke problematiek.107

Volgens de geïnterviewde auteurs is de volgende zin kenmerkend voor
het rapport Politie in Verandering: ‘De politie heeft niet alleen een rol bij het
verdedigen van de rechtsstaat, maar ook bij het creëren van sociale con-
dities voor een democratische rechtsstaat.’110
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In het rapport wordt uitgelegd hoe men verwacht dat de politie invulling geeft
aan haar preventieve taak. De gedachte van de projectgroep is dat de dreiging
van het machtsmonopolie een sterke preventieve werking heeft. Hiermee wordt
bedoeld dat enkel het bemoeien met een probleem door de politie in veel
gevallen al voldoende is om escalatie te voorkomen. Het machtsmonopolie is in
deze redenatie de spil van de politiefunctie. Het machtsmonopolie is bepalend
voor het zo goed mogelijk kunnen uitoefenen van zowel haar preventieve als
repressieve taak.111

Het rapport stelt echter dat in de praktijk de dreiging van het machtsmono-
polie niet altijd toereikend zal zijn om adequaat de preventieve taak te kunnen
uitoefenen.112 Daarom wordt in het rapport gepleit voor het ontwikkelen van
een alternatieve aanpak. Voor het vervullen van de preventieve functie moet de
politie een sterke informatie- en signaleringsfunctie op zich nemen. Concreet
wordt van de politie verwacht dat zij actief deelneemt aan de maatschappij met
als doel het inwinnen van informatie, zodat zij in een vroeg stadium wordt
betrokken bij sluimerende (veiligheids)problemen.113
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111 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977b: 102.

112 Rosenthal, 1999: 19.

113 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977a: 54-55; Hoogenboom, 2009a: 23; diverse respondenten.

114 Angell, 1971.

115 Fijnaut, 2007: 864.

In het rapport zijn duidelijk de gedachten van de Britse wetenschapper
Angell zichtbaar. Angell schrijft ook dat een statelijke politieorganisatie
niet flexibel genoeg is om aansluiting te vinden bij de behoeften van de
maatschappij. Hij spreekt over een democratisch politiemodel, waarmee
hij een politieorganisatie bedoelt die luistert naar de maatschappij en
waarin vrijheid van handelen het belangrijkste instrument is voor de
politiefunctionaris.114

Overigens was het op deze manier invullen van het politiewerk in
Nederland al veel eerder in de praktijk beproefd. De Dordrechtse com-
missaris Heidema heeft in de jaren 1950 al volgens deze gedachte
gewerkt door de stad in drieën te delen. In elk deel was een wijkteam
actief. Zijn streven was ‘een zo efficiënt mogelijk werkend politieapparaat
dat een geïntegreerd deel van de gemeenschap uitmaakt’.115
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De auteurs van Politie in Verandering dachten dat een politieorganisatie die zich
dicht bij de maatschappij bevindt veel meer informatie zou verzamelen dan sec
voor het uitvoeren van haar rol als opsporingsinstantie en handhaver. Voor het
oplossen van veel van deze problemen beschikken andere partijen over geschik-
tere middelen dan de politieorganisatie.116 Daarom wordt in het rapport gesteld
dat een maatschappelijk geïntegreerde politieorganisatie voor haar functione-
ren afhankelijk is van andere partijen.117

Om de partijen in staat te stellen deze problemen op te lossen, dient de poli-
tie volgens het rapport de rol van intermediair te vervullen. Dit betekent dat de
dagelijkse politietaak bestaat uit het signaleren van diverse (veiligheids)proble-
men en het informeren van anderen hierover.118 In het rapport wordt verder
niet ingegaan op de praktische kant van deze relatie tussen de politie en de
andere partijen op bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld.119

Zonder de termen ‘netwerk’ en ‘netwerken’ te gebruiken, wordt met de intro-
ductie van de politietaak ‘informeren en signaleren’ voor het eerst gesproken
over de politie als netwerker (in de oorspronkelijke tekst: intermediair).122
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116 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977a: 56; vergelijk Schuilenburg, 2009: 12.

117 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977a: 100.

118 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977a: 56.

119 Verschillende wetenschappers stelden al eerder (in brede zin) vast dat het in het rapport ontbreekt aan een praktische gedach-

te over de toepassing van het gedachtegoed (vergelijk Van der Torre, 1999: 28-29; Van Reenen, 1979; Punch, 2006).

120 Hoogenboom, 2009a: 29.

121 Projectgroep Organisatie en Structuren, 1977b: 99.

122 Vergelijk Bron e.a., 2010.

Hoogenboom zet vraagtekens bij het nieuwe karakter van het informe-
ren en signaleren. Hij stelt dat de informatiefunctie niet nieuw is; het
informeren van andere partijen zowel binnen als buiten de organisatie is
altijd al een onderdeel geweest van het politiewerk, waarbij hij wijst op
het structurele belang van inlichtingen.120 Deze vorm van informatie -
deling is echter primair gericht op criminaliteitsbeheersing, terwijl in
Politie in Verandering de politie op een veel breder terrein informatie ver -
zamelt en anderen van informatie voorziet.121
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Zoals gezegd ontbreekt het in het rapport echter aan gedachten over de prakti-
sche uitwerking van deze nieuwe politietaak. Een grondgedachte van het rap-
port was de vanzelfsprekendheid dat andere partijen de rest van de veiligheids-
problematiek oppakken als de politie handhaaft, opspoort én informeert.123

3.3 Meer ruimte voor het netwerken

Pas halverwege de jaren 1980 wordt het gedachtegoed van Politie in Verandering
officieel uitgangspunt voor de toekomst van de politieorganisatie.125 In het
begin zijn het enkele toonaangevende politiechefs die gemeentelijke nota’s
publiceren waarin zij het gedachtegoed onderschrijven.126 Zo schrijft de Haagse
hoofdcommissaris Peijsters in 1988 de nota Naar een kleinschalige politiezorg waarin
hij pleit voor de bouw van diverse wijkbureaus.127 In diezelfde periode wordt
op verschillende plaatsen in het land geëxperimenteerd met het wijkteamcon-
cept. In eerste instantie gebeurt dit vooral in de kleinere gemeenten, maar daar-
na volgen ook grotere steden als Utrecht en Amsterdam.128

Deze ontwikkelingen suggereren een proces waarbij de ideologie van Politie
in Verandering in de praktijk wordt geïmplementeerd. Maar in de praktijk lijkt de
implementatie zich in het algemeen te beperken tot slechts een organisatori-
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123 Geïnterviewde opstellers van PiV.

124 Geïnterviewde opsteller van PiV.

125 Geïnterviewde opsteller van PiV.

126 Cachet & Versteegh, 1999: 499-503; Fijnaut, 2007: 167-168.

127 Peijster, 1988.

128 Cachet & Versteegh, 1999: 499; Fijnaut, 2007: 875.

In gesprek met een van de auteurs van Politie in Verandering komt naar voren
dat ook hij onderkent dat in het rapport te weinig aandacht is uitgegaan
naar de praktische kant van het ‘informeren en signaleren’:

‘De kern van het rapport Politie in Verandering is dat de politie vanuit haar
machtsmonopolie exclusief bijdraagt aan sociale beheersing. Het samen
werken zat erop die manier in, maar is in het rapport alleen niet verder
uitgewerkt. Dit is pas voor het eerst gebeurd met de publicatie van de
Commissie Roethof (1986).’124
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sche verandering. Er komen weliswaar wijkteams en wijkagenten, maar de poli-
tiekorpsen houden zich (nog altijd) primair bezig met noodhulp, ordehand -
having en opsporing.129 Het ter uitvoering brengen van de (toenmalige) poli-
tietaak ‘informeren en signaleren’ is in de praktijk nauwelijks zichtbaar.

Een belangrijke reden voor het feit dat de brede politiefunctie in de jaren 1980
maar beperkt in praktijk wordt gebracht, is een gevolg van de sterke stijging van
de kleine criminaliteit. Deze stijging is voor het ministerie van Justitie aanlei-
ding om een onderzoek in te stellen onder leiding van Hein Roethof. Het
onderzoek is erop gericht om de oorzaken van de toenemende kleine crimina-
liteit vast te stellen en op basis van de bevindingen aanbevelingen te doen over
de organisatie van de veiligheidszorg.132
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129 Horn, 1989.

130 Van der Torre, 1999: 27.

131 Fijnaut, 2007: 875-876.

132 Commissie Roethof, 1986.

133 Commissie Kleine Criminaliteit, 1986: 60.

De introductie van de wijkagent is het enige initiatief waarmee in de
jaren 1980 daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de brede taak -
opvatting zoals die is geïntroduceerd in Politie in Verandering. In de praktijk
functioneert de wijkagent echter los van de basispolitiezorg en is daar-
mee van marginale betekenis voor het politiewerk in brede zin.130

Fijnaut beschrijft in De geschiedenis van de Nederlandse politie dat binnen 
de politie weerstand bestond tegen het invoeren van de wijkteampolitie 
en daarmee de brede politiefunctie. Zo zorgde het verzet van de surveil-
lancedienst en de recherche in het Haarlemse korps ervoor dat de ver-
dere uitrol van het wijkteamconcept in 1984 werd stopgezet. Pas toen
Straver in 1987 hier korpschef werd, kwam de verdere implementatie
weer op gang.131

In het rapport wordt geconcludeerd dat de sterk gestegen criminaliteits-
cijfers worden veroorzaakt door onderliggende maatschappelijke pro-
cessen.133 De Commissie Roethof wijst vooral de individualisering en
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De belangrijkste aanbeveling die uit de analyse van de Commissie Roethof volgt,
is dat het maatschappelijk middenveld primair verantwoordelijk zou moeten zijn
voor het voorkomen van (kleine) criminaliteit. De partijen op het maatschappe-
lijk middenveld hebben volgens de commissie de capaciteiten en vaardigheden
om toezicht te houden op de maatschappij, ondanks dat dit niet hun primaire
taak is. Het idee is dat het maatschappelijk middenveld op die manier het toene-
mende tekort aan (informele) sociale controle compenseert.136

Ook stelt het rapport dat de politie primair de rol van handhaver en opspo-
ringsinstantie heeft. De sterke stijging van de criminaliteitscijfers betekent vol-
gens de opstellers dat de politie wordt ‘gedwongen’ om vooral resultaat te boe-
ken op het vlak van opsporing en criminaliteitsbestrijding.

Ook in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit uit 1985 wordt expliciet
gesteld dat de politie haar aandacht nog veel meer dient te richten op haar bij-
drage aan criminaliteitsbeheersing.138
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134 Commissie Kleine Criminaliteit, 1986: 14.

135 Commissie Kleine Criminaliteit, 1986: 14-15.

136 Commissie Kleine Criminaliteit, 1986; Ministerie van Justitie, 1985: 10; vergelijk Fijnaut, 2007: 940.

137 Commissie Kleine Criminaliteit, 1986: 16; vergelijk Boutellier, 2005.

138 Ministerie van Justitie, 1985: 10.

democratisering van de samenleving aan als belangrijke oorzaken van de
toenemende (kleine) criminaliteit.134 De hoofdconclusie van de Com-
missie Roethof luidt dat de maatschappij een verandering ondergaat van
een bevelhuishouding naar een onderhandelingshuishouding. Hierdoor
is er niet langer sprake van één uniforme normstelling in de samenle-
ving, met als gevolg een afname van de sociale controle en een toename
van kleine criminaliteit.135

Het maatschappelijke middenveld bestaat uit een mozaïek aan maat-
schappelijke organisaties als scholen, diverse verenigingen, jongeren-
werkers en overige actoren.137
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De Commissie Roethof en het daarop geïnspireerde beleidsplan Samenleving en Cri-
minaliteit beogen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het maatschappelijk
middenveld en de politieorganisatie te verhelderen.Het belangrijkste verschil
met Politie in Verandering is dat het ministerie van Justitie de relatie tussen politie en
andere partijen wél expliciteert (en vervolgens uitlegt). Hiermee wordt de brede
taakopvatting van Politie in Verandering voor het eerst nader ingekaderd.

De Commissie Roethof noch het beleidsplan beschrijft helder wat deze ver-
antwoordelijkheidsverdeling betekent voor het uitvoeren van de politiële net-
werktaak van informeren en signaleren. Dit betekent dat het ook na de publicatie
van de Commissie Roethof in het (politie)beleid ontbreekt aan een heldere
gedachte over hoe de politie het informeren en signaleren in praktijk moet bren-
gen. Preciezer verwoord mist het (politie)beleid nog altijd een heldere (prakti-
sche) vorm van netwerkdenken evenals een bestuurlijke structuur waarmee aan
het informeren en signaleren een operationele invulling kan worden gegeven.

3.4 Functionele invulling van het netwerkdenken

In de jaren 1990 is een lokale benadering nog altijd het uitgangspunt van de
Nederlandse politie. De gedachtegang van het kabinet Lubbers II dat ook de
Nederlandse politie ‘zakelijk’ moet gaan werken, lijkt in eerste instantie de
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139 Ministerie van Justitie, 1985: 9-10; vergelijk Fijnaut, 2007: 941.

140 Fijnaut, 2007: 940-941.

Het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit is zichtbaar geïnspireerd door de
Commissie Roethof. Zo wordt in het beleidsplan gesteld dat de politie
haar controles dient te intensiveren en bovenlokale samenwerking in het
kader zware criminaliteit moet uitbreiden, maar ook nadrukkelijk aan-
dacht moet schenken aan het beheersen van kleine criminaliteit.139 Een
belangrijk nuanceverschil is dat bij het bestrijden van zware criminaliteit
de politie het voortouw moet nemen, terwijl bij kleine criminaliteit
andere partijen eerst aan zet zijn. Fijnaut stelt dat de gedachten van de
Commissie Roethof aansluiten bij het wijkteamconcept: om effectief
kleine criminaliteit te beheersen, moet de politie integreren in brede
maatschappelijke actie.140
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afstand tussen maatschappij en politieorganisatie te vergroten.141 De drang naar
bedrijfsmatigheid leidt tot de invoering van een nieuw regionaal politiebestel.
Tegelijkertijd wordt de nieuwe Politiewet van 1993 van kracht en vindt een
herverdeling van de politiesterkte plaats. Al deze veranderingen blijken in de
praktijk niet te tornen aan de ontwikkeling naar een maatschappelijk geïnte-
greerde politie.142

De trend bedrijfsmatig te werken heeft wel geleid tot meer aandacht voor
het inkaderen van de brede politiefunctie. Het uitgangspunt is daarbij nog 
altijd dat de politie zich bovenal moet bezighouden met exclusief politiewerk.
Ondanks de aanbevelingen van de Commissie Roethof is het de politie nog 
niet gelukt zich daadwerkelijk meer toe te leggen op haar rol als handhaver 
en opsporingsinstantie. Sterker nog: de verdere integratie van de politie in 
de maatschappij zorgt er steeds vaker voor dat de politie ingaat op assistentie-
verzoeken die veraf liggen van haar exclusieve bevoegdheden.

Een verklaring hiervoor is dat het informeren en signaleren (nog altijd) geen
zichtbare betekenis heeft in de dagelijkse praktijk. Hiermee wordt bedoeld dat
het informeren en signaleren in het algemeen niet leidt tot acties door andere
partijen dan de politieorganisatie.144 Het gevolg is dat informatie- en assisten-
tieverzoeken zich binnen de politieorganisatie opstapelen. De politiefunctiona-
rissen op straat voelen zich vervolgens gedwongen voor deze oneigenlijke vei-
ligheidstaken toch haar schaarse capaciteit in te zetten.145

Om het terugtrekken naar het exclusieve politiewerk (opsporing en handha-
ving openbare orde) te realiseren, ontstaat bij de politie het bewustzijn dat het
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141 Terpstra & Trommel, 2009: 128.

142 Cachet & Versteegh, 1999: 502

143 Van der Torre, 1993: 27-28; Van der Torre, 1999: 70.

144 Kamerstukken II, 1994-1995, 24 225.

145 Kamerstukken II, 1994-1995, 24 225; Kamerstukken II, 1992-1993, 23 096, 1-2.

Van der Torre heeft in de jaren 1990 een proefschrift gepubliceerd over
het dagelijks politiewerk. In dit onderzoek constateert hij dat taken die
geen exclusief politiewerk zijn makkelijk worden meegenomen in de
dagelijkse praktijk als onderdeel van de ‘oprekbare’ hulptaak.143
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informeren en signaleren een praktische invulling nodig heeft.146 In het politie-
beleid van de jaren 1990 wordt deze praktische gedachte voor het eerst opge-
schreven door duidelijk te stellen dat het samenwerken vooral is bedoeld om
andere partijen te mobiliseren. In politiejargon wordt dit mobiliseren van vei-
ligheidspartners ook wel het ‘wegzetten’ van (oneigenlijke) taken genoemd.
Later wordt in het politiebeleid aan deze gedachte verdere invulling gegeven
door te stellen dat de politie dient te informeren over alle vormen van onveilig-
heid en te adviseren over welke maatregelen haar partners dienen te nemen.147

Het netwerkdenken binnen het veiligheidsdomein krijgt halverwege de jaren
1990 nog een extra impuls met de introductie van de bestuurlijke term ‘inte-
grale veiligheid’. Integrale veiligheid is gericht op het realiseren van de gewens-
te samenhang in beleid en de beoogde samenwerking tussen de betrokken par-
tijen in het veiligheidsdomein.149 Hiermee wordt de noodzaak van
samenwerking op het gebied van veiligheid voor het eerst uitgesproken binnen
een breder bestuurlijk kader. Voor de politie betekent het dat haar rol als net-
werkpartner een bestuurlijke structuur krijgt.150

Kortom: het oorspronkelijke ‘informeren en signaleren’ verandert in de
jaren 1990 naar ‘mobiliseren van andere partijen’ en wordt sindsdien gepresen-
teerd als een vorm van netwerken waarmee de politieorganisatie in de praktijk
haar taakstelling eigenhandig kan afbakenen door oneigenlijke taken weg te
zetten. In de jaren 1990 wordt deze manier van werken common sense binnen
de politie. Ook krijgt het netwerken een bestuurlijke structuur met de introduc-
tie van het integrale veiligheidsdenken. Ondanks deze praktische invulling van
het netwerkdenken en de bestuurlijke structuur blijkt het netwerken niet zo
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146 SMVP, 1991; Van der Torre & Van Harmelen, 1999; Hoogenboom, 2009b.

147 SMVP, 1991: 8; Beleidsplan Nederlandse Politie, 1998: 9-10.

148 Beleidsplan Nederlandse Politie, 1998: 9-10.

149 Boutellier, 2005: 3.

150 Kamerstukken II, 1992-1993, 23 096, 1-2; Beleidsplan Nederlandse Politie, 1998: 9-10.

De achterliggende gedachte van het politiebeleid in de jaren 1990 is dat
het ‘wegzetten’ van taken ertoe leidt dat er meer ruimte ontstaat voor de
politie om zich toe te leggen op het opsporen en handhaven.148
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probleemloos te verlopen als het beleid doet vermoeden. Veel samenwerking-
sinitiatieven mislukken, waardoor de politie structureel capaciteit inzet voor
taken die volgens het politiebeleid niet bij haar thuishoren.151

3.5 Huidige visie op het netwerken

De huidige visie van de politie op haar netwerkfunctie is beschreven in het rap-
port Politie in Ontwikkeling uit 2005. Bij de eerste lezing van het rapport valt op dat
de politie ervoor kiest om op een brede manier blijvend invulling te geven aan de
politiefunctie. De politie wil zowel bijdragen aan het voorkomen van onveiligheid
als aan het handhaven van de rechtsorde.152 De werkwijze die daarbij wordt
gehanteerd, is evenzeer tweeledig. In het rapport wordt gesproken over een rol als
netwerkpartner én exclusieve handhaver van de rechtsorde.153

Waar in Politie in Ontwikkeling geen duidelijk taakaccent zichtbaar is, wordt in de
landelijke politiek hiervoor wel gekozen. In de politiek wordt gepleit voor een
repressievere benadering van de veiligheidsproblematiek door de politie. De
hoofdreden hiervoor is de gedachte dat effectief opsporen en handhaven de
politie maatschappelijke legitimiteit verschaft.154

Door de politie wordt echter gesteld dat zij niet alleen een repressieve taak
heeft, maar zich ook verantwoordelijkheid acht voor het signaleren van overige
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151 Cachet, 2004: 660-661; Kamerstukken II, 1994-1995, 24 225.

152 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005: 100.

153 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005: 101.

154 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie (2002). Naar een veiliger samenleving. Den Haag.

Welten benadrukt in zijn nieuwjaarstoespraak van 2010 de noodzaak
van een brede politiefunctie en het daarbij behorende belang van het
netwerken: ‘Zaak is dat wij collega’s de middelen zo inzetten dat het
hoogst mogelijke rendement wordt gehaald in het beïnvloeden van het
gedrag van overtreders en dat wij met name door samenwerking met
andere partijen zorgen dat bepaald gedrag geen kans krijgt of structureel
onder de aandacht blijft.’
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veiligheidsproblemen. In het huidige politiebeleid staat daarom beschreven dat
het meer dan eens nodig is dat de politieorganisatie een netwerkfunctie vervult.
De politiële netwerkfunctie wordt beschreven in termen van ‘signaleren en
adviseren’. Hiermee wordt bedoeld dat de politie bij haar partners aangeeft
waar en op welk moment zij verwacht dat andere partijen een rol spelen in de
veiligheidszorg.155

In de huidige visie wordt de rol van de politie in de netwerken beschreven als
de facilitator. De politie is volgens het beleid de partij die burger en organisaties
mobiliseert en ondersteunt om hun bijdrage aan een veilige samenleving te
maximaliseren.157 Deze gedachten over de politiële netwerktaak verschilt niet
fundamenteel van eerdere gedachten binnen de politie over het nut van net-
werken. Meer concreet gesteld houdt de politie vast aan de gedachte dat net-
werken vooral nuttig is om taken weg te zetten.158
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155 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005: 14.

156 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005: 100.

157 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005.: 72-73.

158 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005.

159 Shearing & Johnston, 2003.

In de discussie over de politiefunctie wordt er op strategisch niveau van
uitgegaan dat de politie simpelweg niet criminaliteit kan voorkomen én
orde kan handhaven zonder hulp van haar netwerkpartners.156 Dit blijkt
onder meer uit het feit dat er in het rapport Politie in Ontwikkeling voor is
gekozen om signaleren en adviseren als kerntaak van de politie te
beschrijven.

In de literatuur wordt deze ontwikkeling beschreven met de term
‘responsibiliseren’. Daarmee wordt bedoeld dat verantwoordelijkheden
die voorheen bij de politie lagen, worden ‘teruggelegd’ bij de partijen
die hier minstens even goed, zo niet beter, voor zijn uitgerust.159
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De politieorganisatie onderkent dat het netwerken tot nog toe stroef is verlo-
pen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is volgens het politiebeleid de vrijblij-
vendheid van andere instanties om een rol te vervullen in de verschillende vei-
ligheidsnetwerken. Om een einde te maken aan deze vrijblijvendheid heeft de
politieorganisatie een bestuurlijk instrument ontwikkeld: programmasturing.

Daarom wordt in Politie in Ontwikkeling het nieuwe (bestuurlijk) instrument pro-
grammasturing gepresenteerd. Dit moet de politie helpen bij het adequaat ver-
vullen van haar netwerkfunctie. Het abstractievermogen van Politie in Ontwikkeling is
echter dermate hoog dat het onduidelijk is op welke manier de ideeën over net-
werken en instrumenten als programmasturing betekenis hebben in de praktijk.

Netwerken in het landelijke politiebeleid: historie en betekenis

57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

160 Van der Torre e.a., 2007.

161 Respondent aanwezig op de bijeenkomst.

‘Het is een vrome en zelfs naïeve wens om de hulpverleningstaak van de
politie terug te brengen tot noodhulp. Het is hooguit een papieren con-
structie, zo zeggen politiemensen die – (ook) om praktische redenen –
kiezen voor een brede politietaak. Ze wijzen erop dat er altijd (1) grote
lacunes (ook wettelijk) zijn geweest en zullen blijven bestaan in het pri-
vate en publieke hulpverleningsnetwerk (bijvoorbeeld in de jeugdzorg
of in de geestelijke gezondheidszorg) en (2) nieuwe problemen ont-
staan waarop de politie zal moeten inspringen. Zolang er geen “andere”
oplossing is, los van de vraag of een sluitende oplossing gerealiseerd zal
(kunnen) worden. Kortom: de politie als omvangrijk en onmisbaar
vangnet voor allerhande maatschappelijke restproblemen.’160

Bij een personeelsbijeenkomst na de publicatie van Politie in Ontwikkeling staat
de bespreking van het rapport op het programma. Iedere politieman heeft
het rapport ontvangen zodat hij dit thuis kon doornemen. Tijdens de bij-
eenkomst vraagt hoofdcommissaris en medeauteur Welten aan de zaal of
iemand kan uitleggen wat programmasturing inhoudt. De politiefunctio-
narissen in de zaal moeten het antwoord helaas schuldig blijven.161
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162 Beleidsplan Nederlandse Politie, 1998; SMVP, 1991; PiO 2005: 103; Cachet, 2002: 26.

163 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005: 103; Beleidsplan Nederlandse Politie, 1998; Cachet, 2003: 15.

164 Projectgroep Visie op de politiefunctie, 2005: 101-102.

Nadere bestudering van het instrument programmasturing wijst uit dat het een
bundeling is van eerdere ideeën over het netwerken. Zo is het maken van bin-
dende afspraken met als doel het verhelderen van verantwoordelijkheden om
veiligheidstaken weg te kunnen zetten niet nieuw te noemen.162 Ook het aan-
spreken van veiligheidspartners op hun specifieke verantwoordelijkheden is al
onderdeel van de integrale methode sinds de jaren 1990.163

3.6 Samenvatting

De historische analyse wijst uit dat de politiële netwerkfunctie al sinds eind
jaren 1970 onderdeel is van het gedachtegoed van de politie. De algemene
gedachte sinds die tijd is dat de politie niet alleen moet opsporen en handha-
ven, maar ook preventief moet optreden. Deze verbreding van de politiefunctie
heeft ertoe geleid dat de politie min of meer gedwongen is samen te werken op
het moment dat zij alleen vanuit haar exclusieve bevoegdheid geen bijdrage
meer kan leveren. De eerste gedachten over de politiële netwerkfunctie zijn
echter nog niet tot op het praktijkniveau uitgewerkt.

Het zal geen verrassing zijn dat er in de jaren 1980 geen praktische uitwer-
king zichtbaar was van de netwerktaak. Sterker nog, de politie pakte meer en
meer taken zelf op als onderdeel van haar preventieve taak. De gedachte dat de
politie alleen een uitvoerende rol heeft indien haar machtsmonopolie een rol
speelt, lijkt daarmee naar de achtergrond te zijn verdwenen.
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Programmasturing heeft als uitgangspunt het concreet vormgeven van
een samenwerking tussen diverse partijen met eigen verantwoordelijk-
heden om zo gezamenlijk realistische doelen te bereiken. Van belang
voor het succes van deze aanpak is om meetbare doelen te formuleren en
de informatiedeling te optimaliseren. Door het maken van bindende
afspraken in de vorm van landelijke en lokale veiligheidsprogramma’s
dient een einde te komen aan de vrijblijvendheid van samenwerking
binnen het veiligheidsdomein.164
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Halverwege de jaren 1980 adviseert de Commissie Roethof dat de politie
weer vooral moet handhaven en opsporen. Bestuurlijke samenwerking is nood-
zakelijk om de politie de ruimte te geven dit échte politiewerk uit te kunnen
voeren. Ook in het advies van de Commissie Roethof ontbreekt het echter aan
praktische gedachten over hoe deze samenwerking moet worden uitgevoerd.
De preventieve rol van de politie blijft daardoor ook na deze publicatie uitdijen.

Pas in de jaren 1990 gaat de politie (onder druk) nadenken over de prakti-
sche dimensie van het netwerken. De lijn in het politiebeleid wordt dat netwer-
ken vooral moeten worden gebruikt om eigenhandig de politiefunctie af te
bakenen, vooral door oneigenlijke taken kwijt te raken. In de praktijk blijkt dit
echter niet direct te leiden tot een succesvolle manier van netwerken. Afgaand
op het huidige politiebeleid lijkt de politietop dit geen reden te vinden om
opnieuw diep na te denken over hoe aan de politiële netwerktaak het best
invulling kan worden gegeven.

Kortom: op het strategische niveau van de Nederlandse politieorganisatie
bestaat consensus over het belang van de politiële netwerkfunctie voor de dage-
lijkse praktijk. De Nederlandse politie is zelfs naar het heersende idee ‘gedwon-
gen’ om meer samen te werken. Zo niet, dan wordt ze overspoeld met taken die
niet zijn te beschouwen als exclusief politiewerk. Naar de ideeën van politie -
organisatie en politiek is het wenselijk dat de politie haar taakopvatting weer
versmald.

Ook de manier waarop de politie beoogt invulling te geven aan haar net-
werktaak blijkt binnen de politieorganisatie niet ter discussie te staan. De politie
wil vooral handig gebruikmaken van de veiligheidsnetwerken. Haar belangrijk-
ste motivatie is dat het netwerken dé manier is om haar brede functie in de
praktijk te kunnen versmallen.
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61

Onderzoek naar de Nederlandse politiële 
netwerkpraktijk in de gebiedsgebonden politiezorg

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van de vijf centrale onderzoeksvragen de hui-
dige inzichten uit het Nederlandse onderzoek naar de politiële netwerkpraktijk.

De focus in dit hoofdstuk ligt op het onderzoek naar het netwerken door de
politie op het terrein van de gebiedsgebonden politiezorg. We bespreken de
bevindingen en/of meningen van de volgende auteurs: Boekhoorn & Speller,165

Van den Brink, Tops & Straver,166 Bron e.a.,167 Landman,168 Nienhuis e.a.,169

Schuilenburg & Van der Wagen,170 Straver, Ulrich & Duijneveldt,171Terpstra,172

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

165 Boekhoorn & Speller, 2004.

166 Van den Brink, Tops & Straver, 2007.

167 Bron e.a., 2010.

168 Landman, 2011.

169 Nienhuis, Huizing, Burgert & Gelderloos, 2004.

170 Schuilenburg & Van der Wagen, 2011.

171 SMVP, 2009.

172 Terpstra, 2002; 2008.

1 Hoe zien de onderzochte netwerken van de politie eruit?
2 In hoeverre en hoe participeert de politie in netwerken?
3 In hoeverre en hoe sturen politiële leidinggevenden hun medewer-

kers met een netwerkende taak?
4 Wat is de aantoonbare opbrengst van het participeren in netwerken

door de politie voor de kerntaken opsporing en handhaving van de
openbare orde?

5 In hoeverre is sturing van de politiële netwerker mogelijk en nood-
zakelijk?
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Terpstra & Kouwenhoven,173Van Hoorn174 en Van Stokkom & Terpstra.175 Speci-
fiek voor de beantwoording van vraag vijf maken we gebruik van het interna-
tionale onderzoek naar (sturing binnen) frontlijnorganisaties.176

4.2 Het bestudeerde onderzoek

De afgelopen decennia hebben verschillende mensen onderzoek verricht naar
(de sturing op) de politiële netwerkfunctie op het terrein van de gebiedsgebon-
den politiezorg. In deze paragraaf beschrijven we kort de focus en de opzet van
de door ons bestudeerde onderzoeken.

Ketensamenwerking als kerntaak van de politie (Boekhoorn & Speller, 2004)
Boekhoorn & Speller hebben een inventariserend onderzoek verricht naar de
effectiviteit van twee samenwerkingsprojecten rond de aanpak van
(probleem)jeugd in Tilburg en Eindhoven. Hiertoe hebben de onderzoekers in
totaal negentien betrokkenen geïnterviewd, meerdere overleggen tussen politie
en ketenpartners bijgewoond en kwantitatieve data met betrekking tot de door-
loopsnelheid van cases en de recidive onder jongeren geanalyseerd.

(Niet) voor de wijk: de tijdsbesteding van wijkagenten (Bron e.a., 2010)
In dit onderzoek hebben onderzoekers van het COT en Anderson Elffers Felix
(AEF) gekeken naar de tijdsbesteding van wijkagenten. Vragen die in het onder-
zoek centraal staan zijn: aan welke taken besteedt de wijkagent zijn of haar tijd,
gebeurt dit in of buiten de wijk en hoeveel administratief werk is hiermee
gemoeid? Het antwoord op deze vragen wordt gevonden door een combinatie
van kwantitatief onderzoek (tijdregistratie bijgehouden door ruim 350 wijk-
agenten uit elf verschillende korpsen) en kwalitatief onderzoek (vier groepsge-
sprekken met wijkagenten en tien geobserveerde diensten).
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173 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

174 Van Hoorn, 2010.

175 Van Stokkom & Terpstra, 2006.

176 Bijvoorbeeld Lipsky, 1980; maar ook Consodine & Lewis, 1999.

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 62



Sturing van blauw (Landman, 2011)
Landman onderzoekt de sturing van de operationele taakuitvoering in de basis-
politiezorg. Aan de hand van een vragenlijst, uitgezet bij vier politiekorpsen 
(n = 712) analyseert Landman de perceptie van uitvoerenden en leidinggeven-
den op de waarde en effectiviteit van negen sturingsinstrumenten. Daarnaast
heeft Landman vijf diensten meegelopen en 34 interviews afgenomen binnen
drie korpsen. Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek zich niet specifiek
richt op politiële netwerkers, maar op alle operationele functionarissen binnen
de basispolitiezorg.

Gebiedsgebonden werken (Nienhuis e.a., 2004)
In dit onderzoek kijken de onderzoekers van de B&A-adviesgroep naar de wijze
waarop gebiedsfunctionarissen van de politie in de dagelijkse praktijk invulling
geven aan hun werk. Ook wordt ingezoomd op de taakopvatting van gebieds-
gebonden politiemensen en de relatie tussen taakopvatting en kenmerken van
het verzorgingsgebied en het korps.

Het onderzoek is gebaseerd op 239 door gebiedsgebonden politiemensen
(uit negen verschillende korpsen) ingevulde vragenlijsten en op de dagboeken
die door deze politiemensen gedurende een week (in december 2002) werden
bijgehouden. Daarnaast maken de onderzoekers gebruik van 43 interviews met
gebiedsgebonden politiemensen.

Samenwerking in de criminaliteitsbestrijding (Schuilenburg & Van der Wagen, 2011)
Schuilenburg & Van der Wagen kijken naar de integrale aanpak van hennepteelt
in Rotterdam en Eindhoven. Het onderzoek richt zich niet specifiek op de poli-
tie, maar op het functioneren van het gehele netwerk, waarin ook de gemeente,
woningbouwcorporaties en energiebedrijven spelers zijn. Om dit functioneren
in kaart te brengen, hebben de onderzoekers in totaal vijftien operationele
medewerkers van de politie, gemeente, energiebedrijven en woningbouwcor-
poraties geïnterviewd.

Integratie van Nederlandse politie in wijken, netwerken en lokaal bestuur (Straver, Ulrich &
Duijneveldt, 2009)
Het Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde van de Politieacademie
heeft samen met het SMVP en AEF een onderzoek uitgevoerd naar de mate van
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integratie van de politie in wijken, professionele netwerken en het openbaar
bestuur. Hiertoe hebben de onderzoekers casuïstisch onderzoek gedaan in zes
gemeenten van verschillende grootten, namelijk Amsterdam Oud-West, Gouda-
Oost, Helmond, Sint Anthonis, Rotterdam Beverwaard en Veldhoven. Per casus
zijn volgens de onderzoekers circa twintig interviews gehouden met leidingge-
venden, wijkagenten en medewerkers van de basispolitiezorg. Daarnaast zijn
functionarissen van de gemeenten en netwerkpartners geïnterviewd.

Sturing van politie en politiewerk (Terpstra, 2002)
Terpstra behandelt in dit verkennende onderzoek, uitgevoerd in twee districten
in de politieregio Utrecht, twee thema’s: hoe verloopt in de dagelijkse praktijk
de aansturing van de politie en hoe werkt die door in de wijze waarop de poli-
tie haar werk verricht? Hiertoe heeft Terpstra gesprekken gevoerd met twintig
politiemensen op verschillende niveaus (van uitvoerend tot leidinggevend) en
met vertegenwoordigers van gemeenten en het Openbaar Ministerie. In totaal
heeft Terpstra 29 interviews afgenomen. Daarnaast heeft hij relevante literatuur
en een groot aantal beleidsdocumenten bestudeerd.

Wijkagenten en hun dagelijks werk (Terpstra, 2008)
Terpstra heeft een omvangrijk onderzoek verricht naar het dagelijks functione-
ren van de wijkagent. De focus van dit onderzoek ligt op het in kaart brengen
van het werk van de wijkagent. Hiertoe heeft Terpstra interviews gehouden en
zes wijkagenten ieder gemiddeld 85 uur geobserveerd. De observaties heeft
Terpstra kwalitatief verwerkt in verschillende hoofdstukken die de facetten van
het werk van wijkagenten beschrijven.

Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg (Terpstra & Kouwenhoven, 2004)
De auteurs hebben in dit onderzoek acht veiligheidsnetwerken in detail onder-
zocht. Het gaat om netwerken waaraan de politie deelneemt, die reeds enige
tijd bestaan en waarin uitvoerende werkzaamheden centraal staan. Zeven van de
acht onderzochte netwerken hebben een formeel karakter, bijvoorbeeld omdat
er een samenwerkingsconvenant is opgesteld, er sprake is van raamovereen-
komsten of intentieverklaringen zijn getekend. De onderzochte netwerken
bestaan voor het merendeel uit geïnstitutionaliseerde actoren. De onderzoekers
hebben inzicht verkregen door gesprekken te voeren met de belangrijkste spe-
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lers in de netwerken. Dit waren in de meeste gevallen de politie (vaak wijk-
agent), medewerkers van de gemeente, onderwijzend of leidinggevend perso-
neel van scholen, vertegenwoordigers van organisaties van burgers (bewoners)
of van ondernemers en medewerkers van het Openbaar Ministerie, Bureau Halt
en andere instellingen. In totaal hebben de onderzoekers 69 gesprekken
gevoerd, met een verdeling van minimaal vijf en maximaal negentien gesprek-
ken per netwerk.177

Management als rookgordijn (Van den Brink, Tops & Straver, 2007)
Van den Brink, Tops & Straver hebben een ‘beperkt’ aantal (precieze aantal is niet
vermeld) interviews afgenomen bij wijkagenten werkzaam bij drie verschillen-
de politieafdelingen (Amsterdam Oud-West, Veldhoven en Gouda-Oost) om te
onderzoeken wat de effecten zijn van (specifiek) prestatiesturing op het func-
tioneren van wijkagenten.

Sturen op vertrouwen (Van Hoorn, 2010)
In dit boek houdt politiecommissaris Jaco van Hoorn een pleidooi voor een
ander sturingsmodel voor de politie, gebaseerd op vertrouwen (bij leidingge-
venden in medewerkers) en het versterken van het vakmanschap van politie-
mensen. Dit pleidooi lardeert hij met voorbeelden uit zijn eigen politiepraktijk.
Formeel genomen is de publicatie van Van Hoorn daarmee geen empirisch
onderzoek, maar een essayistisch boek.

Probleemgericht werken in lokale veiligheidsnetwerken (Van Stokkom & Terpstra, 2006)
In deze publicatie bespreken de onderzoekers probleemgericht werken door de
politie in lokale veiligheidsnetwerken. De data uit de publicatie zijn afkomstig
uit het onderzoek van Terpstra & Kouwenhoven uit 2004.178
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178 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 65



4.3 Hoe zien de netwerken waarin de politie participeert eruit?

Het bestudeerde onderzoek laat zien dat wijkagenten het kloppend hart zijn
voor de politiële netwerkfunctie. Veel onderzoek heeft zich gericht op het ope-
reren van wijkagenten in formeel georganiseerde netwerken.179

Terpstra & Kouwenhoven concluderen dat de (formele) netwerkoverleggen
waarin de politie opereert onderling sterk verschillen, onder meer naar
omvang, complexiteit en openheid, deelnemende partijen, aantal en aard van
de overlegvormen, de problemen waarop men zich richt, concrete doelstellin-
gen en gehanteerde werkwijzen. De auteurs hebben de netwerken bestudeerd
rond een bedrijventerrein, drugsaanpak in een stad, wijkgerichte aanpak in een
stad, samenwerking rond verschillende scholen, aanpak van de onveiligheid bij
een voetbalclub, aanpak van onveiligheid in een horecagebied en de aanpak van
overlast en jeugdcriminaliteit.181

Terpstra constateert in zijn onderzoek uit 2008 dat de door hem geobser-
veerde wijkagenten deelnemen aan verschillende (formele) netwerken, zoals
het Jeugdoverleg, Zorgnetwerk, Casusoverleg, Overleg Huiselijk Geweldig,
Horecaoverleg, Sociaal Netwerk, Overleg Veilig Ondernemen enzovoort. Bij  
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179 Straver e.a., 2009; Terpstra, 2008; Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

180 Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 13.

181 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

Terpstra & Kouwenhoven over de opkomst van netwerken
‘De afgelopen tien tot vijftien jaar hebben zich ingrijpende veranderin-
gen voorgedaan in de wijze waarop met vraagstukken van veiligheid
wordt omgegaan. Een van de belangrijkste elementen hierbij is dat de
politie steeds minder als enige verantwoordelijke wordt gezien voor de
zorg voor veiligheid. Onder meer in het kader van het integraal veilig-
heidsbeleid worden andere partijen, zowel publiek als privaat, aange-
sproken op hun verantwoordelijkheid in de veiligheidszorg. Van de 
politie wordt verwacht dat zij actief deelneemt aan uiteenlopende
samenwerkingsverbanden, veelal op lokaal niveau, onder meer in woon-
wijken, op bedrijventerreinen, rond scholen of in uitgaansgebieden.’180
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een aanzienlijk deel van deze samenwerkingsverbanden zijn volgens Terpstra de
afspraken tussen partners en politie vastgelegd in formele overeenkomsten of
een convenant.182 In deze variëteit aan lokale netwerken werken wijkagenten
samen met tal van instanties, waaronder gemeenten, toezichthouders, woning-
bouwcorporaties, instellingen voor jeugdwerk, welzijnswerk, opbouwwerk,
verslavingszorg, bemoeizorg, jeugdreclassering, jeugdhulpverlening, openbaar
vervoer, Bureau Halt en scholen.

Ook uit het onderzoek van Straver en collega’s komt naar voren dat de wijk-
agenten in de verschillende casus in tal van netwerken opereren. Afhankelijk
van het netwerk bestaan deze naast de wijkagent uit vertegenwoordigers van de
gemeente, woningbouwcorporaties, opbouwwerk, welzijnswerk, jongeren-
werk, scholen, verslavingszorg, GGD’s, brandweer, toezichthouders, onderne-
mers, particuliere beveiligingsbedrijven en burgers.183

4.4 In hoeverre en hoe participeert de politie in netwerken?

De communis opinio in het bestudeerde onderzoek is dat de politie, en speci-
fieker de wijkagent, op ‘vaak intensieve’ wijze participeert in verschillende
lokale netwerken en daarin vooral relaties onderhoudt met vertegenwoordigers
van gemeenten, toezichthouders, woningbouwcorporaties, scholen, welzijns-
organisaties en private partijen (zoals ondernemers).184
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182 Terpstra, 2008: 246.

183 Straver e.a., 2009.

184 Terpstra & Kouwenhoven, 2004; Terpstra, 2008; Straver e.a., 2009; Bron e.a., 2010.

185 Straver e.a., 2009: 16.

SMVP & AEF over de integratie van de politie in professionele netwerken
‘Alle betrokkenen (professionals in de wijk, het bestuur en de ambtenaren
van de gemeente en de politie zelf) zijn van mening dat de politie een
actieve rol speelt in professionele netwerken. In alle onderzochte korpsen
is de politie actief in een groot aantal professionele netwerken en overleg-
gen. De politie onderhoudt intensieve relaties met de gemeente en meer of
minder intensieve relaties met partners als scholen, welzijnsorganisaties,
woningcorporaties en ondernemersorganisaties.’185
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Een beperking van een groot deel van het bestudeerde onderzoek op het terrein
van de politiële netwerkfunctie is dat de tijdsbesteding van de politie (en meer
specifiek de wijkagenten) aan het netwerken niet is gekwantificeerd. In het in
2008 verschenen boek over het werk van wijkagenten schrijft Terpstra bijvoor-
beeld dat wijkagenten ‘in de praktijk vaak deelnemen aan netwerken en samen-
werkingsverbanden rond de aanpak van uiteenlopende problemen in hun
werkgebied’.186 Wat hierbij precies met ‘vaak’ wordt bedoeld, is echter niet dui-
delijk, waardoor het moeilijk is deze onderzoeken met elkaar te vergelijken.

Twee onderzoeken kwantificeren wel de tijd die de politie (en in dit geval
wijkagenten) besteedt aan het netwerken. Ten eerste hebben Nienhuis en colle-
ga’s in hun onderzoek aan gebiedsgebonden politiemensen gevraagd bij te
houden hoeveel tijd ze per dienst besteden aan ketenpartners. De onderzoekers
hebben hierbij onderscheid gemaakt tussen ‘overleg met partners, op eigen ini-
tiatief’ en ‘overleg met partners, op initiatief partners’. Uit de zelfrapportage
van de gebiedsgebonden politiemensen blijkt dat ze gemiddeld 8% van hun
diensttijd besteden aan het voeren van overleg met ketenpartners (dat wil zeg-
gen 4% op eigen initiatief en 4% op initiatief van ketenpartners).187 Nog eens
8% van hun tijd besteden de respondenten aan het onderhouden van contacten
met burgers, bedrijven en winkels (5% op eigen initiatief, 3% op initiatief van
burgers, bedrijven en winkels).

Ten tweede hebben Bron e.a. recenter onderzocht hoeveel tijd wijkagenten
besteden aan hun verschillende contacten in de wijk. Zij maken echter geen
onderscheid tussen ketenpartners en burgers. Uit de zelfregistratie van de
respondenten blijkt dat 25% van de diensttijd wordt besteed aan ‘netwerken
met burgers en instellingen’.188 Opgemerkt moet worden dat het aangaan en
onderhouden van een-op-eencontacten met burgers ook binnen deze categorie
lijkt te vallen.

In welke soorten netwerken wijkagenten participeren, is volgens Terpstra
afhankelijk van de werkstijl of werkopvatting van de betrokken wijkagent.189

Uit het onderzoek van Terpstra blijkt namelijk dat sommige wijkagenten zich
vooral concentreren op geïnstitutionaliseerde netwerken (contacten met
gemeente, woningbouwcorporatie enzovoort), terwijl andere wijkagenten 
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186 Terpstra, 2008: 351.

187 Nienhuis e.a., 2004: 13.

188 Bron e.a., 2010.

189 Terpstra, 2008: 247.
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zich juist concentreren op niet-geïnstitutionaliseerde netwerken. De wijkagen-
ten die de voorkeur geven aan de geïnstitutionaliseerde netwerken zijn volgens
Terpstra vervolgens in te delen in twee groepen. De ene groep participeert
vooral in politiële en justitiële netwerken en heeft daarin een centrale positie,
de andere groep is vooral in hulpverleningsnetwerken te vinden en heeft daarin
een perifere positie.190

Hoewel wijkagenten volgens Terpstra verschillende rollen kunnen vervullen
in de (formele) netwerken waarin ze participeren, hebben zij volgens hem
‘vaak’ de rol van regisseur:

‘Ondanks het streven andere partijen (vooral de gemeente) de regie te geven
in de aanpak van lokale onveiligheid, blijkt deze regie in de praktijk toch
vaak (soms opnieuw) bij de politie te komen. De bijdrage van de wijkagent
aan het opzetten, coördineren en regisseren van samenwerking rond de aan-
pak van onveiligheid is dan ook groot, ondanks de nadruk op kerntaken en
de gedachte dat de politie de regie in de lokale veiligheidszorg aan gemeen-
ten zou moeten overlaten.’191

Volgens Terpstra houdt de politie zich in de netwerken met diverse activiteiten
bezig, zoals toezicht, overleg, het onderhouden van relaties, sturing van andere
partijen, het verzorgen van de relaties tussen het netwerk en de rest van de poli-
tieorganisatie, informatieoverdracht, het zoeken naar oplossingen voor concre-
te problemen en het leveren van een bijdrage aan reacties op criminaliteit.192

Boekhoorn & Speller stellen op basis van empirisch onderzoek naar twee
(formele) netwerken rond jeugdproblematiek vast dat de feitelijke operationele
inzet van de politie voor de ketenaanpak ‘overzichtelijk’ en in omvang ‘redelijk
beperkt’ is. In de door de onderzoekers bestudeerde netwerken heeft de politie
hoofdzakelijk een initiërende rol. Volgens de onderzoekers is de politie in beide
projecten de ‘hofleverancier’ van de criminele en risicojongeren voor het casus-
overleg en neemt ze daardoor in de uitvoering een centrale positie in.193

Schuilenburg & Van der Wagen laten in hun onderzoek zien dat de onderzoch-
te netwerken rond de hennepteeltbestrijding in hoge mate zijn geformaliseerd
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190 Terpstra, 2008.

191 Terpstra, 2008: 351.

192 Terpstra & Kouwenhoven, 2004.

193 Boekhoorn & Speller, 2004.
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door middel van convenanten. De onderzoekers stellen dat er sprake is van een
‘ingewikkeldere variant van een eenvoudige samenwerking’. Dit heeft volgens de
onderzoekers te maken met het gegeven dat de verschillende partijen hun eigen
organisatie, doeleinden en werkwijzen meebrengen in een nieuw geheel.194

Uit het onderzoek van Schuilenburg & Van der Wagen komt naar voren dat de
politie wel structureel aanwezig is in het netwerk, maar dat de ketenpartners
vinden dat de politie te weinig capaciteit vrijmaakt om ook daadwerkelijk uit-
voering te kunnen geven aan de bestrijding van de hennepteelt. Dit komt vol-
gens de netwerkpartners omdat de politie andere prioriteiten stelt. Dit leidt er
volgens de onderzoekers toe dat netwerkpartners allerlei beïnvloedingsstrate-
gieën gebruiken om de politie te bewegen meer capaciteit vrij te maken voor
de hennepteeltbestrijding.

In veel van het bestudeerde onderzoek wordt het belang onderstreept van
informele, persoonlijke relaties tussen actoren in het (formeel georganiseerde)
netwerk. Er wordt gesteld dat dankzij deze goede persoonlijke relaties tussen
actoren in het netwerk problemen (die tijdens de formeel georganiseerde net-
werkoverleggen worden besproken) vaak snel en adequaat kunnen worden
opgepakt en opgelost.
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194 Schuilenburg & Van der Wagen, 2011.

195 Schuilenburg & Van der Wagen, 2011.

196 Van Stokkom & Terpstra, 2006: 109.

Formalisering van de samenwerking rond de hennepteeltbestrijding
‘De meeste partijen in het samenwerkingsverband speelden immers al een
rol voor de implementatie van de integrale aanpak van hennepteelt. Hun
rol is dus niet nieuw, maar vaak wel veranderd door de nieuwe vorm van
samenwerking.’195

Onderzoekers over het belang van persoonlijke relaties tussen actoren
‘De informele samenwerking, de persoonlijke contacten tussen de deelne-
mers en de grotere flexibiliteit bevorderen de daadkracht en doelgericht-
heid.’196
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Hoewel de meeste onderzoekers tot de conclusie zijn gekomen dat informele
relaties bepalend zijn voor de effectiviteit van de formeel georganiseerde net-
werken, hebben wij geen onderzoek gevonden dat zich primair richt op de
mate waarin en de wijze waarop wijkagenten opereren in informeel georga -
niseerde netwerken.

4.5 In hoeverre en hoe sturen politiële leidinggevenden hun medewerkers met
een netwerkende taak?

Het bestudeerde onderzoek laat zien dat er in de huidige politiepraktijk op 
verschillende manieren wordt getracht sturing te geven aan het werk van wijk-
agenten.200 Deze sturing is volgens de literatuur vooral gericht op de output van
het politiewerk (zoals het aantal processen-verbaal, doorlooptijden, enzovoort).
De doorwerking van deze sturing op het handelen van wijkagenten is volgens
het bestudeerde onderzoek echter gering.201 Wijkagenten beschikken volgens
de literatuur over een aanzienlijke mate van autonomie bij het indelen en uit-
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197 Terpstra, 2008: 246.

198 Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 15.

199 Schuilenburg & Van der Wagen, 2011: 23.

200 Bijvoorbeeld Landman, 2011.

201 Van den Brink e.a., 2007; Terpstra, 2008; Landman, 2011.

‘Hoewel bij een deel van deze samenwerking de afspraken tussen de
partners zijn vastgelegd in een formele overeenkomst of in een conve-
nant, zijn voor het dagelijks functioneren hiervan informele verhoudin-
gen tussen de deelnemende partijen vaak veel belangrijker.’197

‘Door de vaak intensieve, persoonlijke en informele contacten tussen
partijen kan gemakkelijk informatie worden uitgewisseld. Door de 
frequente contacten kunnen zaken eerder worden doorgesproken en
kunnen gezamenlijke beslissingen sneller worden genomen en uitge-
voerd.’198

‘Zo blijkt het opbouwen van vertrouwen een belangrijker bindmiddel
dan de formele relaties in de aanpak.’199
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voeren van hun werk.202 Dit blijkt uit zowel observatieonderzoek als perceptie-
onderzoek onder uitvoerenden.

Op basis van observatieonderzoek stelt Terpstra dat wijkagenten hoofdzake-
lijk worden ‘gestuurd’ door de ‘waan van de dag’: na de briefing en de bestude-
ring van e-mailberichten van collega’s, burgers of netwerkpartners over recente
gebeurtenissen in de wijk bepaalt de wijkagent zelf wat hij gaat doen.203 Krijgt
de wijkagent gedurende de dag te maken met een probleem dat in zijn beleving
acute actie behoeft, dan worden andere werkzaamheden terzijde geschoven en
krijgt dat probleem voorrang. Terpstra betoogt dat een aanzienlijk deel van de
tijd op een dag wordt gevuld met activiteiten waarvan de wijkagent aan het
begin van zijn dienst nog niet op de hoogte was. De operationele leidinggeven-
de heeft hierop slechts een beperkte invloed, aldus Terpstra.204

Uit het onderzoek van Terpstra komt bovendien naar voren dat operationele
chefs in het algemeen onderkennen dat wijkagenten over een grote mate van
autonomie beschikken. Zij stellen dat deze autonomie ook noodzakelijk is om
de speerpunten van bovenaf te kunnen vertalen naar de specifieke omstandig-
heden in de wijk.205

Wijkagenten lijken ook van mening te zijn dat zij veel vrijheid hebben bij
het indelen en uitvoeren van hun werk. Uit het onderzoek van het COT & AEF
komt naar voren dat meer dan 40% van de ondervraagde wijkagenten vindt dat
er nauwelijks tot geen sturing is van politiële leidinggevenden op de indeling
en uitvoering van hun werkzaamheden.206 Uit onderzoek van Landman blijkt
dat 80% van de uitvoerenden het (zeer) eens is met de stelling dat de chef vol-
doende ruimte geeft zelf beslissingen te nemen.207

Landman benoemt in zijn onderzoek naar de sturing van ‘blauw’ negen in -
strumenten waarmee politiefunctionarissen in de praktijk (kunnen) worden
aangestuurd: de briefing, werkopdrachten, debriefing, prestatieafspraken,
beleidsspeerpunten, gedragsvoorschriften, formele een-op-eengesprekken,
coaching en intercollegiale toetsing.208 Landman constateert dat er bij politiële
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202 Straver e.a., 2009: 15.

203 Terpstra, 2008.

204 Terpstra, 2008: 110.

205 Terpstra, 2002; 2008.

206 Bron e.a., 2010: 32.

207 Landman, 2011: 235.

208 Landman, 2011: 37-41.
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leidinggevenden een voorkeur bestaat het uitvoerende werk door middel van
(prestatie)normen, opdrachten, informatie en voorschriften te beïnvloeden.209

Dit blijken echter niet de instrumenten te zijn die door de werkvloer het meest
worden gewaardeerd of het meeste effect sorteren. Tot eenzelfde conclusie
komen Van den Brink en collega’s in hun verkennende onderzoek naar de door-
werking van prestatiesturing op het werk van wijkagenten. De onderzoekers
concluderen bovendien dat het effect van deze sturing op het handelen van
wijkagenten is beperkt:

‘Met het oog op de zorgen die ten grondslag lagen aan dit onderzoek, heb-
ben we uitdrukkelijk vragen over de relatie met leidinggevende of manager
gesteld. We wilden weten of de prestatieafspraken die de minister en de
politietop gemaakt hebben, al dan niet sterk doorwerkten op de werkvloer.
Dezelfde vraag hebben we gesteld voor de convenanten die de politie met
andere partijen sluit. Eerlijk gezegd hebben we niet echt kunnen vaststellen
dat die doorwerking bestaat.’210

In het onderzoek van Landman konden de uitvoerende politiemensen aangeven
welke sturingsinstrumenten bepaalde aspecten van hun werk het meest beïn-
vloeden. Volgens de uitvoerende politiemensen wordt de samenwerking met
partners het meest beïnvloed door gedragsvoorschriften, beleidsspeerpunten
en coaching.211 Overigens blijkt dat de sturingsinstrumenten die het meest wor-
den gewaardeerd door uitvoerenden (dit zijn instrumenten die het professio-
neel vakmanschap in de ogen van respondenten vergroten, zoals coaching en
intercollegiale reflectie), in de praktijk het minst door operationele leidingge-
venden worden toegepast. Zo geeft 66% van de uitvoerende politiemensen aan
dat zij niet zijn of worden gecoacht, terwijl dit volgens respondenten een
geschikt instrument is om de kwaliteit van het werk te verbeteren.212
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212 Landman, 2011: 140.
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4.6 Wat is de aantoonbare opbrengst van het participeren in netwerken door de
politie voor de kerntaken opsporing en handhaving van de openbare orde?

In de bestudeerde onderzoeken hebben wij geen voorbeelden gevonden die
aannemelijk maken dat het participeren in netwerken door de politie (en speci-
fiek de wijkagent) van direct aantoonbare waarde is geweest voor de kerntaken
opsporing en handhaving van de openbare orde. We bespreken daarom nu de
overige (al dan niet maatschappelijke) opbrengst voor de politie van het net-
werken.

De functie van het participeren in netwerken door de politie is volgens Terp-
stra het inwinnen en delen van informatie over bepaalde problemen in de wijk,
het inschakelen van hulpverlening voor gevallen waar de politie mee te maken
krijgt en het betrekken van partners om te komen tot oplossingen voor proble-
men in de buurt.213 Bij deze laatste categorie hoort volgens Terpstra het inscha-
kelen door de wijkagent van een woonconsulent van een woningbouwcorpora-
tie om activiteiten te ondernemen in antwoord op klachten over overlast die
wordt veroorzaakt door een van de bewoners.214 Daarmee lijkt Terpstra aan te
geven dat de opbrengst van het netwerken door de politie vooral moet worden
gezocht in een reductie van sociale overlast in de wijk, preventie en hulpverle-
ning in brede zin.

Een vaak terugkomende veronderstelde vorm van opbrengst voor de politie
is dat de politie dankzij het netwerken andere partijen kan aanspreken op hun
verantwoordelijkheid, zodat ook zij bijdragen aan de oplossing van het pro-
bleem. Dit betekent bijvoorbeeld dat de politie buurtbewoners stimuleert meer
toezicht te houden en aan de gemeente vraagt fysieke maatregelen te treffen.215

De keerzijde van deze ‘opbrengst’ is wellicht dat andere partijen vervolgens ook
meer inzet van de politie verwachten. Hier lijkt dus met andere woorden het
netwerkprincipe te gelden: wie (meer) wil nemen uit een netwerk, moet ook
meer (terug)geven.

Uit het onderzoek van Boekhoorn & Speller blijkt bijvoorbeeld dat de ambi-
tie van de politie om oneigenlijke taken weg te zetten in twee netwerken rond
de jeugdzorg leidt tot een groter beroep op de capaciteit van de politie door de
ketenpartners.
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213 Terpstra, 2008: 248; Van Stokkom & Terpstra, 2006.

214 Terpstra, 2008: 249.

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 74



Hetzelfde netwerkprincipe lijkt zichtbaar in het onderzoek van Schuilenburg
& Van der Wagen. Daaruit komt naar voren dat de ketenpartners vinden dat 
de politie te weinig betrokken is bij de hennepproblematiek, terwijl dit wel
als kerntaak van de politie wordt gezien. Zij proberen dan ook van alles om 
te zorgen dat de politie meer betrokken raakt bij het oprollen van hennep-
plantages.

Opvallend is dat in het bestudeerde onderzoek niet of nauwelijks aandacht is
voor het effect van het netwerken door de politie voor de kerntaken opsporing
en handhaving van de openbare orde. Het meeste onderzoek richt zich primair
op het functioneren van het netwerk (samenwerking, informatiedeling, inter-
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215 Van Stokkom & Terpstra, 2006: 99.

216 Boekhoorn & Speller, 2004: 42.

217 Schuilenburg & Van der Wagen, 2011: 19.

‘De politie is in beide cases “hofleverancier” van jongeren aan het casus-
overleg maar wordt mede daardoor in de ketensamenwerking op meer
taken aangesproken dan men feitelijk zelf wil vervullen. Doordat de po-
litie in beide projecten de aandacht voor primaire werkvelden binnen 
de politiële jeugdtaak wil vergroten met een toenemende aandacht voor
vroegsignalering en doorverwijzing, is sprake van een terugtredende
beweging ten aanzien van de besluitvorming over de afhandeling van
jeugdzaken. Dit leidt tot een tegengestelde beweging waarin de politie
zich terug wil trekken en de ketenpartners juist een groter beroep op 
de politie willen doen.’216

‘Om de politie nauwer te betrekken bij de ontmanteling hebben partijen
allerlei strategieën uitgevonden die tot doel hebben de politie te motive-
ren en tot meer actie aan te sporen. Dit blijkt onder meer uit de volgende
citaten: “We goochelen met het prikkelen van de politie om toch wat
aan de hennep te doen.” Een andere respondent zegt: “Het is maar hoe je
de politieorganisatie bespeelt, hoe je ze meekrijgt. Dat is doorslaggevend
voor wat ze voor je kunnen doen.”’217
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menselijke barrières enzovoort). Terpstra & Kouwenhoven kijken in hun onder-
zoek bijvoorbeeld primair naar (de perceptie van de deelnemers over) het
functioneren van het netwerk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende citaten:

‘In de regel overheerst bij deelnemers aan de netwerken een positief oordeel
over de doelstellingen en het bestaan van hun netwerk. Door de samenwer-
king leren partijen elkaar beter kennen en krijgen ze meer zicht op elkaars
(on)mogelijkheden. Door de vaak intensieve, persoonlijke en informele
contacten tussen partijen kan gemakkelijk informatie worden uitgewisseld.
Door de frequente contacten kunnen zaken eerder worden doorgesproken
en kunnen gezamenlijke beslissingen sneller worden genomen en uitge-
voerd.’218

‘Door de samenwerking krijgen partijen, die voorheen vaak los van elkaar
opereerden, onderling meer contacten. Deze contacten zijn meestal infor-
meel van karakter, voor een belangrijk deel gebaseerd op onderling vertrou-
wen en sterk persoonsgebonden. Op deze wijze leren partijen elkaar beter
kennen en krijgen ze meer zicht op elkaars positie, deskundigheid, visie en
functioneren. Ook ontstaat zo tussen de partners meer begrip voor elkaars
mogelijkheden en onmogelijkheden. Daardoor weten ze beter wat ze wel  
en niet van elkaar kunnen verwachten.’219

Schuilenburg & Van der Wagen noemen in hun onderzoek de veronderstelde
voordelen van de integrale aanpak van hennepteeltbestrijding (de pakkans
wordt vergroot, daders kunnen harder en vanuit verschillende gebieden wor-
den gestraft, de afschrikkende werking enzovoort), maar doen geen uitspraken
of deze veronderstellingen ook daadwerkelijk uitkomen. De onderzoekers rich-
ten zich daarentegen net als Terpstra op het proces van samenwerken tussen de
verschillende partijen.
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218 Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 17.

219 Terpstra & Kouwenhoven, 2004: 223.

‘Zo blijkt het opbouwen van vertrouwen een belangrijker bindmiddel
dan de formele relaties in de aanpak. Daarnaast is de samenwerking zelf
een kwestie van duwen en trekken tussen de actoren. Dat is niet per
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Uit het onderzoek van Terpstra blijkt afsluitend dat de opbrengsten van het net-
werken worden beperkt door de problemen en spanningen die ontstaan tijdens
het samenwerken tussen politie en partners. Deze spanningen worden volgens
Terpstra onder meer veroorzaakt door de tijd die het samenwerken kost, de
stroperigheid van het samen werken en de verschillen in professionele opvat-
tingen over de wijze waarop problemen moeten worden opgelost.221

4.7 In hoeverre is sturing van de politiële netwerker mogelijk en noodzakelijk?

Uit het bestudeerde onderzoek komt naar voren dat (wijk)agenten over een
grote mate van autonomie (moeten) beschikken om hun werk effectief te kun-
nen uitvoeren. Deze ruime mate van autonomie is zelfs kenmerkend voor het
type functionaris dat beleid moet uitvoeren in directe interactie met burgers, 
in de literatuur ook wel street-level bureaucrats of frontlijnwerkers genoemd.

Onderzoek naar de Nederlandse politiële netwerkpraktijk in de gebiedsgebonden politiezorg

77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

220 Schuilenburg & Van der Wagen, 2011: 23.

221 Terpstra, 2008: 250.

222 Lipsky, 1980.

definitie problematisch en hoeft op zich ook niet verkeerd te zijn. Wel
zorgt het ervoor dat de samenwerking meer een kwestie van horten en
stoten is dan een lineair proces waarin stap voor stap naar een besluit
wordt toe gewerkt.’220

Onderzoek naar sturing van frontlijnprofessionals
De Amerikaan Michael Lipsky heeft veel onderzoek gedaan naar de uit-
voering van beleid door street-level bureaucrats: professionals die veel 
in direct contact staan met (de problemen van) burgers.222 Beleidsuit-
voering laat zich volgens Lipsky slecht begrijpen wanneer (alleen) naar
de top van de hiërarchie wordt gekeken. Inzicht in de uitvoering van
beleid kan volgens Lipsky vooral worden verkregen wanneer men naar
de werkuitvoering in de frontlinie kijkt. Frontlijnprofessionals worden
volgens Lipsky in hun werk vaak geconfronteerd met tegenstrijdige
eisen: ze moeten enerzijds staand beleid uitvoeren, maar zich anderzijds
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Desalniettemin veronderstellen veel onderzoekers dat sturing van politiële net-
werkers (op onderdelen) mogelijk en noodzakelijk is. Terpstra pleit in zijn
onderzoek niet voor meer sturing in de vorm van command and control, maar voor
sturing die duidelijke kaders schept waarbinnen het gebiedsgebonden werk
moet worden uitgevoerd. Zo stelt hij over deze kaders:

‘De sturing van het gebiedsgebonden werk moet er vooral op gericht zijn
dat het werk in de praktijk voldoet aan vijf onderscheiden kenmerken:
nabijheid, een brede benadering, preventief waar mogelijk, in samenwer-
king en gericht op betrokkenheid van burgers. Die sturing moet boven-
dien stimuleren dat er een invulling van deze vijf kenmerken komt, die
past bij de specifieke situatie in de wijk. Daarop moet ook verantwoording
plaatsvinden. Sturing kan er ook aan bijdragen dat (de schijn van) vrijblij-
vendheid in gebiedsgebonden politiewerk wordt vermeden. Aan de andere
kant moeten wijkagenten voldoende ruimte en autonomie in hun werk
hebben.’224
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223 Tops, 2007.

224 Terpstra, 2008: 368.

ook dienstbaar en empathisch opstellen tegenover de burgers die van
hun diensten gebruikmaken. Frontlijnprofessionals zien zich derhalve
genoodzaakt werkbare routines te ontwikkelen die aansluiten bij de
complexe en weerbarstige praktijk waarin zij moeten opereren, maar die
niet noodzakelijkerwijs passen bij de beleidsuitgangspunten die door de
organisatie zijn opgelegd. Kenmerkend voor frontlijnprofessionals is dus
dat zij de sturing die zij vanuit de organisatie krijgen (bijvoorbeeld in de
vorm van regels en uitgangspunten) altijd zo zullen interpreteren dat
deze voor hen werkbaar zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door het gege-
ven dat regels en procedures in de praktijk bijna nooit een-op-een toe-
pasbaar zijn. In veel gevallen is het dus aan de frontlijnprofessional om
de regels zo te interpreteren dat deze passen bij de specifieke omstandig-
heden van het moment. Frontlijnprofessionals beschikken daarmee altijd
over een discretionaire ruimte. Deze en het gegeven dat het werk van
frontlijnprofessionals veelal moeilijk meetbaar is, maken dat frontlijn-
professionals, zoals Tops al eens opmerkte, relatief immuun zijn voor
hiërarchische verhoudingen in de organisatie.223
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De wijze waarop de sturing wordt vormgegeven, moet volgens Terpstra passen
bij de aard en de eisen van het politiewerk. Hieronder valt volgens Terpstra niet
bedrijfsmatige sturing, waarbij de nadruk vooral ligt op het realiseren van
meetbare prestaties. Hij geeft de voorkeur aan meer inhoudelijke sturing door
coaching, intervisie en supervisie. Hierbij hoort volgens Terpstra ook dat opera-
tionele leidinggevenden zodanig sturen dat het gehele wijkteam bijdraagt aan
het gebiedsgebonden politiewerk.225

Ook Landman en Van Hoorn pleiten in hun onderzoeken voor (meer) stu-
ring, met name gericht op het aanspreken en versterken van het vakmanschap
van politiemensen. Landman stelt in zijn onderzoek dat de sturing van politie-
mensen een opgave is met een fundamenteel karakter, waarmee hij impliceert
dat er altijd een bepaalde vorm van sturing noodzakelijk is op het werk van
politiemensen:

‘Het gaat immers over het reguleren van het handelen van politieagenten die
op dagelijkse basis – als vertegenwoordigers van de meest zichtbare over-
heidsinstantie – de samenleving “ordenen” en door middel van uiteenlo-
pende interventies burgers disciplineren. Deze interventies raken aan
belangrijke maatschappelijke en individuele waarden, vooral wanneer
dwangmiddelen onderdeel van deze interventies zijn. De wijze waarop poli-
tiemensen in de frontlinie dit doen, heeft impact op onze samenleving. Het
handelen van politiemensen kan daarom niet anders dan invloed hebben op
de rechtvaardigheidsbeleving van burgers en daarmee op hun beleving van
de democratische rechtsstaat.’226

Op basis van zijn onderzoek concludeert Landman dat de verbinding tussen
operationele chefs en de werkvloer in de door hem onderzochte organisaties
een stuk zwakker is dan de operationele leiding denkt en dan in ‘visies op lei-
derschap als wenselijk’ wordt gezien. Het gaat hierbij volgens Landman niet
alleen om uiteenlopende waardeoriëntaties, maar simpelweg om de (door
medewerkers gevoelde) betrokkenheid van operationele leidinggevenden bij
het werk van politiemensen op de werkvloer. Landman vindt dat deze verbin-
ding moet worden versterkt.227
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226 Landman, 2011: 10.

227 Landman, 2011: 129
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Om de verbinding tussen operationele leiding en de werkvloer te verster-
ken, doet Landman in zijn onderzoek drie suggesties. In de eerste plaats stelt 
hij dat de relaties tussen leiding en uitvoering moeten worden verbeterd. Een
sterke sociale relatie begint met wederzijds vertrouwen. Voor operationele lei-
dinggevenden betekent dit openstaan voor kritiek, betrokkenheid tonen en de
verwachtingen managen. In de tweede plaats stelt Landman dat de probleem -
gerichtheid van de sturing moet worden versterkt. Dit betekent dat operatione-
le leidinggevenden meer moeten gaan sturen op outcome dan op output. In de
derde plaats meent Landman dat de sturing moet zijn gericht op het versterken
van het vakmanschap van de politiemensen. Dit kunnen operationele leiding -
gevenden bewerkstelligen door veel positieve bemoeienis in de vorm van (col-
legiale) reflectie en dialoog.228

Landman bouwt bij het geven van suggesties voor het versterken van de
operationele sturing voort op het ‘sturen op vertrouwen’-betoog van Van
Hoorn. Van Hoorn pleit in zijn boek voor sturing die zich uit in de vorm van
veel positieve bemoeienis en betrokkenheid van operationele leidinggevenden
bij het werk van uitvoerenden.
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228 Landman, 2011: 143-150.

229 Van Hoorn, 2010: 138-139.

‘Sturing schijnt de oplossing van alle problemen te zijn, maar ik geloof er
niet in. […] De kern van dit betoog is dat we de politiemensen serieus
nemen en het vertrouwen geven dat hun toekomt. Binnen de huidige
dominante managementstijl is een raar schisma ontstaan. We laten politie-
mensen naar de meest ingrijpende, ingewikkelde, spannende of gevaarlij-
ke meldingen gaan en laten dat aan hen over, maar tegelijkertijd hebben
we bedacht dat er op tal van thema’s sturing en controle moet plaatsvinden
om, als het ware huns ondanks, ervoor te zorgen dat er goed politiewerk
wordt geleverd. Het getuigt niet van veel vertrouwen dat zij op deze the-
ma’s niet als serieuze professionals worden benaderd.’229

‘Is het niet zo dat de feedback op het optreden van de politiemensen door
hun leidinggevenden zich heel vaak vrijwel uitsluitend richt op de schrif-
telijke verantwoording ervan? Dit of dat ontbreekt, het verkeerde artikel is
gebruikt, de tijdstippen zijn foutief ingevoerd. Dat is allemaal zeker niet
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Daarmee impliceert Van Hoorn dat politiële leidinggevenden veel meer betrok-
kenheid zouden moeten tonen bij het ‘netwerken’ door politiële netwerkers,
bijvoorbeeld door feedback te geven op de wijze waarop deze functionarissen
in een netwerk opereren.

4.8 Samenvatting

Uit het bestudeerde onderzoek blijkt dat er geen eenduidig beeld bestaat
omtrent de hoeveelheid tijd die wijkagenten, die het hart vormen van de poli-
tiële netwerkfunctie, besteden aan verschillende soorten netwerken. In kwalita-
tief onderzoek wordt gesteld dat wijkagenten ‘vaak’ in netwerken participeren.
Er zijn twee kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd, waarin (wijk)agenten is
gevraagd zelf bij te houden hoeveel tijd ze aan verschillende activiteiten beste-
den. Uit het ene onderzoek komt naar voren dat de politie 8% van haar tijd net-
werkt met ketenpartners. Uit het andere onderzoek blijkt dat de politie 25% van
haar tijd netwerkt met ketenpartners én burgers.

Kijkende naar de soorten netwerken waarin wijkagenten opereren, valt op
dat de meeste auteurs onderzoek hebben gedaan naar de formeel georganiseer-
de netwerken, die veelal voor het grootste deel bestaan uit geïnstitutionaliseer-
de actoren. Opvallend is dat in deze onderzoeken vaak wordt gewezen op de
conflicten en problemen die ontstaan bij het samen werken of de samenwer-
king tussen partijen en dat de effectiviteit van het samen werken meestal wordt
bepaald door de informele relaties tussen actoren.

In de bestudeerde onderzoeken hebben wij geen voorbeelden gevonden van
opbrengst die direct gerelateerd is aan de kerntaken opsporing en handhaving
van de openbare orde. Uit het meeste onderzoek komt naar voren dat het net-
werken bijdraagt aan het beperken van sociale overlast in de wijk. Opgemerkt
moet worden dat veel onderzoekers niet zozeer kijken naar het effect van het
netwerken door de politie, maar naar het functioneren van het netwerk (bij-
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onbelangrijk, maar wie kijkt mee met de interactie zoals die heeft plaats-
gevonden tussen de politiemensen en de diverse burgers die in zo’n zaak
betrokken zijn?’230
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230 Van Hoorn, 2010: 130.
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voorbeeld de wijze waarop de samenwerking tussen actoren verloopt).
In sommige onderzoeken lijkt het netwerkprincipe van geven en nemen

zichtbaar: waar de politie probeert oneigenlijke taken in het netwerk weg te
zetten door andere partijen te mobiliseren, blijkt dat ze hierdoor juist op meer
taken wordt aangesproken dan ze eigenlijk zou willen. Het lijkt er daarmee op
dat het participeren in netwerken eerder leidt tot een toename dan een afname
van niet-politiële taken.

Sturing van politiële netwerkers door operationele leidinggevenden lijkt in
de huidige praktijk in zeer beperkte mate door te werken op het handelen van
wijkagenten. Bedrijfsmatige sturing door middel van output-indicatoren wordt
volgens het bestudeerde onderzoek het meest toegepast. Het effect van deze
sturing op het dagelijks werk blijkt echter beperkt.

Om de schijn van vrijblijvendheid te voorkomen en gezien de invloed die
de politie heeft op het functioneren van de democratische rechtsstaat achten
onderzoekers sturing van politiemensen wel noodzakelijk. Deze sturing zou
enerzijds moeten zijn gericht op het scheppen van kaders en anderzijds op het
versterken van het vakmanschap van politiemensen. Hiervoor is volgens het
bestudeerde onderzoek meer betrokkenheid van operationele leidinggevenden
bij het uitvoerende werk – en daarmee bij het opereren van wijkagenten in net-
werken – noodzakelijk.
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5

83

De politiële netwerkpraktijk 
in de gebiedsgebonden politiezorg

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we onze bevindingen met betrekking tot de poli-
tiële netwerkpraktijk binnen de gebiedsgebonden politiezorg. Centraal in dit
hoofdstuk staat het participeren in netwerken door de vijf geobserveerde buurt-
brigadiers van het korps Brabant Zuid-Oost. We bespreken onze bevindingen
aan de hand van de volgende vijf vragen:

1 Hoe zien de onderzochte netwerken van de politie eruit?
2 In hoeverre en hoe participeert de politie in netwerken?
3 In hoeverre en hoe sturen politiële leidinggevenden hun medewerkers met

een netwerkende taak?
4 Wat is de aantoonbare opbrengst van het participeren in netwerken door de

politie voor de kerntaken opsporing en handhaving van de openbare orde?
5 In hoeverre is sturing van de politiële netwerker mogelijk en noodzakelijk?

Bij het bespreken van onze bevindingen putten wij uit de observatieverslagen
die na iedere geobserveerde dienst zijn opgesteld. Deze observatieverslagen zijn
gebundeld te downloaden van de website van de Commissie Politie & Weten-
schap (www.politieenwetenschap.nl) en Crisislab (www.crisislab.nl).Wij larde-
ren onze bevindingen enerzijds met ‘zuivere’ waarnemingen van het functione-
ren van buurtbrigadiers en anderzijds met de (door ons uitgelokte) reflectie van
de buurtbrigadiers op hun eigen functioneren en citaten van gesprekken tijdens
het werk. Daarnaast gebruiken we in dit hoofdstuk citaten uit de interviews die
we (telefonisch) hebben gehouden met netwerkpartners van ‘onze’ buurtbri-
gadiers.

Om een indruk te geven van de tijdsbesteding van buurtbrigadiers aan de
verschillende netwerken, hebben we op globaal niveau bijgehouden hoeveel
tijd de buurtbrigadiers er gemiddeld per dienst aan besteed hebben.
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5.2 Hoe zien de onderzochte netwerken van de politie eruit?

Tijdens de observaties hebben we de verschillende buurtbrigadiers in drie ver-
schillende netwerken zien opereren. Het gaat om formele en informele over-
leggen met grotendeels geïnstitutionaliseerde actoren en een informeel overleg
met niet-geïnstitutionaliseerde actoren.

Daarnaast hebben de buurtbrigadiers tijdens de observaties te kennen gegeven
dat zij met enige regelmaat deelnemen aan overleggen op scholen (waarbij ook
de GGD, de schooldirectie en maatschappelijk werk aanschuiven), wijkplat-
forms (waarbij ook het bestuur van een wijkplatform, wijkbewoners, de
gemeente en woningbouwcorporaties aanwezig zijn), Netwerk Veilig Onderne-
men (waarin ook ondernemers deelnemen) en het overleg van het Jeugd Pre-
ventie Project (JPP) (waarin ook gemeente en jongerenwelzijnswerk deelne-
men). Het participeren van buurtbrigadiers in deze netwerken hebben wij
echter niet kunnen observeren, omdat ze niet gepland stonden in onze observa-
tieweken. Wel benoemen we de ervaringen die buurtbrigadiers hebben met het
participeren in deze netwerken.

De regio Brabant Zuid-Oost heeft haar politiële netwerktaak in de gebieds-
gebonden politiezorg ondergebracht bij twee functionarissen: de buurtbri-
gadier en de netwerkinspecteur. De buurtbrigadier is verantwoordelijk voor het
deelnemen aan operationele netwerken, waarin concrete werkafspraken wor-
den gemaakt. De netwerkinspecteur, de functioneel leidinggevende van de
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Tabel 5.1: Geobserveerde netwerken van de buurtbrigadiers 

  dreesilanoitutitsnïeg-teiN dreesilanoitutitsnïeG

Formeel CJG-ZAT-netwerk: buurtbrigadier, 

leerplichtambtenaar, medewerker Jeugd 

Preventie Programma (JPP), maatschappelijk 

werker, jongerenopbouwwerker, een 

vertegenwoordiger van Centrum Jeugd en 

Gezin, consultancykantoor K2 (i.v.m. het 

ontwerp van een formulier en normaliter 

niet aanwezig), wijksteunpunt: buurtbrigadier, 

 woningbouwcorporatie, gemeente, 

vrijwilligers van het steunpunt en bezoekers 

(burgers). 

Geen. 

Informeel Verschillende ad-hocoverleggen, bijvoorbeeld 

tussen buurtbrigadier, woningbouw-

corporatie en gemeente.  

Informeel overleg, ingelast overleg tussen 

buurtbrigadier, voorzitter van het 

buurtoverleg en een inwoner van de wijk. 
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buurtbrigadier, neemt namens de politieorganisatie deel aan de meer beleids-
matige netwerken.

Opgemerkt moet worden dat wij het een-op-eencontact met burgers als een
separate vorm van netwerken beschouwen. In dit hoofdstuk staan we wel stil
bij de mate waarin en de wijze waarop buurtbrigadiers een-op-eencontacten
met burgers onderhouden. We rekenen dit een-op-eencontact echter niet mee
als onderdeel van de tijdsbesteding aan de politiële netwerkfunctie.

Tijdens het observeren werd duidelijk dat de mate waarin buurtbrigadiers
participeren in netwerken beperkt is en deze netwerken ‘overzichtelijk’ en
‘klein’ zijn, dat wil zeggen: vaak bestaan uit een zeer beperkt aantal actoren.
Hierdoor hebben wij niet goed kunnen onderzoeken welke positie de buurtbri-
gadiers in deze netwerken hebben.

5.3 In hoeverre en hoe participeert de politie in netwerken?

5.3.1 De globale tijdsbesteding van buurtbrigadiers

Tijdens onze observaties hebben we bijgehouden hoeveel tijd buurtbrigadiers
besteden aan werkzaamheden op het bureau (binnen) en werkzaamheden op
straat (buiten). ‘Binnen’ refereert hierbij aan de activiteiten die op het politie-
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Operationele versus beleidsmatige netwerken
Het onderscheid tussen operationele versus beleidsmatige netwerken
blijkt in de praktijk minder helder dan op papier. Zo neemt de netwerkin-
specteur namens meerdere buurtbrigadiers deel aan het netwerk Woon
Overlast Team (WOT) waaraan ook gemeente, GGD, welzijnsorganisaties,
GGZ, woningbouwcorporaties en verslavingszorg deelnemen. Uit de
bestudeerde verslagen en interviews met buurtbrigadiers blijkt dat de
afspraken in het WOT hoofdzakelijk operationeel van aard zijn. De reden
dat de netwerkinspecteur hieraan deelneemt, is dat in het WOT vaak
casussen uit meerdere wijken en buurten worden behandeld. Om te
voorkomen dat bij het overleg meerdere buurtbrigadiers moeten aan-
schuiven, participeert de netwerkinspecteur namens de politie in dit net-
werk. De netwerkinspecteur vraagt aan de betrokken buurtbrigadiers om
input voor dit overleg en koppelt de gemaakte afspraken aan hen terug.
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bureau zijn uitgevoerd, zoals het bijwerken van de administratie, het van achter
het bureau onderhouden van contacten, het beantwoorden van e-mails, werk-
overleggen met collega’s, het schrijven van een proces-verbaal enzovoort. ‘Bui-
ten’ heeft betrekking op alle activiteiten die buiten het bureau zijn uitgevoerd,
zoals surveillance, contacten met burgers, naar een afspraak fietsen, overleggen
bij ketenpartners, huisbezoeken enzovoort.

De geobserveerde buurtbrigadiers in (half)stedelijk gebied hebben gemid-
deld iets minder dan de helft van hun diensttijd besteed aan werkzaamheden op
het bureau (zie tabel 5.2). Deze werkzaamheden waren deels administratief van
aard (zoals het opmaken van een feitenrelaas en een proces-verbaal na een aan-
houding) en deels voorbereidend van aard (zoals het maken van afspraken met
ketenpartners en burgers, het bekijken en uitprinten van openstaande boetes en
het deelnemen aan de briefing aan het begin van de dienst). De overige tijd
werd besteed aan werkzaamheden buiten het bureau, zoals surveillance, overleg
met ketenpartners op locatie of het afleggen van huisbezoeken.

De geobserveerde buurtbrigadiers in het buitengebied verrichten ten
opzichte van hun collega’s in de stad meer werkzaamheden op het bureau:
meer dan de helft van hun diensttijd werd hieraan besteed. Een van de buurt-
brigadiers, werkzaam in een landelijk gebied, gaf aan dat dit komt doordat op
het bureau genoeg werk te doen is. Alleen wanneer deze buurtbrigadier naar
een afspraak buiten de deur moest of er een relevante melding binnenkwam,
ging hij de straat op.
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Gerard over het administratieve werk
Tijdens het invoeren van de gegevens vertelt Gerard dat het verwerken
van zulke meldingen veel tijd kost: ‘Ik zit, denk ik, voor het grootste
gedeelte van mijn werk achter de computer en in overleggen. Als ik de
straat op ga, is dit gericht. Voor de rest heb ik vooral contacten via de
telefoon. Ik vind het overigens helemaal niet erg om gegevens in te voe-
ren. Wij zijn er om de systemen te vullen en de zoekopties beperkt te
gebruiken. Recherche gebruikt onze informatie denk ik veel dieper en
uitgebreider. Ik denk dat ook bestuurders onze informatie gebruiken om
een idee te krijgen van wat er speelt.’ Gerard vult zichzelf aan door te
vertellen dat hij ook registreert om zich te kunnen verantwoorden: ‘Het
registreren is niet alleen om anderen te dienen, maar je kunt zo ook uit-
leggen wat je gedaan hebt en waarom.’ Of de informatie ook daadwerke-
lijk wordt gebruikt, weet hij niet: ‘Ik ga ervan uit dat de informatie goed
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Buurtbrigadiers in Brabant Zuid-Oost hebben, mede afhankelijk van het gebied
waarin ze werkzaam zijn, één tot drie keer per week een noodhulpdienst. De
buurtbrigadiers in het landelijk en halfstedelijk gebied draaien naar eigen zeg-
gen twee tot drie noodhulpdiensten per week, terwijl hun collega’s in de stad
gemiddeld één zo’n dienst per week draaien. De buurtbrigadiers werkzaam in
halfstedelijk en landelijk gebied hadden tijdens de geobserveerde noodhulp-
diensten echter significant meer tijd voor werkzaamheden in hun buurt. De
buurtbrigadier in het stedelijk gebied had tijdens de geobserveerde noodhulp-
dienst geen tijd om werkzaamheden voor of in zijn buurt te verrichten: alle tijd
ging op aan het afhandelen van prio 1-meldingen. Volgens de betreffende
buurtbrigadier en zijn collega (die alleen maar noodhulpdiensten draait) is dit
een normale gang van zaken voor de noodhulpdienst in Eindhoven.

Naast noodhulpdiensten draaiden buurtbrigadiers ook andere soorten dien-
sten, zoals horecadiensten (tijdens deze dienst waren de buurtbrigadiers
oproepbaar voor eventuele verstoringen van de openbare orde) en een actiedag
(tijdens deze dienst werd de buurtbrigadier ingezet voor het doorzoeken van
een woning van een persoon die van drugshandel en belastingfraude werd ver-
dacht werd), waardoor ze minder of geen tijd konden besteden aan hun werk-
zaamheden in de wijk.

In de tabellen hierna wordt per buurtbrigadier aangeven hoeveel tijd hij
binnen of buiten heeft gewerkt. Wanneer een overleg met ketenpartners plaats-
vond op het politiebureau, is dit als binnen gerekend. Dit is tijdens onze obser-
vaties slechts één keer voorgekomen (buurtbrigadier Mike, 17-7-2011). De
mate waarin en de wijze waarop buurtbrigadiers netwerken verschilt per
buurtbrigadier en per type netwerk.
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231 Observatieverslag Gerard.

wordt gebruikt, vooral door bestuurders.’ Ik vraag nog of Gerard het ver-
velend vindt om zo veel tijd kwijt te zijn aan zijn administratie. Gerard
geeft aan hier helemaal geen problemen mee te hebben: ‘Ik ben van oor-
sprong boekhouder en daardoor gewend achter de computer te zitten.
Daarbij doe ik wat de baas vraagt, dus als dat gegevens invoeren is, doe ik
dat. Ik denk trouwens dat sommige collega’s hier minder nauw mee
omgaan.’231
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Tabel 5.2

Buurtbrigadier Twan 

 laatoT netiuB nenniB mutaD

 9 57,3 52,5 8-2

 52,8 52,5 3 )tsneidsimrek( 8-8

 9 57,4 52,4 8-01

 9 57,3 52,5 8-11

 5,9 5,7 2 8-21

 )%001( 57,44 )%65( 52 )%44( 57,91 NELATOT
 

Buurtbrigadier Johan 

 laatoT netiuB nenniB mutaD

 9 6 3 6-8

 9 5 4 )pluhdoon( 6-9

 8 3 5 )tsneidsimrek( 6-11

 8 5,2 5,5 6-51

 9 4 5 )pluhdoon( 6-81

 )%001( 34 )%84( 5,02 )%25( 5,22 NELATOT

 

Buurtbrigadier Erik 

 laatoT netiuB nenniB mutaD

 21 7  5 )gadeitca( 6-02

 8 57,4 52,3 6-22

 5,11 52,8 52,3 )pluhdoon( 6-52

 5,7 5 5,2 6-72

 8 4 4 6-92

 )%001( 74 )%26( 92 )%83( 81 NELATOT

 

Buurtbrigadier Gerard 

 laatoT netiuB nenniB mutaD

 8 57,2 52,5 50-13

 01 52,2 57,7 60-10

 5,9 4 5,5 60-70

 01 52,4 57,5 60-80

 9 3 6 )tsneidaceroh( 70-20

 )%001( 5,64 )%53( 52,61 )%56( 03 NELATOT

 

Buurtbrigadier Mike 

 laatoT netiuB nenniB mutaD

 9 5,4 5,4 70-40

 8 5,2 5,5 70-70

 52,6 52,2 4 70-80

 9 52,4 57,4 70-11

 5,5 0 5,5 70-41

 )%001( 5,73 )%63( 5,31 )%46( 52.42 NELATOT
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5.3.2 Participatie in geïnstitutionaliseerde formeel georganiseerde netwerken

Alle geobserveerde buurtbrigadiers nemen naar eigen zeggen deel aan een of
meerdere formele netwerken, bestaande uit (hoofdzakelijk) geïnstitutionali-
seerde actoren. Tijdens onze observatiedagen hebben wij twee van dit soort net-
werkoverleggen geobserveerd (CJG-ZAT-overleg en het wijksteunpunt).

De netwerkmotieven van buurtbrigadiers
De participatie van de geobserveerde buurtbrigadiers in geïnstitutionaliseerde,
formeel georganiseerde netwerken komt in de regel voort uit afspraken, conve-
nanten of traditie (‘het overleg heb ik van mijn voorganger overgenomen’). De
buurtbrigadiers benoemen verschillende redenen om in dit type netwerken te
participeren. De hoofdreden die alle buurtbrigadiers noemen, is dat zij zo hun
(geïnstitutionaliseerde) netwerkpartners hopen te stimuleren om niet-politiële
taken over te nemen.

Een van de buurtbrigadiers kiest ervoor iedere woensdagmiddag aan te schui-
ven bij het overleg op het steunpunt, waar burgers op laagdrempelige wijze
vragen kunnen stellen aan een functionaris van de gemeente, politie en
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232 Observatieverslag Gerard.

Tabel 5.3 
 

 Twan Erik Johan Mike Gerard 

Gemiddeld 

geobserveerde 

tijdsbesteding 

per dienst 

10 minuten 0 minuten 0 minuten 0 minuten 21 minuten 

 

Gerard over het netwerken
‘Ik verwacht dat deze netwerkoverleggen kunnen helpen om zorgtaken
waar wij als politie in de buurt tegenaan lopen, over te dragen aan de
zorgpartners. Op die manier wordt de politie minder belast met deze
problemen en denk ik dat het rustiger wordt in mijn buurt.’232
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woningbouwcorporatie. Tijdens dit overleg bespreken deze functionarissen met
elkaar de ontwikkelingen in de wijk en beantwoorden ze vragen van burgers.
Omdat de toeloop van burgers in de regel beperkt is, is het vooral een overleg
tussen de drie geïnstitutionaliseerde actoren. Soms schuiven ook bestuursleden
van het steunpunt aan.

Het doel van de buurtbrigadier om in dit netwerk te opereren, is drieledig. In
de eerste plaats participeert hij om zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar te zijn
voor zijn buurtbewoners. In de tweede plaats kan hij vragen van burgers die niet
voor de politie zijn bestemd, gemakkelijk bij de gemeente of woningcorporatie
neerleggen. In de derde plaats is het voor hem een gemakkelijke manier om de
contacten met zijn ‘belangrijkste’ netwerkpartners te onderhouden.

Andere buurtbrigadiers hebben tijdens observaties aangegeven dat ze ook in
dergelijke netwerken participeren. Vooral de ‘doorverwijsfunctie’ wordt door
buurtbrigadiers als waardevol gezien, omdat het direct kunnen doorverwijzen
van burgers naar de gemeente of woningbouwcorporatie veel tijd bespaart.
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233 Observatieverslag Twan.

Twan over zijn aanwezigheid bij het wijksteunpunt
‘Iedere week ben ik in het wijksteunpunt aanwezig om vragen van bur-
gers te beantwoorden. Meestal is er niet zo’n grote toeloop van burgers.
Het zijn vaak dezelfde mensen die het steunpunt bezoeken. Belangrijker
vind ik dat mijn belangrijkste netwerkpartners – de gemeente en de
woningbouwcorporatie – aanwezig zijn. Hierdoor kan ik burgers met
vragen die niet voor de politie zijn bestemd direct doorverwijzen naar
de gemeente of de woningbouwcorporatie. Laatst was er bijvoorbeeld
een probleem met de vuilnisbakken. Een man klaagde dat de vuilniszak-
ken naast de vuilnisbak werden gezet. Hij vond dat ik dat maar moest
oplossen. Omdat de woningbouwcorporatie en de gemeente erbij zit-
ten, kon ik de man meteen doorverwijzen. Dit soort problemen is niet
voor ons bestemd. Daarnaast “onderhoud” ik zo op simpele wijze het
contact met mijn netwerkpartners. Wanneer je namelijk korte lijntjes
hebt, krijg je sneller dingen bij de ander voor elkaar.’233
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Uit onze observaties blijkt overigens dat deze veronderstelde doorverwijs-
functie wel moet worden gerelativeerd. Het doorverwijzen van de buurtbrigadier
in dit type netwerk betekent namelijk niet dat de buurtbrigadier verder geen
bemoeienis meer heeft met de afhandeling van het probleem. Daarmee hebben
wij niet kunnen waarnemen dat de buurtbrigadier daadwerkelijk in staat is
geweest niet-politiële taken volledig weg te zetten in dit type netwerk.

Buurtbrigadiers noemen verder als reden dat zij dankzij deze netwerken snel
een laatste stand van zaken kunnen krijgen met betrekking tot de voortgang van
een bepaalde zaak. Zij kunnen zo bovendien gemakkelijk de vinger aan de pols
te houden. Zo kunnen zij, zo stellen ze, bekijken of acties van verschillende net-
werkpartners elkaar niet raken.
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234 Observatieverslag Gerard.

Twan verwijst door, maar neemt zelf ook een kleine taak op zich
Een vrouw loopt het steunpunt binnen. De buurtcoördinator zegt haar
gedag en vraagt voor wie ze komt. ‘De woningbouwvereniging en de
politie’, zegt ze met een harde stem. De vrouw legt uit dat sommige
bewoners in het appartementencomplex hun afval niet in de containers
gooien, maar ernaast zetten. De vrouw ervaart dit als vervelend. Twan
kijkt naar de buurtcoördinator en stelt voor de milieuambtenaar hierover
te informeren. De buurtcoördinator vindt dit een goed idee en stelt
tevens voor in het wijkkrantje te laten zetten dat afval in de vuilnisbak
hoort en niet ernaast. Afgesproken wordt dat Twan de milieuambtenaar
informeert en dat de buurtcoördinator een stuk schrijft voor het buurt-
krantje. Op het bureau maakt Twan een aantekening van de afvaloverlast
en zet deze in het systeem.

Gerard over het CJG-ZAT-overleg
‘Het doel van het netwerk is enerzijds om vast te stellen of bijvoorbeeld
de zorgmelding door de verantwoordelijke partij ook écht is opgepakt.
Anderzijds is het om vast te stellen of inspanningen elkaar niet raken.
Dubbel werk moet op die manier vermeden worden.’234
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De spelregels die buurtbrigadiers hanteren
Buurtbrigadiers hebben verschillende opvattingen over de spelregels die gelden
bij het deelnemen aan formele, geïnstitutionaliseerde netwerken. Een buurt -
brigadier vindt het bijvoorbeeld belangrijk bij alle overleggen van een bepaald
netwerk aanwezig te zijn, zelfs wanneer vooraf door hem wordt onderkend dat
de aanwezigheid voor de politie niet altijd ‘even nuttig’ is. Over aanwezigheid
zijn immers afspraken gemaakt (en zo blijkt ook de gedachte bij andere buurt-
brigadiers: ‘de politie schendt geen afspraken’).
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235 Observatieverslag Mike.

236 Observatieverslag Gerard.

Overigens zijn alle geobserveerde buurtbrigadiers van mening dat de korte
lijntjes in een netwerk het best werken. Zij stellen dan ook dat als ze een pro-
bleem snel willen oplossen, ze niet afwachten tot er een formeel georganiseerd
overleg staat gepland, maar direct contact opnemen met de benodigde net-
werkpartners.

Mike over het samen werken in het algemeen
‘Het gaat erom dat even de koppen bij elkaar worden gestoken om af te
stemmen hoe bepaalde problemen worden opgepakt en de laatste infor-
matie te delen. Het gaat erom dat iedereen weer een beeld heeft van de
huidige situatie.’ Mike merkt aanvullend op dat korte lijnen eigenlijk het
best werken: ‘Dus als je echt iets wilt en het moet snel, dan wacht je niet
op een overleg, maar bel je even op.’235

Aanwezigheidsplicht?
Op dinsdagmiddag is een overleg gepland, onder andere over nieuwe in -
takeformulieren. Maatschappelijk werk en andere hulpverleners willen mid-
dels het gebruik van deze formulieren uniformer gaan werken. De politie
werkt niet met deze formulieren en heeft in de discussie over de werkbaar-
heid van de formulieren dan ook amper een rol. Pas in de afsluitende vra-
genronde brengt Gerard nieuwe informatie naar voren over een recent voor-
val. Na de bijeenkomst wordt Gerard door verschillende partners gevraagd
om aanvullende informatie hierover en over enkele andere zaken.236
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Andere buurtbrigadiers zijn selectiever bij hun keuze om bij dit type netwerk
aanwezig te zijn. Zij kijken primair naar wat zij zelf denken te hebben aan het
overleg. Zij maken daarom de afspraak met de netwerkpartners dat zij alleen
aanwezig zijn wanneer voor de politie relevante onderwerpen op de agenda
staan.

Een constatering tijdens de observaties was overigens dat het onvoorspelbare
werk van de politie er soms voor zorgt dat buurtbrigadiers gemaakte afspraken
in netwerken niet (kunnen) nakomen. De afspraak van netwerkpartners om bij-
voorbeeld om tien uur ’s morgens te vergaderen, kon door Twan niet worden
nagekomen, omdat hij op weg naar het steunpunt te maken kreeg met een felle
ruzie op straat. Hierdoor komt hij 20 minuten te laat bij het steunpunt. Hoewel
het niet werd uitgesproken, was bij de ketenpartners enige ergernis voelbaar.
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Erik over de wens van de gemeente om een hogere overlegfrequentie
‘Zij [medewerkers van de gemeente] willen ook erg graag dat ik aanwe-
zig ben bij de overleggen. Ik vind het prima om bij een vergadering aan-
wezig te zijn, maar niet te vaak. Ik vind eens in de vier maanden verga-
deren genoeg. Op enig moment wilde de gemeente iedere maand gaan
vergaderen. Ik ga dat dus gewoon niet doen. Het voegt namelijk niets
toe, omdat je vaak over dezelfde personen praat en er niet of nauwelijks
vorderingen gemaakt zijn. Wat heb ik daar aan?’

Onverhoopt iets later
Op enig moment horen Twan en ik een auto met piepende banden een
bocht nemen. We kijken achterom en zien dat een zwarte auto wordt
achtervolgd door een grijze auto. Wanneer de auto’s onze kant oprijden,
gooit Twan zijn fiets ervoor. De zwarte auto stopt 50 centimeter voor de
fiets van Twan, de achtervolgende auto rijdt de zwarte auto klem. Een
vrouw, zichtbaar boos en agressief, stapt uit de grijze auto en loopt naar
de zwarte auto toe. Ze begint te schreeuwen: ‘Klootzak, hoe durf je met
een andere vrouw te neuken!’ De bestuurder van de zwarte auto stapt
uit. Twan komt tussenbeide en houdt de vrouw in bedwang. De vrouw
geeft aan dat haar vriend is vreemdgegaan en dat zijn minnares haar kle-
ren heeft gestolen. De man richt zich vervolgens tot Twan en geeft aan
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De rollen die buurtbrigadiers vervullen
De rollen die buurtbrigadiers vervullen in dit type netwerken zijn verschillend.
Een buurtbrigadier had tijdens een overleg een rol als intermediair: hij koppel-
de vanuit zijn eerdere ervaring met een betrokken persoon twee partijen aan
elkaar.

Naast de rol van intermediair brengen buurtbrigadiers volgens henzelf ook
regelmatig (nieuwe) cases aan in dit type netwerken. Ze zijn met andere woor-
den ook initiator van nieuwe onderwerpen. Een buurtbrigadier meldt bijvoor-
beeld af en toe probleemjongeren aan bij het JPP.
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237 Observatieverslag Twan.

238 Observatieverslag Gerard.

dat hij aangifte wil doen van bedreiging door zijn vrouw en dat ze hem
net bijna ‘kapot’ heeft gereden. De vrouw wordt nog bozer en slaat haar
vriend in z’n gezicht. Wederom probeert Twan de man en de vrouw uit
elkaar te halen. Twan noteert de kentekens van beide auto’s. De vrouw
zegt dat ze aangifte wil doen van diefstal van kleding. Twan geeft aan dat
ze aangifte kan doen op het bureau. Twan spreekt de man en de vrouw
toe en zegt dat het nu over moet zijn. Twan geeft aan dat de zwarte auto
weg moet rijden, terwijl wij bij de vrouw en haar grijze auto wachten.
Wanneer de zwarte auto uit het zicht is verdwenen, laat Twan de vrouw
gaan. Wij fietsen vervolgens verder richting het steunpunt.237

De buurtbrigadier als intermediair
Gerard krijgt tijdens het overleg te horen dat de medewerkster van het
maatschappelijk werk een interventie aan het voorbereiden is voor een
bekende van Gerard. Gerard weet dat deze bekende al eerder in contact
is geweest met GGZ. Hij stelt daarom voor de gegevens van de contact-
persoon bij GGZ op te zoeken, zodat de medewerksters van het maat-
schappelijk werk en de GGZ de aanpak kunnen bespreken en kunnen
afstemmen.238
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Ook vervullen buurtbrigadiers in dit type netwerken de rol van expert. Zo
geven ze aan dat ze bij overleggen vaak moeten uitleggen wat de politie precies
doet met bepaalde problemen in de buurt en welke oorzaken eraan ten grond-
slag liggen. Hierbij hoort ook het ontzenuwen van geruchten en het geven van
feiten over de problematiek.

Afsluitend hebben wij ook de rol van plant (zie §2.5) waargenomen tijdens het
observeren.
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239 Observatieverslag Johan.

240 Observatieverslag Gerard.

241 Interview medewerkster maatschappelijk werk.

De buurtbrigadier als initiator
Johan: ‘De politie is geen kinderopvang. We kunnen ons ook niet bezig-
houden met de problemen die in sommige gezinnen spelen en waarvan
kinderen de dupe worden, zoals scheidingen of verslavingsproblemen
van ouders. Maar als wij bijvoorbeeld signalen binnenkrijgen dat kinde-
ren of jongeren op het verkeerde pad geraken, dan is het fijn dat wij deze
kinderen of jongeren kunnen aanmelden bij het Jeugd Preventie Pro-
gramma, mits ze dat natuurlijk zelf ook willen. Daarmee hoop je natuur-
lijk dat deze kinderen en jongeren uiteindelijk niet in de criminaliteit
belanden.’239

Gerard: ‘In het ene netwerk breng ik 80% van de casuïstiek in. Bij-
voorbeeld bij het overleg dat onder voorzitterschap van mijn netwerkin-
specteur staat. In een ander netwerk hebben we juist sinds kort afgespro-
ken dat ik geen casuïstiek meer inbreng. In dit netwerk bevestig ik waar
het kan de informatie van anderen en vul ik aan waar het kan. Alleen als
er een acute zaak is die besproken moet worden, breng ik deze in het
overleg in.’240

Het maatschappelijk werk over de buurtbrigadier als expert
Medewerkster van het maatschappelijk werk: ‘Ook heeft de politie veel
kennis over veiligheid. Gerard bekijkt problemen vanuit een veiligheids-
perspectief waarmee hij ons helpt bij het aanpakken van het probleem.’241

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 95



5.3.3 Participatie in geïnstitutionaliseerde, informeel georganiseerde netwerken

De buurtbrigadiers besteedden tijdens de observaties gemiddeld tussen de 15
en 45 minuten per dienst aan informele overleggen met geïnstitutionaliseerde
actoren. Het ging hierbij bijvoorbeeld om ad-hocoverleggen met vertegen-
woordigers van gemeenten, woningbouwcorporaties, het Jeugd Preventie 
Programma, verslavingszorg en de welzijnsorganisatie.

Deze tijd werd bijvoorbeeld besteed aan telefonisch contact, het opstellen en
beantwoorden van e-mails, een ingelast gezamenlijk werkbezoek waarin ook
concrete werkafspraken werden gemaakt en het voeren van (bilateraal) overleg
(in willekeurige volgorde).
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242 Observatieverslag Gerard.

Tabel 5.4 
 

 Twan Erik Johan Mike Gerard 

Gemiddeld 

geobserveerde 

tijdsbesteding 

per dienst 

30 minuten 15 minuten 30 minuten 30 minuten  45 minuten 

 

Meelachen
In het CJG-ZAT-overleg is een belangrijk deel van de tijd besteed aan het
bespreken van bepaalde formulieren. Het is de bedoeling dat de verschil-
lende zorgpartijen de formulieren gaan gebruiken bij nieuwe aanmel-
dingen. Tijdens het overleg is langdurig discussie over het format en de
juridische vereisten. Gerard leunt bij het gesprek achterover en lacht
mee om de grappen van de anderen over de nogal complexe formulie-
ren.242

Buurtbrigadier versus belbrigadier
Een van de geobserveerde buurtbrigadiers merkte op dat er binnen de
groep buurtbrigadiers onderscheid te maken is tussen ‘buurtbrigadiers’ 
en ‘belbrigadiers’. Sommige collega’s, zo zei hij, onderhouden vooral
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Netwerkmotieven van buurtbrigadiers
Buurtbrigadiers kiezen voor dit type netwerken wanneer zij (snel) informatie
willen uitwisselen,243 concrete problemen willen aankaarten of werkafspraken
willen maken met netwerkpartners. Dit type netwerken lijkt te passen bij de
gewenste manier van werken door de geobserveerde buurtbrigadiers, namelijk
dat zij problemen die zij tegenkomen direct willen aanpakken en oplossen.
Buurtbrigadiers vinden dit type netwerken, waarbij ze veelal korte lijntjes heb-
ben met hun belangrijkste ketenpartners, in de regel dan ook prettig werken.
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243 In Brabant Zuid-Oost is er een convenant afgesloten dat regelt dat de politie bepaalde informatie mag uitwisselen met de

(meeste) geïnstitutionaliseerde netwerkpartners.

244 Observatieverslag Johan.

contacten met netwerkpartners (en burgers) door het voeren van tele-
foongesprekken. Hierdoor komen deze buurtbrigadiers nauwelijks het
bureau uit. In zijn beleving was dit niet goed: ‘Als buurtbrigadier moet je
in de wijk te vinden zijn’, zo stelde hij. Informeel contact met ketenpart-
ners moet volgens deze buurtbrigadier vooral fysiek in de wijk zelf plaats-
vinden, zodat ketenpartners de problemen met eigen ogen kunnen zien.

Het doel van het informele netwerken volgens Johan
‘Vaak hebben we relevante informatie voor elkaar’, aldus de vrouw van
de woningcorporatie. ‘Ik kan bijvoorbeeld voor Johan nazoeken of de
huur door een bepaald huishouden wordt betaald. Maar ik kan ook
doorgeven aan Johan dat wij signalen hebben binnengekregen dat
bepaalde huurders vereenzamen of overlast veroorzaken. Zodoende kan
Johan in een vroegtijdig stadium deze problemen aanpakken.’ Ik vraag
naar een concreet voorbeeld. Johan noemt onmiddellijk het voorbeeld
van huiselijk geweld. ‘Wanneer ik er bijvoorbeeld achter kom dat een
man zijn vrouw toetakelt, kan ik de vrouw helpen door haar te stimule-
ren via de woningcorporatie een andere woonruimte te gaan zoeken. Bij
ernstige gevallen bel ik dan ook met mijn contactpersoon bij de woning-
corporatie om te vragen of de vrouw hoger op de wachtlijst kan komen.
Dit regelen we allemaal informeel. Vaak is het zo mogelijk om iemand
sneller uit huis te krijgen.’244
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Zoals we eerder al schreven, benoemen alle buurtbrigadiers het verkrijgen en
uitwisselen van informatie als reden om te participeren in dit type netwerk.
Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige buurtbrigadiers tegelijkertijd
aangeven dat zij over het algemeen zelf over de meeste informatie beschikken
en dus niet vaak nieuwe, voor de politie relevante informatie te horen krijgen.
Een buurtbrigadier gaf dan ook aan dat het uitwisselen van informatie meer
betrekking heeft op de activiteiten die de ketenpartners uitvoeren in relatie tot
een bepaald probleem, dan nieuwe informatie over het probleem zelf.
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245 Observatieverslag Johan.

246 Observatieverslag Erik.

Johan over zijn contact met een welzijnsorganisatie voor ouderen
‘Deze welzijnsorganisatie is zo nu en dan voor mij een hele belangrijke
netwerkpartner. Wanneer ik het vermoeden heb dat een bejaarde man of
vrouw vereenzaamt of hulp nodig heeft, geef ik dit door aan deze orga-
nisatie. Ik bel dan gewoon even op. Zij gaan er dan op af en nemen het
van ons over. Ze verschuilen zich niet achter allerlei beleid, maar gaan er
direct op af. Ze regelen het gewoon.’245

Erik over het samenwerken met de gemeente en woningcorporatie
‘Ik weet dat ze echt hun best doen om dingen binnen hun organisatie
voor elkaar te krijgen. Bij de klantmanager lukt dat beter dan bij de wijk-
coördinator. Gemeenten zijn nu eenmaal stroperiger. Ik vind de korte
lijntjes die ik met hen heb erg prettig.’246

Nuttige informatie voor de buurtbrigadier?
Gerard geeft aan dat veel informatie wordt gewisseld buiten de geïnsti-
tutionaliseerde overleggen: ‘Van deze overleggen worden geen notulen
gemaakt. Het is puur om snel even informatie te delen. Voor de buurtbri-
gadier is het handig om randinformatie te hebben over bepaalde proble-
men in de buurt. Deze informatie is voor de politie vaak minder rele-
vant. Alleen bij heel concrete informatie maak ik een mutatie aan.’

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 98



De spelregels die buurtbrigadiers hanteren
De meeste buurtbrigadiers kiezen er (naar eigen zeggen) voor om contact op 
te nemen met een of meerdere geïnstitutionaliseerde netwerkpartners wanneer
zij hiertoe de behoefte voelen. Veelal gebruiken zij hiervoor de telefoon of de 
e-mail. In andere gevallen gaat de buurtbrigadier bij netwerkpartners langs.
Buurtbrigadiers vinden het prettig om korte lijntjes te hebben met hun keten-
partners, omdat problemen in de wijk zo snel kunnen worden besproken en er
concrete acties kunnen worden uitgezet. Dit geldt ook andersom: ketenpartners
waarderen de korte lijntjes met de buurtbrigadier en stellen dat zij zo proble-
men snel en adequaat kunnen oplossen.
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247 Observatieverslag Erik.

248 Observatieverslag Twan.

De woningcorporatie over het samenwerken met Erik
‘Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Erik. Korte lijntjes. Vaak
hebben we aan één woord genoeg. Als ik begin over een bepaalde pro-
bleemfamilie in de wijk dan weet hij precies waarover het gaat. Vaak
heeft hij ook informatie voor mij. Omdat we in onze regio een conve-
nant hebben ondertekend, mag hij met mij informatie delen. Hij weet
dan bijvoorbeeld dat er nog meer mensen hebben geklaagd over een
probleemgezin of dat er onlangs nog politie aan de deur is geweest. Voor
ons is dat relevant in het kader van uitzetprocedures.’ Ik vraag aan haar of
zij ook wel eens specifieke informatie aan Erik geeft. ‘Ik denk dat ik meer
informatie van Erik krijg dan dat ik teruggeef.’247

Buurtbrigadier Twan over zijn relatie met de woningbouwcorporatie
‘Ons contact is vooral functioneel. Wanneer we elkaar nodig hebben,
zoeken we elkaar op.’248

Het maatschappelijk werk over de relatie met Gerard
‘In ons dorp gaat het samenwerken met de politie heel goed. Wij lopen
heel makkelijk bij hen binnen en zij ook bij ons. Als wij ze nodig hebben
dan bellen we gewoon even op. Zij bellen ons trouwens ook op als ze op
problemen stuiten waar wij iets mee moeten doen.’
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Tijdens onze observaties hebben we meerdere keren waargenomen dat buurt-
brigadiers tijdens informele overleggen met netwerkpartners problemen
bespreken, informatie uitwisselen en tot concrete werkafspraken komen. Hoe-
wel we niet altijd konden nagaan of de afspraken die door de partijen werden
gemaakt ook waren nagekomen, kunnen we op basis van de verhalen van de
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249 Observatieverslag Johan.

250 Observatieverslag Erik.

251 Observatieverslag Johan.

Een medewerkster van de woningbouwcorporatie over haar relatie
met buurtbrigadier Johan
‘Wanneer ik met Johan bel, weet Johan dat het serieus is. Wanneer Johan
met mij belt, weet ik dat het serieus is. Je belt elkaar dan ook niet iedere
dag. Alleen wanneer het echt nodig is. Soms meerdere keren in de week.
Soms weken niet. Het komt voor dat we elkaar maanden niet spreken.’249

Buurtbrigadier Erik over zijn ideale manier van netwerken
‘Ik houd niet zo van overleggen op het gemeentehuis. Het zijn maar
kleine dingen, maar ik voel me daar niet serieus genomen. Ik mag bij-
voorbeeld niet even bij iemand naar binnen lopen, maar moet me eerst
helemaal officieel aanmelden. Ook willen ze dat je afspraken met mede-
werkers van de gemeente maakt. Maar soms wil je gewoon even iets
regelen en heb je geen zin in die bureaucratische ellende.’250

De opbouwmedewerker over zijn relatie met Johan
‘We hebben alleen contact wanneer het nodig is. Dan bellen we elkaar of
lopen we bij elkaar binnen. Ook zien we elkaar af en toe bij wijkplat-
forms. Johan schakelt me wel eens in bij burenruzies. Wij kunnen name-
lijk ook bemiddelen. En wanneer er een nieuwe hanggroep ontstaat, stu-
ren wij onze opbouwwerker jeugd. Hij gaat dan proberen in contact te
komen met de hanggroep. Soms krijgt de opbouwwerker dan informatie
te horen die interessant is voor de politie. Dan bel ik Johan op en zeg ik
dat hij een keer moet gaan praten met bepaalde jongens van een hang-
groep, omdat zij mogelijk iets weten van een fietsendiefstal.’251
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buurtbrigadiers naar aanleiding van onze observaties voorzichtig concluderen
dat deze vorm van netwerken inderdaad leidt tot concrete acties en resultaten.

Rollen die buurtbrigadiers vervullen
Buurtbrigadiers spelen blijkens onze observaties primair een faciliterende rol in
dit type netwerken, waarbij door netwerkpartners vooral wordt geleund op de
zwaardmacht van de buurtbrigadier. Dit komt tot uiting in het feit dat buurtbri-
gadiers met enige regelmaat door netwerkpartners worden gevraagd mee te
gaan naar ‘kritieke gesprekken’. Dit zijn gesprekken waarbij de betrokkenen den-
ken dat het weleens uit de hand zou kunnen lopen. Een goed voorbeeld is het
gesprek tussen een huurder en de corporatie. De huurder krijgt in het gesprek te
horen dat hij zijn gedrag moet aanpassen of anders het huurhuis moet verlaten.
Of de buurtbrigadier nodig is bij dit soort gesprekken is op voorhand niet altijd
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252 Observatieverslag Mike.

253 Observatieverslag Erik.

Koppen bij elkaar steken
Op het moment dat Mike van plan is een rondje te gaan lopen in het
dorp wordt hij gebeld door Frank van het maatschappelijk werk. Hij belt
over terugkerende problemen bij een gezin in het dorp van Mike. Omdat
Mike en ik toch in de buurt zijn, besluit Mike bij Frank langs te gaan. Na
een gesprek waarin over en weer informatie over het gezin wordt uitge-
wisseld, trekt Frank zijn agenda en stelt voor volgende week dinsdag-
middag samen een bezoek te brengen aan het gezin. Mike stemt in met
het voorstel.252

Verloedering in de wijk
Erik heeft van omwonenden klachten gekregen over de verloedering van
een oude fabriekshal in de wijk. Nadat Erik poolshoogte heeft genomen
besluit hij zijn contacten bij de gemeente en de woningcorporatie te bel-
len om hun de situatie te laten zien. Tijdens de ingelaste wijkschouw
maken de buurtbrigadier en de vertegenwoordiger van de gemeente de
afspraak dat de gemeente een plan zal maken om de verloedering tegen
te gaan en dat de buurtbrigadier wat vaker ’s avonds zal surveilleren.253
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te zeggen. Ook de buurtbrigadiers onderkennen dat het achteraf bezien niet
altijd nodig was om mee te gaan. De buurtbrigadiers vinden wel dat het mee-
gaan naar deze gesprekken ook voor de politie wel degelijk een meerwaarde
heeft, want het beperkt de overlast voor andere wijkbewoners. Daarnaast wordt
het gezien als een soort service naar de partners in het netwerk.
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254 Observatieverslag Erik.

Een ‘informeel’ verzoek aan Erik
‘Op verzoek van de woningcorporatie ga ik mee naar kritieke gesprek-
ken. Dit zijn gesprekken met huurders van de woningcorporatie die veel
overlast veroorzaken en die een laatste waarschuwing krijgen. In princi-
pe hoeven we natuurlijk niet mee te gaan, want het is in eerste instantie
een probleem van de corporatie. Maar voor de wijk is het natuurlijk fijn
als de problemen stoppen. En als politie hebben wij er natuurlijk ook
belang bij dat de overlast stopt, want dan krijgen we minder meldingen.’
Ik vraag wat de rol van de buurtbrigadier bij zo’n kritiek gesprek is. ‘Ik
ga mee om duidelijk te maken dat het serieus is. Je merkt dat het indruk
maakt wanneer de politie bij zo’n gesprek aanwezig is. Je ziet bij een
aantal huurders dat ze dan toch inbinden. Andere huurders trekken zich
nergens wat van aan en worden uiteindelijk toch uitgezet. Maar mis-
schien belangrijker is dat de mensen van de woningcorporatie het fijn
vinden als ik meega naar een kritiek gesprek. Ze moeten immers een las-
tige boodschap verkondigen bij mensen die vaak best heftig kunnen
reageren. Dan is het natuurlijk fijn dat ik meega om back-up te geven.’254

Een ‘informeel’ verzoek aan Mike
Op recreatiepark De Kanthoeve is ruzie ontstaan tussen een bewoner en
het bestuur van het park. De bewoner is boos, omdat het bestuur katten
die los in het park rondlopen, laat vangen. Zijn katten zijn al meerdere
keren gevangen en in het asiel geplaatst, terwijl ze allemaal netjes een
penning dragen. Laatst is de ruzie geëscaleerd: de bewoner heeft tegen
de voorzitster gezegd dat als zij niet oppast hij haar banden lek zal ste-
ken. Beide personen hebben de ruzie gemeld bij Mike. Binnenkort gaan
bestuur en bewoner rond de tafel zitten om het uit te praten. Het bestuur

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 102



In een ander voorbeeld wordt een buurtbrigadier door een psychiater gevraagd
eens poolshoogte te nemen bij een psychiatrisch patiënt met wie de psychiater
geen contact meer kan krijgen. De patiënt is in sterke mate afhankelijk van zijn
medicijnen en de psychiater is bang dat er problemen ontstaan wanneer de
patiënt deze medicijnen niet inneemt. De betreffende buurtbrigadier stemt in
en belooft een keer bij de man langs te gaan.
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255 Observatieverslag Mike.

256 Observatieverslag Johan.

heeft aan Mike gevraagd bij het gesprek aanwezig te zijn. ‘Ik ga mee
omdat in de ruzie duidelijk een bedreiging is geuit. Daarbij heb ik een
goed contact met het bestuur. Ik zie dat ze hun best doen problemen op
te lossen, daarom wil ik ze wel helpen waar het kan.’255

Een ‘informeel’ verzoek aan Johan
Johan geeft aan dat hij regelmatig door medewerkers van de gemeente
wordt benaderd om mee te gaan naar een van de woonwagenkampen in
zijn wijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leerplichtambtenaar, die vol-
gens Johan weinig overwicht heeft bij de kampbewoners. Johan stelt dat
hij veel meer voor elkaar krijgt, omdat hij de kampbewoners door en
door kent en bovendien de buurtbrigadier is.256

Een ‘informeel’ verzoek aan Twan
Twan krijgt een telefoontje van zijn contactpersoon van verslavingszorg.
De medewerker van verslavingszorg krijgt geen contact meer met een
cliënt. Het is niet duidelijk of de man wel of niet thuis is. Zijn medicij-
nen heeft hij in ieder geval niet gekregen, waardoor de man mogelijk in
de problemen komt. De psychiater maakt zich daarover zorgen. De
medewerker van verslavingszorg vraagt daarom of Twan een keer bij de
man langs wil gaan. Twan stemt in en belooft dat hij even langsgaat. Ik
vraag aan Twan waarom hij langsgaat en het niet gewoon aan versla-
vingszorg overlaat. Twan: ‘Ik ken deze man niet en ik vind het wel
belangrijk dat ik dit soort mensen ken. Daarnaast kan de man volgens de
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Nog een voorbeeld van de faciliterende rol die buurtbrigadiers in dit type net-
werk spelen. Een buurtbrigadier wordt door een medewerkster van de woning-
corporatie gevraagd contact te zoeken met een van haar huurders. Deze huurder
betaalt al enkele maanden geen huur meer en dreigt te worden uitgezet. Mede-
werkers van de woningbouwcorporatie kunnen echter geen contact met de
vrouw krijgen: overdag doet ze haar deur niet open en telefonisch krijgen ze
haar niet te pakken. Daarom vraagt de medewerkster van de corporatie aan 
Johan of hij tijdens zijn dienst ’s avonds een keer wil langsgaan.

5.3.4 Participatie in niet-geïnstitutionaliseerde, formeel georganiseerde netwerken

Tijdens de geobserveerde diensten besteedden de buurtbrigadiers geen tijd aan
het bijwonen van formele overleggen met niet-geïnstitutionaliseerde actoren.
Er stond wel een wijkplatformbijeenkomst gepland tijdens onze observatiewe-
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257 Observatieverslag Twan.

258 Observatieverslag Johan.

psychiater “gekke” dingen gaan doen wanneer hij z’n medicijnen niet
inneemt. Wat dat betreft heb ik er dus wel een zeker belang bij dat we
deze meneer weer vinden.’257

Een ‘informeel’ verzoek aan Johan
Johan: ‘Onlangs was er bijvoorbeeld een vrouw die haar huis zou wor-
den uitgezet. De woningcorporatie kon echter geen contact met haar
krijgen en daarom hebben ze aan mij gevraagd of ik ’s avonds een keer
langs wilde gaan. Ik heb tenslotte toch avonddiensten. Ik ben toen ’s
avonds bij haar langsgegaan. Ze bleek hoogzwanger. Ik heb dit doorge-
geven aan de woningcorporatie en aangegeven dat ik het zeer onwense-
lijk zou vinden als deze vrouw zou worden uitgezet. Gelukkig was jij
[Johan wijst naar de vrouw van de woningcorporatie] dat met mij eens,
zodat de vrouw in haar woning kon blijven.’ De vrouw van de woning-
corporatie: ‘Samen met de zwangere vrouw heb ik toen een plan van
aanpak gemaakt, zodat ze in haar woning kon blijven.’258
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ken, maar de betreffende buurtbrigadier moest op deze dag plotseling onder-
steunen bij een actiedag.

De geobserveerde buurtbrigadiers besteden naar eigen zeggen per dienst
weinig tijd aan dit type netwerken. De overleggen vinden afhankelijk van de
wijk ongeveer één keer per twee maanden plaats. Eén buurtbrigadier gaat nooit
naar een wijkplatform- of buurtbijeenkomst, omdat deze netwerkbijeenkom-
sten niet in zijn wijk worden georganiseerd.

Netwerkmotieven van buurtbrigadiers
De primaire motivatie die buurtbrigadiers aandragen om aan dit type netwer-
ken deel te nemen, is hoofdzakelijk symbolisch van aard. Buurtbrigadiers
nemen deel aan dit type netwerken om te laten zien dat ze (de problemen van)
burgers serieus nemen. In de beleving van de meeste geobserveerde buurtbri-
gadiers leveren de buurtbijeenkomsten voor de politie namelijk weinig op.
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Tabel 5.5 

 Twan Erik Johan Mike Gerard 

Gemiddeld 

geobserveerde 

tijdsbesteding 

per dienst 

0 minuten 0 minuten 0 minuten 0 minuten 0 minuten 

 

Erik over het wijkoverleg
‘In twee van mijn vier wijken vindt een wijkoverleg plaats. Dit overleg
vindt gemiddeld één keer per twee maanden plaats en wordt georgani-
seerd door burgers uit de wijk. De voorzitter en de secretaris van het
wijkoverleg nemen hiertoe het initiatief. Meestal gaat dit overleg over
bloembakken, hondenpoep en straatverlichting. Dit zijn allemaal thema’s
die voor mij niet interessant zijn. Daarom heb ik gevraagd of ze mij
alleen willen uitnodigen wanneer er iets voor mij op de agenda staat. 
Ik kom dan aan het begin van het wijkplatform langs en bespreek het
onderwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld over woninginbraken en wat de
politie daaraan doet. Over het algemeen komt er voor mijzelf weinig uit
zo’n wijkoverleg wat ik in mijn werk kan gebruiken. Ik ben er vooral om
te laten zien dat ik burgers serieus neem.’259

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

259 Observatieverslag Erik.
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De spelregels die buurtbrigadiers hanteren
De manier waarop buurtbrigadiers participeren in dit type netwerken verschilt
per geobserveerde buurtbrigadier. Soms stellen buurtbrigadiers dat zij alleen
naar dit type netwerken gaan wanneer van tevoren duidelijk is dat er een onder-
werp op de agenda staat dat relevant is voor de politie. Sommige buurtbrigadiers
vragen dan ook voorafgaand aan de buurtbijeenkomst aan de voorzitter om de
agenda van het overleg op te sturen. Andere buurtbrigadiers hebben met de
voorzitter de afspraak gemaakt dat ze alleen komen wanneer ze worden uitgeno-
digd. Daarbij verzoeken ze of het politiegerelateerde onderwerp vooraan op de
agenda mag komen te staan, zodat ze na dit onderwerp het overleg kunnen ver-
laten (zie bijvoorbeeld het kader van buurtbrigadier Erik hiervoor).

Andere buurtbrigadiers hebben een andere opvatting over de aanwezigheid
bij dit type netwerken. Zij zien de aanwezigheid bij deze overleggen als een
structureel onderdeel van hun taak. De leidende gedachte is dat hun aanwezig-
heid ten goede komt aan de zichtbaarheid en de legitimiteit van de politie in de
buurt of het dorp.
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260 Observatieverslag Johan.

Johan over de inbreng van burgers in het wijkplatform
‘In het begin van mijn carrière als buurtbrigadier ging ik daar iedere
maand naartoe. Maar vaak bleek dat de onderwerpen voor mij helemaal
niet interessant waren. Het ging veel meer over kleine ongemakken waar
burgers tegenaan liepen en zelden over “echte” politieonderwerpen.’ Ik
vraag Johan wat ‘echte’ politieonderwerpen zijn. Johan: ‘Bijvoorbeeld
vragen van burgers over een inbraakgolf. Hoe kunnen ze hun huis bevei-
ligen? Ik doe het meer voor de burger dan voor onszelf.’260

Werken aan zichtbaarheid en legitimiteit
Een van de buurtbrigadiers geeft aan dat bij de dorpsoverleggen zijn
aanwezigheid eigenlijk niet echt nodig is. De besprekingen draaien
voornamelijk om de relatie tussen de gemeente en de dorpelingen. Zo
ging het dorpsoverleg onlangs over plantenbakken die de gemeente uit
bezuinigingsoverwegingen had weggehaald. De dorpelingen waren
het daar niet mee eens en hebben uiteindelijk de plantenbakken
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Een geobserveerde buurtbrigadier heeft zoals gezegd aangegeven dat er bij hem
in de wijk nog geen buurtoverleg is. Dit ervaart hij als een gemis en is daarom
druk doende samen met de netwerkinspecteur een buurtplatform op te zetten.
Het doel van de buurtbrigadier is burgers in zijn wijk te motiveren zelf ook een
actieve rol te spelen bij de aanpak van onveiligheid. Hij wordt hierbij geïnspi-
reerd door een collega van zijn afdeling, die de beschikking heeft over een
actief buurtplatform waaruit zelfs een burgerwacht is voortgekomen die dient
als extra ogen en oren voor de politie.

Rollen die buurtbrigadiers vervullen
Buurtbrigadiers vervullen naar eigen zeggen primair de rol van expert of erva-
ringsdeskundige in dit type netwerk.
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261 Observatieverslag Mike.

262 Observatieverslag Twan.

‘geadopteerd’. ‘Soms blijf je bij zo’n overleg toch langer dan noodza-
kelijk zitten. Die twee uur maakt mij niet uit en het wordt door de
anderen gewaardeerd. Het komt ook het vertrouwen in de politie ten
goede.’261

Buurtbrigadier Twan over het oprichten van een ‘veiligheidsoverleg’
Twan geeft aan dat er in zijn wijken geen wijkplatforms of buurtoverleg-
gen zijn. Wel is hij bezig om samen met de netwerkinspecteur een soort
‘veiligheidsoverleg’ op te zetten. ‘Het doel hiervan is om burgers meer
bij ons werk te betrekken en het initiatief meer bij burgers neer te leg-
gen. In andere wijken hebben ze bijvoorbeeld naar aanleiding van een
inbraakgolf een burgerwacht opgericht. Burgers houden met elkaar toe-
zicht en bellen ons wanneer ze iets verdachts zien. Ideaal.’262

Johan als expert
‘Ik heb bijvoorbeeld dit jaar een bijdrage geleverd aan de veiligheidsdag
die is georganiseerd door het buurtplatform. De veiligheidsdag was
vooral bedoeld om burgers bewust te maken van hun eigen verantwoor-
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5.3.5 Participatie in niet-geïnstitutionaliseerde, informeel georganiseerde netwerken

Tijdens de observaties hebben we één keer waargenomen dat een buurtbrigadier
(Erik) participeerde in een niet-geïnstitutionaliseerd, informeel georganiseerd
netwerk. Het ging in dit geval om een informeel georganiseerd overleg met de
voorzitter (en een andere wijkbewoner) van het wijkplatform. Drie van de vijf
buurtbrigadiers besteden naar eigen zeggen niet of nauwelijks tijd aan dit type
netwerken. Deze buurtbrigadiers geven aan dat ze de leden van het wijkplatform
of de dorpsvereniging alleen inhoudelijk spreken tijdens formele overleggen.
Eén buurtbrigadier (Erik) heeft naar eigen zeggen ook af en toe (telefonisch of
per e-mail) informeel contact met de voorzitter van het wijkplatform om nieu-
we problemen (zoals een nieuwe inbraakgolf) door te spreken. Een andere
buurtbrigadier heeft zoals gezegd geen wijkplatform in zijn wijk.

Netwerkmotieven van buurtbrigadiers
Eriks gesprek met de voorzitter van het wijkplatform kwam voort uit het feit
dat hij niet aanwezig kon zijn bij het formele wijkplatformoverleg door zijn
inzet bij een politieactie. Toen stond er echter wel een punt voor hem op de
agenda, namelijk de (perceptie van) overlast en onveiligheid rond een vervallen
fabrieksterrein van omwonenden. Uit de gesprekken met Erik werd daarnaast
duidelijk dat hij ook af en toe telefonisch of per e-mail contact heeft met de
voorzitter van het wijkplatform. Erik heeft namelijk met de voorzitter afgespro-
ken dat hij als een soort poortwachter fungeert, die klachten uit de wijk verza-
melt en deze vervolgens in een keer doorgeeft aan Erik.
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263 Observatieverslag Johan.

delijkheden als het om veiligheid gaat. Ik heb ze daarbij praktische tips
gegeven, bijvoorbeeld over inbraakpreventie, en uitgelegd voor welke
zaken ze met de politie contact op moeten nemen.’263

Het gele-kaartsysteem
In een van zijn wijken heeft Erik het gele-kaartsysteem ingevoerd. Bewo-
ners die een klacht of probleem hebben en hiervoor de hulp van de poli-
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Spelregels die buurtbrigadiers hanteren
Erik heeft met de voorzitter van het wijkplatform afgesproken dat hij hem altijd
mag bellen of e-mailen wanneer er problemen of vragen zijn, waarbij de voor-
zitter in eerste instantie zelf probeert vragen te beantwoorden of kleine proble-
men op te lossen. Erik heeft de afspraak gemaakt dat de voorzitter hem belt
wanneer er iets relevants op de agenda van het buurtplatform staat. Andersom
belt Erik de voorzitter wanneer hij iets belangrijks heeft. Daarnaast heeft Erik
een column in de wijkkrant die wordt uitgegeven door het wijkplatform.

Rollen die buurtbrigadiers vervullen
Tijdens het informele overleg met de voorzitter van het wijkplatform vervulde
Erik verschillende rollen, namelijk die van intermediair en facilitator. Zo con-
cludeert Erik uit het gesprek met de voorzitter van het wijkplatform dat de
woningbouwcorporatie steken laat vallen bij het onderhoud van een vervallen
fabrieksterrein in de wijk. De buurtbrigadier biedt aan namens de wijk contact
op te nemen met zijn contactpersoon bij de woningcorporatie, omdat hij het
vanuit de politie ook van belang vindt dat de verloedering wordt tegengegaan.
Bovendien denkt hij dat het meer effect zal sorteren wanneer hij belt in plaats
van buurtbewoners. Zelf geeft Erik aan dat hij vooral ’s avonds meer zal gaan
surveilleren rond het terrein.
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tie wensen, kunnen een gele kaart invullen en deze bij de voorzitter van
het wijkplatform inleveren. Erik is tevreden over dit systeem, omdat de
voorzitter van het wijkplatform ervoor zorgt dat burgers eerst zelf pro-
blemen proberen op te lossen alvorens ze hem bellen. Opvallend is ove-
rigens dat Erik in het wijkblaadje en via Twitter wijkbewoners stimuleert
hem bij overlast of problemen te e-mailen of te tweeten. Desgevraagd
geeft Erik aan dat hij hoopt dat door het gele-kaartsysteem wijkbewo-
ners met behulp van het wijkplatform eerst zelf proberen een oplossing
te vinden voor problemen, maar dat hij wel altijd ‘benaderbaar’ wil zijn.

De buurtbrigadier als intermediair en facilitator
Erik, de voorzitter van het wijkoverleg, een andere buurtbewoner en ik
zitten aan de huiskamertafel. De voorzitter van het wijkoverleg geeft
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5.3.6 Burgercontacten

Buurtbrigadiers besteden tussen de 35 en 60 minuten per dienst aan het
opbouwen en onderhouden van relaties met individuele burgers. In de mees-
te gevallen gaat het om het aangaan en onderhouden van contacten met bur-
gers van wie de buurtbrigadier denkt of weet dat ze voor hem relevant zijn of
dit mogelijk worden. Het kan hierbij gaan om het onderhouden van contac-
ten met informanten in de wijk, het op gesprek gaan bij (ex-)verslaafden,
handelaren in verdovende middelen of pedofielen om ze ‘uit de anonimiteit
te halen’, het opbouwen en onderhouden van een band met een jeugdhang-
groep of psychiatrische patiënten. De buurtbrigadiers stellen dat zij de mees-
te relevante bewoners in hun wijk kennen en in de regel ook worden herkend
als de buurtbrigadier. Dit heeft volgens de meeste buurtbrigadiers wel ten min-
ste een jaar gekost.
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264 Observatieverslag Erik.

aan dat de buurt veel last ondervindt van het braakliggend terrein en
de vervallen fabriekshal. Sommige bewoners hebben waargenomen 
dat zich ‘ongure’ types, zoals daklozen en zwervers, rond het terrein
begeven. Andere bewoners vrezen dat de fabriek in brand zal worden
gestoken. Erik geeft aan dat het terrein eigendom is van een woning-
corporatie. Hij heeft zelf al een aantal keren aangegeven bij de wo-
ningcorporatie dat er iets aan moet worden gedaan. Erik denkt dat het
meer zin heeft om te klagen bij de gemeente. De voorzitter van het
wijkoverleg: ‘Ik heb de gemeente er al meerdere keren over aangespro-
ken. Maar steeds is de persoon er niet. Wat zijn ze vaak op vakantie bij
de gemeente! Ze bellen ook niet terug!’ Erik: ‘Ik zal wel contact met de
gemeente opnemen. Ik vind namelijk dat er nu echt eens wat moet
worden veranderd met betrekking tot dit terrein. Misschien helpt het
als ik bel? Zullen we afspreken dat ik morgen even bel en dat ik dat ver-
volgens terugkoppel aan jullie? Dan kunnen jullie het daarna verder
overnemen?’ De voorzitter van het wijkoverleg en de wijkbewoner
gaan dankbaar akkoord.264
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Motieven voor burgercontacten van buurtbrigadiers
De geobserveerde buurtbrigadiers beschouwen het burgercontact naar eigen
zeggen als een van de kernaspecten van hun werk. Buurtbrigadiers vinden het
om deze reden gerechtvaardigd hierin veel tijd te investeren. Deze tijd gebruik-
ten ze tijdens onze observaties vooral voor het voeren van face-to-facegesprek-
ken. Twee van de geobserveerde buurtbrigadiers doen daarnaast mee aan een
pilot social media, die ten tijde van de observatiedagen binnen het korps werd
gehouden, en onderhouden ook contacten met burgers (uit de wijk) via Twitter.
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265 Observatieverslag Erik.

Tabel 5.6 
 

 Twan Erik Johan Mike Gerard 

Gemiddeld 

geobserveerde 

tijdsbesteding 

per dienst 

45 minuten 60 minuten 

(+15 minuten 

Twitter) 

45 minuten 60 minuten (+ 5 

minuten 

Twitter) 

35 minuten 

 

Een buurtbrigadier op Twitter
Van veel gebeurtenissen in de wijk maakt Erik foto’s. Deze uploadt hij
vervolgens met een kort tekstbericht op Twitter. Berichten over werk-
zaamheden in het park, een buurtfeest, een ongeval of een verjaardag
op het bureau plaatst Erik op Twitter. Maar ook wanneer er een mel-
ding over de portofoon binnenkomt van een man op een rode scooter
die zich verdacht gedraagt en vrouwen aanspreekt, plaatst Erik onmid-
dellijk een bericht op Twitter. Desgevraagd geeft Erik aan heel enthou-
siast te zijn over de mogelijkheden die Twitter biedt. Hij ziet het als een
gemakkelijke manier om contacten in de wijk te onderhouden: ‘Ik zie
het als een manier om als politie toegankelijker te zijn voor mijn wijk-
bewoners. Het leuke is dat een aantal wijkbewoners mij ook fanatiek
volgt op Twitter. Zo kreeg ik laatst nog een bericht van een vrouw uit
mijn wijk die aangaf dat er al heel lang een auto in de straat stond
geparkeerd en dat niemand wist van wie die was. Ik vraag dan of ze er
een foto van wil maken en check het kenteken in ons systeem. Ik ben
toen een keer langsgegaan en heb geconstateerd dat die auto een wrak
was. Toen heb ik de auto laten weghalen.’265 Tijdens de observaties heb-
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De motieven van buurtbrigadiers om contacten aan te gaan en te onderhouden
met mensen uit de wijk zijn in de eerste plaats instrumenteel van aard. Uit de
observaties blijkt dat buurtbrigadiers veel contacten met burgers aangaan en
onderhouden vanuit de gedachte dat ze wellicht relevante informatie voor de
politie (kunnen) krijgen en/of een zekere welwillendheid bij personen of
groepen opbouwen.
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266 Observatieverslag Twan.

267 Observatieverslag Gerard.

ben wij globaal bijgehouden in welke mate er door ‘volgers’ van Erik
werd gereageerd op zijn berichten. Op de meeste berichten werd door
volgers gereageerd, van wie het merendeel uit Eindhoven en omgeving
kwam. Bij sommige volgers kon inderdaad worden nagegaan dat ze in
de wijken van Erik wonen.

Relevante politie-informatie van burgers
Tijdens een van de geobserveerde diensten krijgt Twan informatie van een
burger. De man heeft gehoord dat zijn buurman – met wie hij goed is
bevriend en in het verleden heeft vastgezeten vanwege de handel in hen-
nep – is benaderd om hennepknoppen te komen knippen. De man weet
wie zijn buurman heeft benaderd en geeft alle informatie die hij over deze
man heeft door aan Twan.266 Wanneer we wegrijden is Twan zichtbaar blij
met de informatie die hij heeft gekregen en die hij naar eigen zeggen heel
serieus neemt. Later op het bureau blijkt inderdaad dat de man al eerder
was betrokken bij de productie en handel van hennep.

Dingen gedaan krijgen
Gerard heeft in zijn gebied twee woonwagenkampen. Op een van de
twee zijn in het verleden wel eens problemen geweest, tegenwoordig is
dat al veel minder. Via een van de bewoners weet Gerard veel over wat er
op het kamp speelt. Zo weet hij dat een bewoner, die hij al langer in de
gaten houdt, na zijn werk in België vaak zwaar onder invloed naar huis
rijdt. Als Gerard zijn informant tegenkomt bij het woonwagenpark groet
hij hem, maar ze spreken pas echt met elkaar buiten het kamp.267

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 112



In de tweede plaats netwerken buurtbrigadiers met buurtbewoners omdat ze
willen laten zien dat ze zich betrokken voelen bij de problemen van burgers en
in sommige gevallen ook een zekere verantwoordelijkheid voelen bij het hel-
pen oplossen van deze problemen.
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268 Observatieverslag Gerard

Informatie uit de buurt altijd serieus nemen
Naar aanleiding van een melding van een burger over het illegaal vuil
storten gaan we zelf eens een kijkje nemen. Er blijkt een restant tuinaar-
de op onzorgvuldige wijze te zijn gestort in het plantsoen. Gerard geeft
na ons vertrek aan dit niet echt politiewerk te vinden, maar dat hij dit op
voorhand niet goed kon inschatten. Heel veel zaken komen aan het licht
door een tip van burgers. Daarom gaat Gerard bij een melding vrijwel
altijd kijken. ‘Ik neem informatie uit de buurt dan ook altijd serieus.’
Dankzij buurtbewoners heeft hij de afgelopen jaren bijvoorbeeld diverse
hennepplantages in beeld weten te krijgen.268

Johan op visite bij een familie waarbij herhaaldelijk brand is gesticht
Johan heeft tijdens een rustigere periode in zijn wijk een recherche -
onderzoek uitgevoerd naar herhaaldelijke brandstichting bij een familie
(niet woonachtig in zijn wijk). Deze familie voelde zich in eerste instan-
tie door de politie niet serieus behandeld en heeft daarom een klacht
ingediend. De netwerkinspecteur heeft daarom aan Johan gevraagd of hij
dit onderzoek wilde oppakken. Het onderzoek naar de brandstichting
heeft Johan alleen gedraaid en uiteindelijk is het hem gelukt een ver-
dachte, de broer van de vrouw des huizes, op te sporen en aan te hou-
den. Johan gaat langs bij de familie om na te vragen hoe het met ze gaat.
De familie nodigt ons uit om binnen een kop koffie te drinken. Wanneer
we binnen zijn, vertelt de man dat hij de afgelopen weken slecht heeft
geslapen. Sinds de broer van zijn vrouw vastzit, slaapt hij een stuk beter.
Maar hij is nog altijd angstig voor het moment dat hij weer vrijkomt:
‘Hij heeft twee van onze auto’s, die vlakbij het woonhuis stonden, in
brand gestoken. Straks vliegt ons woonhuis ook in brand! Mijn dochter
wil haar kinderen niet meer thuis laten slapen, omdat ze bang is dat hun
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269 Observatieverslag Johan.

270 Observatieverslag Mike.

wat overkomt. Ik vind het een verschrikkelijke situatie.’ De man wil van
Johan weten hoe de rechtszaak nu verder gaat. Johan: ‘Ik heb werkelijk
geen idee. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.’ De man legt uit dat de
advocaat van de broer beroep heeft aangetekend tegen het voorarrest.
Johan: ‘Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat hij zeer binnen-
kort weer vrijkomt. Ik vond het namelijk best bijzonder dat hij negentig
dagen voorarrest had gekregen.’ De man: ‘Maar hoe weet ik dat hij vrij-
komt? Ik wil weten dat hij vrij is. Dan kan ik namelijk weer wakker blij-
ven!’ Johan: ‘Je kunt aan zijn advocaat vragen of hij jullie wil informeren.
Er liggen ook nog sleutels en een mobiele telefoon van hem op het
bureau. Ik zal – wanneer hij deze spullen komt ophalen – vragen of mijn
collega jullie dan wil informeren.’269

Mike bezoekt een bezorgde buurvrouw
Via de noodhulp zijn diverse meldingen binnengekomen over een man
die veel overlast veroorzaakt in de straat. Hij mediteert in de voortuin en
maakt rare dansjes. Mike kent de man al langer. ‘Hij doet geen vlieg
kwaad.’ Mike wil eerst een bezoek aan hem brengen om te vertellen dat
de buren zich er ongemakkelijk bij voelen. De man is niet thuis. Wel zien
we de bezorgde buurvrouw voor het raam staan. Mike besluit bij haar
langs te gaan om te vertellen dat zij zich nergens druk over hoeft te
maken. De mevrouw vertelt met tranen in haar ogen dat zij er toch niet
gerust op is. Mike drukt haar op het hart dat de man niemand kwaad
doet en tegenwoordig psychische zorg krijgt. Hij belooft binnenkort
even bij haar langs te gaan voor een kop koffie.270

Erik gaat langs bij een psychiatrisch patiënte
Erik en ik gaan langs bij een psychiatrisch patiënte. Deze patiënte, die
een persoonlijkheidsstoornis heeft en daarom bang is voor mensen,
heeft contact opgenomen met Erik omdat haar voordeur nog steeds niet
is gemaakt. Het glas in haar voordeur is door Erik en zijn collega’s enkele
maanden geleden ingeslagen, omdat de vrouw haar deur niet opende
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Naast de contacten die buurtbrigadiers zelf aangaan, hebben wij geobserveerd
dat ze bij de keuze om contact op te nemen met burgers ook worden gestuurd
door de collega’s van de noodhulp en netwerkpartners. Zo kregen meerdere
buurtbrigadiers tijdens onze observaties e-mails met verzoeken om bij bepaal-
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271 Observatieverslag Erik.

272 Observatieverslag Twan.

terwijl ze acuut moest worden opgenomen. Erik en zijn collega hebben
de vrouw toen naar een psychiatrische inrichting gebracht. Erik consta-
teert dat het een stuk beter met haar gaat nu ze ontslagen is uit de inrich-
ting. De vrouw geeft echter aan dat ze het moeilijk vindt om contact op
te nemen met de woningcorporatie. Erik biedt aan haar te helpen en
belooft dat hij gaat zorgen dat de voordeur wordt gerepareerd. Nader-
hand vraag ik waarom hij zo heeft gehandeld: ‘Ik weet niet of mijn
bezoek aan de vrouw, en daarmee het houden van een vinger aan de
pols, echt politiewerk is. Maar ik vind het belangrijk. Ook al vind je het
geen politiewerk, als politie word je toch regelmatig bij dit soort zaken
betrokken.’ Ik vraag aan Erik waarom hij dit niet neerlegt bij de GGZ of
de familie. Erik: ‘Ja, dat kan ik doen, maar dan heb ik geen garantie dat
het probleem wordt opgelost. En in dit geval merk je ook aan zo iemand
dat ze het fijn vindt dat ik ga regelen dat haar voordeur wordt gemaakt.
Ik hoop dat ze nu beter begrijpt dat wij – de politie – het beste met haar
voor hebben.’271

Twan probeert schuldhulpverlening te regelen voor Dave
Twan en ik gaan langs bij een ex-crimineel die momenteel probeert af te
kicken. De man, Dave, heeft grote schuldproblemen en heeft een groot
aantal boetes openstaan bij de politie. Omdat Dave deze boetes niet kan
betalen, moet hij eigenlijk direct meegenomen worden naar het bureau
en een aantal dagen zitten. Twan wil Dave echter een kans geven en wil
bij hem langs om hem te vertellen dat hij hem heeft aangemeld voor
schuldhulpverlening. We bellen aan. Na enkele minuten doet Dave open.
Twan legt uit dat hij hem via het Woon Overlast Team heeft aangemeld
voor schuldhulpverlening. ‘Je veroorzaakt geen overlast, maar in dit
overleg kunnen ze kijken of ze iets aan je schulden kunnen doen.’272
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de mensen langs te gaan, bijvoorbeeld omdat ze een warrige indruk maakten of
omdat ze zichzelf aan het verwaarlozen waren.
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273 Observatieverslag Erik.

De oude dame en haar ‘gestolen’ teckel
Erik krijgt een e-mail van zijn collega’s uit de noodhulp dat zij de avond
ervoor een melding hebben gekregen van een oude vrouw. Haar teckel
zou zijn gestolen. De centralist had de vrouw in eerste instantie afge-
wimpeld, maar zij bleef bellen. Uiteindelijk hing ze volgens Erik meer
dan 30 minuten aan de lijn. Daarop is uiteindelijk besloten een nood-
hulpauto langs te sturen. De collega’s van de noodhulp troffen een oude
vrouw aan die een verwarde indruk maakte. De teckel bleek niet gesto-
len te zijn, maar lag rustig onder de tafel te slapen. De collega’s van de
noodhulp vragen daarom of Erik bij haar wil langsgaan om na te gaan of
ze wellicht zorg nodig heeft. Erik en ik gaan samen bij de oude dame op
de koffie. Wanneer ze haar deur opent, loopt de teckel ons kwispelend
tegemoet. De vrouw maakt op ons geen verwarde indruk en geeft aan
dat de medicijnen op die bewuste avond verkeerd waren gevallen.273

Verwaarloosde paarden
Van de medewerkster van het maatschappelijk werk krijgt Gerard de mel-
ding over een oude man die mogelijk zijn paarden verwaarloosd. Gerard
vindt de melding vaag en wil daarom graag eerst even langsrijden om de
paarden te bekijken. We rijden naar de boerderij waar een groot aantal
paarden (we tellen er zeker twintig en enkele jonge veulens) staat te gra-
zen. De paarden zien er gezond uit. We rijden door naar het maatschappe-
lijk werk om te vragen wat er precies van Gerard wordt verwacht. Bij het
gesprek is ook een collega-buurtbrigadier aanwezig, want de boerderij
ligt formeel in zijn wijk. In het gesprek wordt duidelijk dat de melding
komt van de kinderen van de oude man. Zij zeggen dat de man niet meer
voor zichzelf kan zorgen noch voor zijn paarden, maar dat hij te koppig is
om naar hen te luisteren. Beide buurtbrigadiers geven aan dat dit niet
echt een zaak voor de politie is. De medewerkster van het maatschappelijk
werk stemt hiermee in, maar zou het toch fijn vinden als een van hen bij
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Buurtbrigadiers worden vanzelfsprekend ook direct door burgers benaderd met
vragen of meldingen van overlast. Hoewel veel meldingen die buurtbrigadiers
krijgen niet direct met het primaire politiewerk te maken hebben, besluiten
buurtbrigadiers vaak toch poolshoogte te nemen of via ketenpartners zelf hulp
te organiseren. Buurtbrigadiers vinden het in de regel moeilijk om aan te geven
wat de relatie is van dit werk met het politiewerk, maar stellen desgevraagd dat
ze tot op zekere hoogte een bepaalde verantwoordelijkheid hebben voor het
welzijn van de bewoners in hun wijk. De ene buurtbrigadier gaat hierin verder
dan de andere.
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de man langs zou willen gaan. De collega-buurtbrigadier geeft vervol-
gens aan dit binnenkort even te doen. ‘Ik wil daar best wel een keer koffie
drinken, ik heb alleen geen verstand van paarden, maar ach. Ik zal er wel
even langsfietsen.’

Johan wordt benaderd door burgers
‘Ik kreeg onlangs een telefoontje van een meneer uit mijn wijk. Hij heeft
een zoon en die heeft sinds kort een nieuwe vriendin. De vriendin vertel-
de hem dat ze wordt mishandeld door haar ouders en daarom niet meer
terug naar huis wilde. De meneer belt mij op en vraagt wat hij moet
doen. Hij wil de vriendin van zijn zoon wel in huis nemen, maar mag dat
wel en is dat wel verstandig? Ik leg hem uit dat de vriendin van zijn zoon
aangifte moet komen doen en vertel hem dat ik Bureau Jeugdzorg ga bel-
len om te vragen of ze contact met hem willen opnemen. Want de zorg
voor de vriendin van zijn zoon is natuurlijk niet onze taak. Daar zijn
andere instanties verantwoordelijk voor.’

Erik gaat langs bij een oude, alleenstaande man
We rijden door naar het woonhuis van een oude, alleenstaande man.
Erik: ‘Ik kreeg verleden week een telefoontje van buurtbewoners dat de
man was gevallen. Hij zou een flinke klap hebben gemaakt. Ze vroegen
of ik langs wilde komen. Mijn dienst zat er echter op en daarom heb ik
zijn buurman – tevens een vriend van de oude man – gebeld of hij een
oogje in het zeil wilde houden. Dit wilde hij gelukkig doen en hij heeft
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De spelregels die buurtbrigadiers hanteren
De buurtbrigadiers blijken zich tijdens de geobserveerde diensten zeer bewust
van het belang van goede burgercontacten. Bij het onderhouden van relaties met
burgers passen zij dan ook (veelal impliciet) het principe van geven en nemen
toe. Ze proberen met andere woorden te investeren in de relaties met burgers,
omdat ze hopen er op een ander moment iets voor terug te krijgen (in de vorm
van relevante informatie of steun bij het oplossen van problemen).
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274 Observatieverslag Erik.

de oude, alleenstaande man opgevangen. Ik wil nu even langsgaan om te
kijken hoe het met hem gaat. Volgens de buurtbewoners die mij belden,
zou de man niet of nauwelijks nog voor zichzelf kunnen zorgen.’ Ik
vraag wat Erik de man te bieden heeft. ‘Mocht de man aan het vereenza-
men zijn of vergeetachtig worden, dan kan ik hem aanbrengen bij
bemoeizorg. Dit is een samenwerkingsverband tussen GGzE, welzijnsor-
ganisaties, GGD, politie en woningcorporaties. Bemoeizorg kan de man
dan gericht hulp aanbieden.’274

Ik vraag het wel even na
Sommige buurtbrigadiers bieden ook op eigen initiatief aan om burgers te
helpen. Zo vertelt de eigenaar van de snackbar dat hij heeft gehoord dat er
een plan is om op de hoek van de straat een nieuwe snackbar te vestigen.
Mike is hierover verbaasd en het lijkt hem helemaal niet verstandig. Hij
zegt dat hij bij de gemeente eens zal navragen hoe dit precies zit.

Johan en zijn relatie met woonwagenkampbewoners
Johan heeft een aantal woonwagenkampen in zijn wijken en besteedt
veel van de geobserveerde diensten aan het onderhouden van contacten
met de bewoners. Hij kent ze allemaal bij naam en tijdens de observaties
wordt ook duidelijk dat alle kampbewoners Johan kennen. Zo wordt hij
aangesproken bij zijn voornaam en willen ze hem graag de hand schud-
den. Opvallend is dat een collega van Johan met wie we het kamp op
gaan een stuk minder vriendelijk wordt begroet. Johan probeert zijn
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275 Observatieverslag Johan.

276 Observatieverslag Erik.

relatie met de woonwagenkampbewoners goed te houden, omdat hij het
belangrijk vindt met ze in gesprek te blijven. Zo spreekt hij regelmatig
de ouders van kinderen aan die niet of nauwelijks naar school gaan.
Soms met het gewenste resultaat. Johan moet regelmatig langs kampbe-
woners om openstaande boetes te innen. Om krediet op te bouwen bij
de kampbewoners, hanteert hij een soepel betalingsbeleid. Waar de
kampbewoners volgens de regels eigenlijk direct de openstaande boetes
moeten betalen, geeft Johan hun de ruimte om op een later tijdstip naar
het bureau te komen om daar de boetes te voldoen. Vaak hebben de
woonwagenkampbewoners naar eigen zeggen namelijk geen contant
geld op zak. Dit betekent in de praktijk dat kampbewoners enkele dagen
tot weken later betalen dan dat ze eigenlijk zouden moeten. Het krediet
wat Johan hiermee naar eigen zeggen opbouwt, gebruikt hij vervolgens
om te zorgen dat een ambtenaar van de gemeente, die komt controleren
of er geen nieuwe (verboden) uitbouwen op het kamp hebben plaatsge-
vonden, ongestoord zijn werk kan doen.275

Erik en zijn relatie met een hanggroep
Bij Erik in de wijk is een hanggroep die redelijk wat overlast veroorzaakt.
Erik gaat vaak langs bij de hanggroep om te kijken wat ze aan het doen
zijn en om een praatje te maken. Tijdens een van de geobserveerde dien-
sten maken we een ronde langs de plekken waar de hanggroep vaak is.
We komen de jongeren tegen en spreken hen aan. Een van de jongens
vraagt meerdere keren of hij een stukje op de politiescooter mag rijden.
Erik zegt dat de jongen nog te jong is en dat hij eerst zijn rijbewijs moet
halen. Een andere jongen uit de hanggroep vertelt dat hij wel een rijbe-
wijs heeft en laat dit trots zien. Deze jongen mag van Erik vervolgens een
stukje op de politiescooter rijden. Wanneer de jongen een stukje gaat rij-
den, maakt Erik van de gelegenheid gebruik de jongeren met een
Marokkaanse achtergrond uit te leggen waarom ze moesten deelnemen
aan een speciaal opvoedingsproject (en waarom de enige blanke jongen
uit de hanggroep, van wie de ouders niet wilden meewerken aan dit
vrijwillige project, niet deelnam).276
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Rollen die buurtbrigadiers vervullen
Uit de observaties komt naar voren dat buurtbrigadiers vele rollen vervullen bij
het aangaan en onderhouden van contacten met burgers. Tijdens onze observa-
ties hebben wij de volgende vier rollen het vaakst waargenomen:
• expert (burgers die tijdens een nazorggesprek na een inbraak vragen stellen

aan de buurtbrigadier over het hang- en sluitwerk);
• facilitator (buurtbrigadier Erik die een bewoonster uit zijn wijk helpt bij het

krijgen van een nieuwe voordeur);
• intermediair (buurtbrigadier Twan die een vrouw doorverwijst naar het ser-

vicenummer van de gemeente om daar haar overlast m.b.t. hondenpoep te
melden);

• plant (buurtbrigadier Johan die het verhaal aanhoort van een boze burger,
maar er vervolgens niets mee doet).

5.4 In hoeverre en hoe sturen politiële leidinggevenden hun netwerkers?

5.4.1 De aansturing van de buurtbrigadiers volgens het beleid

De regio Brabant Zuid-Oost kent twee typen functionarissen die verantwoorde-
lijk zijn voor de aansturing van de buurtbrigadiers. De operationele chef van
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277 Observatieverslag Erik.

Erik en zijn relatie met een coffeeshop in de wijk
Erik is trots op zijn goede verstandhouding met de enige coffeeshop in
zijn wijk. Hij drinkt er af en toe een kop koffie (volgens Erik schenken ze
daar de lekkerste koffie uit zijn wijk) en maakt dan een praatje met de
eigenaar. De coffeeshophouder is volgens Erik erg betrokken bij de wijk en
Erik is daarom blij met hem. Zo houdt de coffeeshophouder actief toezicht
dat er niet fout wordt geparkeerd en worden lege plastic wietzakjes op
straat opgeruimd. Tijdens een van de geobserveerde diensten stelt de eige-
naar dat hij een probleem heeft met de gemeente. Hij bezit namelijk wat
onroerend goed in de wijk dat hij graag wil verhuren, maar krijgt hiervoor
geen vergunning. Erik heeft compassie met de coffeeshopeigenaar en
belooft dat hij zijn contactpersonen binnen de gemeente gaat bellen om te
vragen of de vergunningaanvraag kan worden herzien.277
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dienst geeft hiërarchisch sturing aan de basispolitiezorg van een afdeling en
bepaalt daarmee welke operationele eenheden welke werkzaamheden moeten
uitvoeren.278 De operationele chef van dienst geeft ook hiërarchisch leiding aan
de buurtbrigadiers. De netwerkinspecteur, door de buurtbrigadiers ‘netwerker’
genoemd, is de functioneel leidinggevende van de buurtbrigadiers en verant-
woordelijk voor het opstellen van kaders waarbinnen de buurtbrigadiers moe-
ten opereren. Daarnaast is de netwerker verantwoordelijk voor de indirecte stu-
ring van de buurtbrigadiers in de vorm van begeleiding en coaching.279 De
netwerkinspecteurs hebben vijf à tien buurtbrigadiers onder zich, afhankelijk
van de grootte van het wijkteam.280

Tijdens de interviews met de OPC’s werd al snel duidelijk dat zij eigenlijk wei-
nig bemoeienis hebben met het werk van de buurtbrigadiers. Hoewel zij onder-
kennen dat zij volgens het beleid hiërarchisch leiding moeten geven aan de buurt-
brigadiers, is het volgens hen zo dat het in de praktijk hoofdzakelijk de netwerker
is die zich met het werk van de buurtbrigadier bemoeit. In de volgende paragra-
fen focussen we ons daarom met name op de sturing door de netwerkinspecteur. 

5.4.2 De netwerkinspecteurs over de politiële netwerkfunctie

De geïnterviewde netwerkinspecteurs benoemen twee doelen van het netwer-
ken door de politie en specifiek de buurtbrigadier. In de eerste plaats moeten 
de buurtbrigadiers volgens de netwerkinspecteurs zorgen dat anderen in het
netwerk hun verantwoordelijkheid nemen, zodat problemen niet steeds op het
bord van de politie terechtkomen. Volgens de netwerkinspecteurs blust de poli-
tie veelal branden, zonder dat het werkelijke probleem wordt opgelost. Dit
speelt bijvoorbeeld bij sociale overlast en veelplegers.
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278 Politie Brabant Zuid-Oost. (2005). Functieprofiel Buurtbrigadier en functieprofiel netwerkinspecteur.

279 Politie Brabant Zuid-Oost. (2005). Functieprofiel Buurtbrigadier en functieprofiel netwerkinspecteur.

280 Blijkens interviews met de netwerkinspecteurs.

281 Interviewverslag netwerkinspecteur.

Een netwerkinspecteur over het blussen van brandjes
‘Je kan een veelpleger blijven oppakken, maar daarmee los je het pro-
bleem niet op. De politie kan de problemen niet alleen oplossen, daarom
zijn de netwerken opgekomen.’281
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In de tweede plaats vinden de ondervraagde netwerkinspecteurs dat de buurt-
brigadiers in het netwerk oneigenlijke taken moeten proberen weg te zetten,
zodat politiemedewerkers zich meer kunnen richten op echte politietaken. Zij
noemen hierbij als voorbeeld van oneigenlijke taken het oplossen van burenru-
zies, individuele welzijnsproblemen van burgers en sommige vormen van ver-
keers- en sociale overlast.

De bevraagde netwerkinspecteurs vinden nadrukkelijk dat de buurtbrigadiers
moeten zorgen dat zij zo effectief en efficiënt mogelijk aanwezig zijn bij de net-
werkoverleggen. De aanwezigheid van de politie in een netwerk moet volgens
de netwerkinspecteurs altijd een politieel doel dienen. Het participeren in net-
werken waarbij op voorhand niet helder is wat het netwerken oplevert voor de
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282 Interviewverslag netwerkinspecteur.

283 Interviewverslag netwerkinspecteur.

De netwerkinspecteur van Veldhoven over het doel van 
de buurtbrigadier
‘Je zit als buurtbrigadier namens de politie in het netwerk. In de eerste
plaats is het doel dat problemen worden opgelost, zodat we daar als poli-
tie geen last meer van hebben. Hierbij moeten we ook onze ketenpart-
ners wijzen op hun verantwoordelijkheden. In de tweede plaats willen
we de problemen van burgers oplossen. Dit doel is volgend. De rol van
de buurtbrigadier – en ook de netwerkinspecteur – is om de problemen
waarmee wij kampen continu op de agenda te krijgen. We moeten pro-
beren onze ketenpartners continu medeverantwoordelijk voor het pro-
bleem te maken.’282

De netwerkinspecteur van een plattelandsgemeente
‘In het netwerk is het aan de buurtbrigadier om duidelijk te maken wat
in de uitvoering van de politie mag worden verwacht. En dat is toch
bovenal handhaving van het strafrecht. Voor de afgeleide veiligheidspro-
blemen geldt dat het mijn taak is om in de beleidsmatige overleggen aan
te geven dat de politie hier niet meer over gaat.’283
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politie, moet volgens de geïnterviewde netwerkinspecteurs zo veel mogelijk
worden voorkomen.
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284 Interviewverslag netwerkinspecteur.

Een netwerkinspecteur uit Eindhoven over de sturing van de buurt-
brigadier
‘Het probleem van de buurtbrigadier is dat partners en burgers je overal
bij willen betrekken. Je moet daarin selectief zijn. Als buurtbrigadier
moet je voor politiële problemen tijd claimen tijdens het overleg. Je
moet “effectief” aanwezig zijn. Daarom zeg ik ook altijd tegen buurtbri-
gadiers dat ze voorafgaand aan een overleg moeten vragen wat er
besproken gaat worden. Dan kun je namelijk bepalen of het wel zinnig is
dat je naar het overleg gaat. Daarnaast adviseer ik altijd om te zorgen dat
bespreking van het politiële probleem aan het begin van het overleg
plaatsvindt. Anders zit je twee uur bij een overleg, terwijl het maar 10
minuten noodzakelijk was.’

Een netwerkinspecteur uit Gemert-Laarbeek over de aansturing van
de buurtbrigadier
‘Het is aan de buurtbrigadier en de netwerkinspecteur om duidelijk te
maken wat in de uitvoering van de politie mag worden verwacht. Dat is
toch bovenal handhaving van het strafrecht. Het is belangrijk om dit dui-
delijk te maken, want ook de buurtbrigadier heeft maar beperkt de tijd.
Deze tijd moet vooral worden besteed aan zijn politionele rol.’284

Een netwerkinspecteur uit Eindhoven over de theekransjes van vroeger
‘De overleggen die ik mij nog kan herinneren uit de tijd dat ik buurtbri-
gadier was, waren soms echt van die theekransjes. Dan ging iedereen vro-
lijk zeggen wat hij of zij aan het doen was in de wijk. Dat is niet meer van
deze tijd. De buurtbrigadier moet proberen andere partijen deelgenoot te
maken van onze problemen. Als andere partijen hun verantwoordelijkheid
niet pakken, zitten wij namelijk weer met de problemen. Gemeentemen-
sen gaan om vijf uur naar huis, maar wij hebben 24 uur per dag dienst!’
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De geïnterviewde netwerkinspecteurs geven aan dat zij een redelijk goed beeld
hebben van wat er speelt in de netwerken waarin de buurtbrigadier partici-
peert. Dit komt volgens de netwerkinspecteurs doordat ze contacten onderhou-
den met dezelfde organisaties als de buurtbrigadier, alleen dan op beleidsniveau
in plaats van op het operationele vlak.

Alle netwerkinspecteurs zien ‘kennen en gekend worden’ als een belangrijke
(netwerk)taak van de buurtbrigadier. Het opbouwen en onderhouden van 
contacten met burgers wordt dan ook als vanzelfsprekend beschouwd.
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285 Interviewverslag netwerkinspecteur.

Zicht op het netwerken door de buurtbrigadier
‘Je kent de buurten waarin de buurtbrigadier opereert, dus je weet wel
wat er speelt. Bovendien heb ik zo vaak contact met de buurtbrigadiers
dat je echt wel scherp hebt welke problemen er spelen. Bovendien
komen buurtbrigadiers met de grotere, gevoelige problemen bij mij. Op
zo’n manier weet je ook weer wat er speelt. En als er problemen zijn bij
het netwerken, hoor ik het vaak van twee kanten: van de buurtbrigadier
en vanuit mijn eigen netwerk. Als er problemen spelen in het netwerk
waarin de buurtbrigadier participeert, word ik daar in mijn netwerk op
aangesproken.’285

Zicht op het netwerken door de buurtbrigadier?
Het valt overigens te betwijfelen in hoeverre de netwerkinspecteurs wel
zo’n goed zicht hebben op het opereren van de buurtbrigadiers (zoals ze
zelf tijdens de interviews aangaven). Tijdens een interview vertelde een
netwerkinspecteur dat hij redelijk goed wist op welke wijze de buurtbri-
gadier netwerkt. Toen aan hem werd gevraagd wat hij vond van de
opstelling van Erik om met een bepaalde woningcorporatie niet meer
samen te willen werken, reageerde de netwerkinspecteur enigszins ver-
baasd, omdat hij hiervan niet op de hoogte was. In algemenere zin was
het dagelijks contact tussen de netwerkinspecteur en de buurtbrigadier
tijdens onze observaties gering (zie ook verderop in dit hoofdstuk).
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5.4.3 Netwerkinspecteurs over sturing van de buurtbrigadiers

Tijdens de interviews geven alle netwerkinspecteurs aan dat er in principe geen
strakke sturing op het werk van de buurtbrigadier nodig is, omdat ze voldoende
‘taakvolwassen’ zijn om zelfstandig te kunnen werken. Bovendien stellen de net-
werkinspecteurs allemaal dat dergelijke sturing nauwelijks mogelijk is, omdat zij
weinig toezicht kunnen houden op wat buurtbrigadiers op straat doen.

Desondanks vinden de netwerkinspecteurs ook dat de buurtbrigadiers af en toe
moeten worden ‘gericht’, zodat zij de juiste prioriteiten (blijven) maken. De
meeste sturing is volgens de netwerkinspecteurs gericht op het doen wegzetten
van niet-politiële taken in de netwerken en het vaker doen van ‘echt’ politie-
werk, waaronder het verzamelen van politie-relevante informatie uit de wijk.
Een netwerkinspecteur sprak over de kapmethode, waarmee hij bedoelde dat
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286 Observatieverslag Mike.

287 Interviewverslag netwerkinspecteur.

Het ondernemerscafé
Mike is via Twitter gevraagd iets te komen vertellen over zijn rol in de
buurt tijdens het ondernemerscafé. Het ondernemerscafé is een avond
waarop verschillende ondernemers uit Gemert-Laarbeek samenkomen.
Elke avond heeft een bepaald thema. Speciaal voor Mike zijn er een paar
minuten in het programma opgenomen om eens uit te leggen waarmee
hij zich bezighoudt. Mike vertelt aan zijn netwerkinspecteur dat hij dat als
een goede mogelijkheid ziet om zijn contacten in de buurt uit te breiden.
De netwerkinspecteur reageert hierop enthousiast. Ook hij vindt het een
goede mogelijkheid om nieuwe mensen in de buurt te leren kennen. Hij
geeft aan graag te horen hoe de avond is verlopen.286

Sturing volgens een netwerkinspecteur uit Eindhoven
‘Ik vind dat de buurtbrigadier zich meer moet toeleggen op het opspo-
ren en handhaven. Het sturen op dit werk is wel lastig: als ze de deur uit
zijn, fiets ik ze echt niet achterna.’287
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hij probeerde alle niet-relevante werkzaamheden die buurtbrigadiers uitvoeren
zo veel mogelijk te stoppen.

Volgens de netwerkinspecteurs controleren zij de buurtbrigadier door te kijken
naar de onveiligheidscijfers en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn. De
netwerkinspecteurs verwachten van de buurtbrigadiers dat ze bepaalde onvei-
ligheidstrends in de wijk (bijvoorbeeld het aantal inbraken) signaleren, hier
oplossingen voor aandragen en proberen deze problemen al dan niet met hulp
van netwerkpartners op te lossen. Daarnaast kijken de netwerkinspecteurs in de
systemen welke informatie de buurtbrigadier heeft ingevoerd, om zo een beeld
te vormen van de activiteiten die door de buurtbrigadier zijn ondernomen.
Ook krijgen de netwerkinspecteurs soms signalen van hun netwerkpartners
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288 Interviewverslag netwerkinspecteur.

289 Interviewverslag netwerkinspecteur.

Stokpaardjes
‘De buurtbrigadier heeft soms zijn eigen stokpaardjes. Het liefst zet je
hem in op die stokpaardjes, maar soms gaat dat niet. Dan moet je priori-
teiten stellen waardoor hij even niet aan zijn stokpaardje toekomt. Een
buurtbrigadier moet je sturen, zodat hij niet alleen maar informatie
heeft over zijn interessegebied en op dat gebied uitvoering geeft aan zijn
taak. De buurtbrigadier is integraal, dan moet je daar in prikken: houd
de balans over de hele lijn.’288

Oneigenlijke taken in buurtplannen
‘Sommige buurtbrigadiers schrijven in hun buurtplan nog steeds activi-
teiten waarvan ik denk dat wij die niet hoeven te doen. Dat zijn activitei-
ten voor onze ketenpartners, niet voor ons. Ik heb gezegd: “Voor dit jaar
prima, maar volgend jaar gaan we een criminaliteitsscan maken.” Ik wil
dat je weet waar de criminelen in jouw wijk wonen, wat ze doen en wel-
ke criminaliteit van buiten de wijk komt. Ik wil de buurtplannen veel
meer toespitsen op criminaliteit, dat heb ik veel liever dan het ophalen
van informatie waarvan ik niet weet wat we ermee moeten.’289
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wanneer de buurtbrigadier wel of niet goed functioneert. Dit bespreken ze ver-
volgens in een-op-eengesprekken met de buurtbrigadier. Daarnaast zeggen de
netwerkinspecteurs te kijken naar de output van buurtbrigadiers, bijvoorbeeld
door te controleren of er voldoende woningbezoeken (na inbraken) binnen de
hiervoor gestelde periode worden uitgevoerd en of er voldoende informatie in
het systeem wordt gezet (in politieterminologie ‘gemuteerd’).

5.4.4 Door ons geobserveerde sturing van de buurtbrigadiers

Tijdens de verkennende interviews met de netwerkinspecteurs en operationele
chefs zijn verschillende instrumenten benoemd waarmee zij proberen sturing
te geven aan het werk van de buurtbrigadier. Deze instrumenten zijn briefing,
werkopdrachten (waaronder ook Informatie Gestuurde Politie, IGP), beleids-
speerpunten en prioriteiten, coaching, werkoverleggen, functioneringsge-
sprekken en training.

Tijdens de observaties hebben we alleen van de briefing en de werkop-
drachten kunnen waarnemen hoe ze doorwerken op de werkindeling en 
-uitvoering van de buurtbrigadiers. De doorwerking van de overige instrumen-
ten hebben wij tijdens de geobserveerde diensten niet kunnen waarnemen.291

Briefing. Tijdens de bijgewoonde reguliere ochtend- of middagbriefings kre-
gen de buurtbrigadiers geen opdrachten van de OPC. In één geval bood een
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290 Interviewverslag netwerkinspecteur.

291 We hebben tijdens het meelopen niet ontdekt dat beleidsspeerpunten en prioriteiten op enigerlei wijze invloed hebben gehad

op het handelen van de buurtbrigadiers. Tijdens onze observatiedagen vonden er geen coaching, werkoverleggen, trainingen

of functioneringsgesprekken plaats.

Stijgend aantal woninginbraken
‘Als ik uit de cijfers constateer dat de woninginbraken stijgen, wil ik
weten of hij dit ook heeft gezien. Als hij dan ja zegt, wil ik weten wat hij
eraan doet en heeft gedaan. Als hij er nog niets aan heeft gedaan, stel ik
dat het tijd wordt om er iets aan te gaan doen. Als hij er wel iets aan heeft
gedaan, wil ik weten wat precies. Zo kan ik hem dan nog wat tips geven
en waar nodig bijsturen.’290
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buurtbrigadier tijdens de briefing zelf aan met een collega mee te gaan om een
minderjarig meisje op te sporen en haar naar Bureau Jeugdzorg te brengen. Dit
aanbod is door de OPC en de betreffende collega geaccepteerd. In een ander
geval bood een buurtbrigadier tijdens de briefing aan om een openstaande
boete te innen bij een jongen die hij toevallig kende.

Daarmee hebben wij een beperkte doorwerking van de briefing als stu-
ringsinstrument kunnen waarnemen. Dit betekent overigens niet dat de aan-
wezigheid van de buurtbrigadier bij de briefings zinloos was. In een aantal
gevallen konden de buurtbrigadiers informatie van de OPC over gezochte
personen aanvullen met eigen informatie, bijvoorbeeld over de verblijfplaats
van een man die werd gezocht of over het feit dat een man vuurwapengevaar-
lijk zou kunnen zijn.

Werkopdrachten. Tijdens onze observaties hebben we bijgehouden welke
opdrachten buurtbrigadiers van de operationele chef of de netwerkinspecteur
hebben gekregen. De resultaten staan weergegeven in tabel 5.7. Buurtbrigadiers
kregen tijdens de door ons geobserveerde diensten nul tot drie werkopdrachten
per vijf diensten.292

De meeste werkopdrachten die door de OPC of de netwerkinspecteur zijn uit-
gedeeld, zijn door de buurtbrigadiers uitgevoerd. Daarmee hebben wij kunnen
waarnemen dat het sturingsinstrument ‘werkopdrachten’ daadwerkelijk invloed
heeft gehad op het handelen van de buurtbrigadiers. Tijdens de observaties
hebben wij geconstateerd dat twee werkopdrachten niet zijn uitgevoerd:
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Tabel 5.7 

 Twan Erik Johan Mike Gerard 
 

Aantal gekregen 

werkopdrachten 

van politiële 

leidinggevenden 

gedurende 5 

diensten*

 

3 opdrachten: 

– opdracht om 

openstaande boetes 

te innen; 

– opdracht tijdens 

kermisdienst van 

projectleider om in 

de buurt van het 

kermisterrein te 

blijven; 

– nazorggesprek. 

 

3 opdrachten: 

– opdracht om 

acuut wijktaken 

te laten verval-

len en mee te 

doen aan actie; 

– opdracht tijdens 

actie hoe object 

moest worden 

doorzocht; 

– nazorggesprek. 

 

3 opdrachten: 

– Wijk Aandacht 

Punt (WAP) gala 

middelbare 

school; 

– opdracht om 

openstaande 

boetes te innen; 

– nazorggesprek. 

 

Geen. 

 

3 opdrachten: 

– opdracht om openstaande 

boetes te innen; 

– opdracht om tijdens 

horecadiensten waar 

mogelijk meer HALT-

meldingen aan te maken; 

– opdracht om de 

mogelijkheid van een 

gebiedswaarschuwing 

meer te gebruiken. 

 * Meldingen van de meldkamer uitgesloten.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

292 Het feit dat een buurtbrigadier stond ingepland voor een horecadienst in plaats van een reguliere buurtbrigadierdienst, 

beschouwen wij niet als een werkopdracht.
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• De opdracht die Twan krijgt om in de buurt van het kermisterrein te blijven,
wordt door hem genegeerd. Twan vindt het op dat moment belangrijker om
aan de andere kant van de stad een bij een winkeloverval betrokken voertuig
op te sporen. Twan wil namelijk niet dat deze in zijn ogen ernstige zaak (een
winkeloverval waarbij geweld is gebruikt) op de stapel met andere winkel -
overvallen belandt. Bovendien is het in zijn ogen volstrekt onnodig om in de
buurt van het kermisterrein te blijven, omdat er op het terrein zelf particu-
liere beveiliging rondloopt en er in de afgelopen jaren niet of nauwelijks iets
is gebeurd.

• In de beschrijving van het Wijk Aandacht Punt wordt gevraagd of de dienst-
doende noodhulpeenheid, Johan en zijn collega, ’s avonds een kijkje wil
nemen bij het gala van een middelbare school. Johan verwacht niet dat er
iets gaat gebeuren omdat het vwo-scholieren zijn. Hij besluit daarom bij de
tankstations langs de snelweg te gaan surveilleren, omdat hier de laatste tijd
veel wordt ingebroken in geparkeerde vrachtwagens. Dit vindt hij naar
eigen zeggen belangrijker.
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Monitoring door de operationele chef of netwerkinspecteur van gegeven werk-
opdrachten blijkt overigens beperkt te zijn. In veel gevallen vindt monitoring
plaats door te controleren of een bepaalde opdracht in het systeem is gemu-
teerd. De inhoud van de opdracht lijkt er minder toe te doen. Gerichte monito-
ring, bijvoorbeeld door het doen van een extra check bij de buurtbrigadier zelf
of coaching on the job, hebben wij niet waargenomen. 

Een illustratieve casus is het afleggen van nazorgbezoeken na een woningin-
braak. Buurtbrigadiers krijgen na een woninginbraak automatisch een opdracht
om een nazorggesprek te voeren. Tijdens dit gesprek kan de buurtbrigadier vragen
stellen over hoe het aangifte doen verlopen is, informatie over het onderzoek
delen en adviseren over inbraakpreventie. 

Na het nazorggesprek moeten de buurtbrigadiers in het administratiesys-
teem invoeren dat zij op bezoek geweest zijn en wat de bijzonderheden waren.
Op die manier kunnen de operationele chef en de netwerkinspecteur controle-
ren of de werkopdracht ‘nazorgbezoek’ ook daadwerkelijk is uitgevoerd (bin-
nen de hiervoor gestelde tijd).
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De buurtbrigadiers gaan op verschillende manieren om met de verplichte
nazorgtaak na inbraken. Johan neemt deze taak serieus en probeert dan ook
op een later moment terug te komen als blijkt dat de bewoners niet thuis
zijn. Erik heeft voor zichzelf besloten dat hij maximaal één keer bij bewoners
langsgaat. Wanneer de bewoners niet thuis zijn, laat hij een briefje achter met
een folder over inbraakpreventie en zijn telefoonnummer. Tijdens een geob-
serveerde dienst werd Erik teruggebeld door een getroffene die naar aanlei-
ding van de brief meer informatie wilde hebben over inbraakpreventie. Dit
had Erik nog maar één keer eerder meegemaakt. Twan vindt de nazorgge-
sprekken maar onzin, omdat in zijn opinie de politiecapaciteit daarmee ver-
keerd wordt ingezet. Desondanks voert hij de nazorggesprekken naar eigen
zeggen wel gewoon uit.
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Johan over de controle op het voeren van nazorggesprekken
‘De netwerkinspecteur controleert of ik deze huisbezoeken afleg. Ik
moet namelijk een mutatie invoeren wanneer ik op huisbezoek ben
geweest. Als je geen huisbezoeken uitvoert, kan een netwerkinspecteur
daar vragen over stellen. Bij mij is dat nooit gebeurd, maar ik weet bij
andere collega’s wel.’

Twan over het voeren van een nazorggesprek na een inbraak
‘We besteden heel veel werk aan de zorg en nazorg van burgers bij zo’n
inbraak. We komen altijd ter plaatse, nemen de aangifte op bij mensen
thuis en laten vaak ook nog forensische opsporing komen. Daarnaast
komen we ook altijd nog even terug voor een “nazorggesprek”. Maar
echt opsporen doen we feitelijk niet. Acht van de tien zaken blijft
gewoon liggen. Ik vind dat eigenlijk niet te verkopen. We besteden met
elkaar veel tijd aan die inbraken, terwijl we niets doen om het te voorko-
men. Soms is dat best wel eens moeilijk voor mij. Ik ben bij de politie
gekomen om de samenleving te verbeteren. Als je eenmaal bij de politie
bent, kom je erachter dat je hieraan eigenlijk maar een hele kleine bij-
drage kunt leveren. Het voelt soms als dweilen met de kraan open.’293

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

293 Observatieverslag Twan.

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 130



De zelfrapportage van buurtbrigadiers biedt blijkens onze rapportage geen
garantie dat de nazorggesprekken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Tijdens een van onze geobserveerde diensten kreeg een buurtbrigadier de
opdracht een nazorggesprek te voeren bij een man die ‘niet voor rede vatbaar
is’. Zonder dat er een nazorggesprek met deze man was gevoerd, werd de mu -
tatie door de buurtbrigadier als ‘uitgevoerd’ in het systeem gezet. 

5.4.5 De perceptie van buurtbrigadiers over hun aansturing

De buurtbrigadiers onderkennen in het algemeen dat zij veel autonomie heb-
ben bij het indelen en uitvoeren van hun werk: de OPC noch de netwerkinspec-
teur bemoeit zich volgens de buurtbrigadiers veel met hun werkzaamheden.
Wellicht niet verrassend vinden zij meer sturing op hun werk niet noodzakelijk
en ook niet bevorderlijk voor de door hen geleverde kwaliteit van werken.
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294 Observatieverslag Johan.

295 Observatieverslag Gerard.

Johan over de sturing van de netwerkinspecteur
‘De netwerkinspecteur geeft niet echt richting. Hij zit hoofdzakelijk met
de gemeente om de tafel. Soms denk ik wel eens dat ik dat ook prima
zelf zou kunnen.’294

Gerard over de sturing van de netwerkinspecteur
‘In de taakbeschrijving van de netwerkinspecteur staat dat hij buurtbri-
gadiers coacht, maar feitelijk heeft hij hier geen tijd voor. Hij is druk met
het netwerken op beleidsniveau, ook is hij Hulpofficier van Justitie en
heeft hij het aandachtsgebied zorg. Dan kan hij niet ook nog eens mij
aansturen.’295

Mike over de sturing van de netwerkinspecteur
‘Er is hier geen dagelijks overlegje aan het begin van de dag waar wij als
buurtbrigadiers elkaar vertellen wat we gaan doen. Ik weet dat anderen
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Sommige buurtbrigadiers vinden wel dat er meer sturing zou moeten plaats-
vinden op de, in de ogen van respondenten, ‘vastgeroeste’ collega’s die ‘niet of
nauwelijks meer de straat op gaan’. Dit werd ook door enkele collega-buurtbri-
gadiers van de geobserveerde buurtbrigadiers naar voren gebracht. In het alge-
meen werd door de buurtbrigadiers gesteld dat de politieorganisatie meer
nadruk zou mogen leggen op de kwaliteit van het geleverde werk (bijvoorbeeld
de kwaliteit van processen-verbaal, de nauwkeurigheid van de informatie die in
systemen wordt gezet enzovoort).

Aan de geobserveerde buurtbrigadiers hebben wij gevraagd in hoeverre ver-
schillende sturingsinstrumenten invloed hebben op de taken die ze uitvoeren
en hoe ze dit doen. We hebben dit gevraagd voor de instrumenten beleidsprio-
riteiten en speerpunten, coaching, werkoverleggen, functioneringsgesprekken
en trainingen.298
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296 Observatieverslag Mike.

297 Observatieverslag Twan.

298 Dit zijn de sturingsinstrumenten waarvan wij de doorwerking op de dagelijkse praktijk niet hebben waargenomen.

zo’n overlegje voeren als een soort controle, terwijl het ook hen juist zou
moeten helpen. Nu wordt alleen maar van achter het bureau gestuurd,
zonder dat zij, de operationele leidinggevenden, precies weten wat wij
doen.’296

Twan over een overijverige collega
Tijdens een fietstocht merkt Twan op dat een van zijn collega’s over de 
e-mail een compliment heeft gekregen van een chef, omdat hij veel mel-
dingen en informatie in het systeem had gezet. Twan was nieuwsgierig
naar deze meldingen en heeft er vervolgens een aantal bekeken: ‘Het viel
me enorm tegen. Zo kan ik ook wel gegevens invoeren. Het was allemaal
maar half en bij iedere mutatie had ik wel tien vragen. Zo kan ik ook sco-
ren. Ik snap niet dat de leiding zo makkelijk complimenten geeft. Het
zou toch moeten gaan om de kwaliteit van de informatie?’297
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Beleidsprioriteiten en speerpunten
De meeste buurtbrigadiers geven aan dat ze bij de dagelijkse keuze van hun
werkzaamheden niet van tevoren bedenken of een probleem een speerpunt is
of niet.

Toch stellen de buurtbrigadiers unaniem dat beleidsprioriteiten wel invloed
hebben op hun werk. Een buurtbrigadier geeft aan dat zijn werkzaamheden
indirect door beleidsprioriteiten worden beïnvloed, omdat hij soms door de
operationele chef wordt ingezet op werkzaamheden (met een hoge prioriteit)
die niets met het takenpakket van een buurtbrigadier te maken hebben.

De invloed van beleidsprioriteiten en speerpunten komt het meest tot uiting in
de afwijzing van projectplannen en IGP-voorstellen die buurtbrigadiers doen
om overlast en criminaliteit in de wijk aan te pakken of om extra informatie in
te winnen over bepaalde personen of objecten. Hierdoor krijgen de buurtbri-
gadiers naar eigen zeggen soms niet de extra gevraagde capaciteit om bepaalde
problemen in hun wijk aan te kunnen pakken. Het gevolg hiervan, zo stellen de
buurtbrigadiers, is dat zij bij collega’s om hulp gaan vragen of proberen om
problemen eigenstandig op te lossen.
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299 Observatieverslag Johan.

De invloed van jaarplannen op het werk van de buurtbrigadier
‘Het is niet zo dat ik bij de keuze van mijn werkzaamheden rekening
houd met het jaarwerkplan van de afdeling. Ik denk dat het jaarwerkplan
veel belangrijker is voor de operationele chefs, die uiteindelijk moeten
bepalen of en zo ja hoeveel politiecapaciteit er op problemen wordt
ingezet. Soms is het wel zo dat ik moet helpen bij acties, waardoor ik
niet aan mijn wijktaken toekom. Zo hebben we bijvoorbeeld af en toe
invallen in woningen waarvan we denken dat er wietplantages zijn
gevestigd. Als ik door de operationele chef wordt ingezet bij zo’n actie,
kan ik natuurlijk niet in mijn wijk bezig zijn. De hennepproblematiek is
een van de aandachtspunten van ons bureau.’299
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300 Observatieverslag Johan.

Twan in de bres voor een opgelichte bejaarde man uit zijn wijk
‘Onlangs kreeg ik de aangifte voor me van een meneer van 84 jaar oud
uit mijn wijk. Tot tweemaal toe is zijn uitkering gejat van de bank. Door
een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft meneer nu een
schuld van bijna €15.000. Bij ons beland zo’n aangifte op de stapel en
wordt er uiteindelijk niets mee gedaan. Dat kan toch niet? Dus ik ben
onlangs naar de operationele chef gegaan en heb gevraagd of dit opge-
pakt kon worden. Maar oplichtingszaken hebben volgens hem geen pri-
oriteit. De OPC zegt dat ik het zelf maar moet oppakken, wat voor mij
alleen onbegonnen werk is. Omdat de man een huurachterstand had,
heb ik via mijn contacten bij de woningcorporatie geregeld dat de man
niet uitgezet zou worden. Daarnaast heb ik de man geadviseerd om
tegen de seponering bezwaar aan te tekenen bij justitie.’

Afgewezen IGP voorstel van Johan
Johan heeft naar aanleiding van de overlast bij het appartementencom-
plex Ci tadel een IGP-voorstel gedaan bij het managementteam (MT) van
zijn afdeling. In het voorstel vraagt Johan om gerichte surveillance bij
Citadel. Maar tot verbazing van Johan is zijn IGP-voorstel afgewezen. Ik
vraag Johan of hij ook weet waarom. Johan: ‘Geen idee. Ik snap er niets
van. Het werken met IGP is vrij nieuw, dus we moeten er met elkaar nog
even aan wennen. Ik weet eigenlijk ook niet wie mij gaat informeren
over dit niet gehonoreerde IGP-voorstel. Ik wil namelijk wel weten
waarom het voorstel niet gehonoreerd wordt.’ Ik vraag aan Johan wat er
nu gaat gebeuren. Johan: ‘Het MT heeft besloten om er een WAP van te
maken. Dit staat voor een Wijk Aandacht Punt. Een WAP komt op ons
intranet en iedere agent wordt geacht ernaar te kijken. Maar dat gebeurt
lang niet altijd. Je kunt in het systeem ook geen terugkoppeling geven op
een WAP. Dus als een surveillant een aantal keren is langsgereden, maar
niets heeft gezien bij het Citadel, kom ik dat niet te weten. Bij een IGP-
opdracht moet er altijd een terugkoppeling gegeven worden in de vorm
van een mutatie. Daar heb je dus veel meer aan.’300
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Coaching
Tijdens de observaties is bij geen van de buurtbrigadiers coaching vanuit de
netwerkinspecteur waargenomen. Navraag bij de buurtbrigadiers leert dat zij in
hun beleving niet of nauwelijks coaching krijgen van hun netwerkinspecteur,
maar dat zij hier ook niet expliciet om vragen. Ze hebben hier naar eigen zeg-
gen ook niet echt behoefte aan.
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301 Observatieverslag Johan.

Een collega-buurtbrigadier van Erik over een afgewezen IGP-voorstel
‘Niet de ketenpartners of burgers zijn een probleem, maar onze eigen
organisatie. Wij zijn vaak niet in staat om te doen wat we beloven. Bur-
gers zijn echt niet gek. Dat denken we wel eens, maar dat is gewoon niet
zo. Laatst ontving ik signalen van burgers dat er op een plek gedeald zou
worden. Ik ben zelf een aantal keer gaan kijken en het leek er inderdaad
verdacht veel op. Ik heb dit vervolgens ook aangebracht binnen de orga-
nisatie, maar men vindt het gewoon niet belangrijk. Mijn IGP-opdracht
is afgewezen. Of er is geen capaciteit of andere zaken zijn belangrijker.
Wat moet ik dan terugzeggen tegen de burgers die mij iedere keer van
informatie voorzien? In het begin nam ik het nog voor de organisatie op.
Nu doe ik dat niet meer. Ik vertel gewoon zoals het is.’

Johan over coaching
‘Daarnaast kan een stukje coaching van een netwerkinspecteur prettig
zijn, zeker voor de minder ervaren buurtbrigadiers. Ik vraag of krijg dat
overigens zelden.’301

Verschil in perceptie over de betekenis van coaching
Een netwerkinspecteur merkte tijdens een interview op dat hij samen met
buurtbrigadier Twan een gesprek had gevoerd met een man die regelmatig
de publiciteit zoekt, omdat hij vindt dat de politie te weinig doet met de
door hem beleefde overlast in de wijk. De netwerkinspecteur ziet dit naar
eigen zeggen als coaching, omdat er op zo’n moment ruimte is om op het
gedrag van elkaar te reflecteren. Twan geeft een andere invulling aan dit
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Werkoverleggen
Op de afdelingen in het halfstedelijk en plattelandsgebied worden volgens de
buurtbrigadiers met enige regelmaat werkoverleggen georganiseerd. Deze werk-
overleggen vinden ook, maar minder regelmatig, plaats op de afdelingen in de
stad. De buurtbrigadiers vinden de werkoverleggen in de regel nuttig. 

Zo heeft een van de buurtbrigadiers tijdens het werkoverleg aan zijn collega’s
verteld over het bestaan van een welzijnsorganisatie die kan worden ingeschakeld
wanneer er meldingen binnenkomen over verwarde of vereenzaamde ouderen.
Dit wordt volgens hem door zijn collega-buurtbrigadiers zeer gewaardeerd. Daar-
naast vindt er volgens twee buurtbrigadiers ook intercollegiale reflectie plaats tij-
dens het werkoverleg, bijvoorbeeld wanneer collega’s vertellen hoe ze met
bepaalde problemen in de wijk zijn omgegaan. Wij hebben geen werkoverleggen
bijgewoond, zodat we hier verder niet over kunnen oordelen.

Functioneringsgesprekken
De functioneringsgesprekken met buurtbrigadiers worden gehouden door de
operationele chef van dienst. De geobserveerde buurtbrigadiers gaven aan dat
deze gesprekken niet vaak over de inhoud gaan, omdat in hun beleving de OPC’s
maar in beperkte mate zicht hebben op het werk dat ze uitvoeren. Drie van de vijf
netwerkinspecteurs gaven aan dat ze voornemens hadden om bij de komende
ronde van functioneringsgesprekken aanwezig te zijn, zodat ze ook inhoudelijk
feedback kunnen geven op de werkzaamheden van de buurtbrigadier.
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302 Observatieverslag Twan.

gesprek en stelt dat hij de netwerkinspecteur heeft meegenomen om te
laten zien dat de politie zijn problemen serieus neemt: ‘Om wat meer
“gewicht” aan het gesprek te geven, neem ik mijn netwerkinspecteur mee.
Ik hoop dat we de man kunnen overtuigen dat hij echt direct een klacht
moet indienen wanneer hij overlast ervaart. Maar ik heb er een hard hoofd
in. Het is mijn voorganger ook nooit gelukt dit bij de man aan het verstand
te brengen en ik vrees dat het mij ook niet gaat lukken.’302
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Training
Binnen het korps Brabant Zuid-Oost werd tijdens de observaties een training
uitgerold voor alle buurtbrigadiers gericht op het versterken van algemene net-
werkvaardigheden. Twee van de vijf buurtbrigadiers (beide werkzaam in de
plattelandsgebieden) volgden in de periode van de observaties deze training. Zij
gaven aan dat de training goed was gericht op het dagelijks werk. In het alge-
meen vonden zij de trainingen nuttig voor hun dagelijks werk. Enkele collega’s
van de andere geobserveerde buurtbrigadiers volgden ook de trainingen, met
wisselende ervaringen. Opvallend was dat de buurtbrigadiers uit de stad de
training over het algemeen vaag en abstract vonden en bovendien aangaven 
dat ze veel tips al in de praktijk toepasten.

5.4.6 Bottom-upsturing door de buurtbrigadier

Er zijn verschillende manieren waarop buurtbrigadiers signalen over proble-
men in de wijk binnen het korps aanhankelijk kunnen maken. Buurtbrigadiers
kunnen een IGP-voorstel indienen, waarin ze vragen om extra politiecapaciteit
voor het verzamelen van informatie over een bepaald object, persoon of groe-
pen personen in de wijk. Daarnaast kunnen ze een projectplan schrijven, waar-
in ze politiecapaciteit vragen ter repressie van een bepaald probleem (zoals
overlast van een hanggroep of een verkeersprobleem). Ook kunnen buurt -
brigadiers een WAP maken, waarin ze surveillanten vragen om vaker te letten
op een bepaald probleem in de wijk. Een WAP wordt ook behandeld op de
briefing, maar heeft volgens de geobserveerde buurtbrigadiers een nogal 
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303 Observatieverslag Mike.

Mike over de functioneringsgesprekken met de OPC
In de auto heb ik met Mike een gesprek over de beoordelingsgesprekken.
Mike geeft aan dat hij het wel vreemd vindt dat deze gesprekken met de
OPC zijn en niet met bijvoorbeeld de netwerkinspecteur. ‘De OPC weet
eigenlijk niet precies wat ik doe, maar heeft wel met mij een beoordelings-
gesprek. Hij kan alleen maar zien hoeveel ik invoer in het systeem en hoe-
veel zorgmeldingen ik aanmaak. Maar mijn werk gaat helemaal niet om
die cijfers, maar om de veiligheid.’303
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vrijblijvende status. In tegenstelling tot IGP en een project hoeven surveillanten
bij een WAP namelijk geen terugkoppeling te geven over wat ze hebben gedaan
en wat ze hebben waargenomen.

Uit de observaties en gevoerde gesprekken met buurtbrigadiers en netwerkin-
specteurs komt naar voren dat het niet eenvoudig is om problemen die in de
wijk spelen binnen de politieorganisatie aanhankelijk te maken. De geobser-
veerde buurtbrigadiers en hun collega’s geven aan dat het ze dikwijls niet lukt
om signalen uit de wijk binnen de organisatie weg te zetten of om capaciteit te
krijgen zodat problemen kunnen worden opgelost. De meerderheid van de
ingediende IGP- en projectvoorstellen, zo stellen de geobserveerde buurtbri-
gadiers, worden afgewezen. Dit leidt er veelal toe dat buurtbrigadiers zelf moe-
ten kiezen welke problemen ze wel en niet gaan aanpakken.
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304 Observatieverslag Erik.

Erik over het nadeel van een WAP
‘Ik vraag [naar aanleiding van een WAP] soms wel eens aan collega’s of ze
wat hebben waargenomen, bijvoorbeeld of de alcoholisten op het bankje
zaten. Dan krijg ik als antwoord dat ze niets hebben gezien en het daarom
ook niet hebben doorgegeven. Maar zo’n antwoord is voor mij wel ontzet-
tend belangrijk. Als burgers klagen over overlast en ik weet dat wij na tien
keer surveilleren niets hebben waargenomen, dan kan ik ze dat zeggen en
weet ik dat het probleem misschien toch niet zo groot is. Veel collega’s vin-
den het niet leuk om met de fiets of de scooter door het park te rijden. Dat
is echt noodzakelijk om in het park op te kunnen treden. Vanuit de auto
maak je geen contact en kun je niet handhaven; het is onpersoonlijk en
ineffectief.’304

Enkele buurtbrigadiers over de ervaren steun van de organisatie bij het
oplossen van problemen in de wijk
‘Binnen de politie, zowel bij de leiding als op de werkvloer, wordt vaak
gedacht dat wij burgers zoet houden. Dat wij enkel en alleen koffie bij
burgers drinken en hun verhalen aanhoren.’ Een buurtbrigadier conclu-

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 138



Een buurtbrigadier stelde bovendien dat IGP niet bijdraagt aan het probleemge-
richt werken door de politie, omdat het instrument niet aansluit bij de weer-
barstige praktijk waarin snel moet worden geanticipeerd op problemen.
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305 Observatieverslag Erik.

306 Observatieverslag Twan.

deert: ‘Als buurtbrigadier heb je veel vrijheid om zaken op te pakken,
maar je krijgt weinig tot soms geen enkele steun vanuit de organisatie
voor de dingen die je doet.’305

Twan over het aanpakken van drugsdealers in zijn wijk
‘Je moet iedere keer je netwerker warm maken voor wat er speelt in je
wijk. En het hangt ook af van de prioriteiten die er gesteld worden bin-
nen de afdeling. In mijn wijk heb ik bijvoorbeeld veel last van drugs-
dealers en minder last van hanggroepen. Maar op afdelingsniveau is pri-
oriteit gegeven aan overlastjongeren. Dat betekent dus dat ik bijna nooit
capaciteit kan krijgen om drugsdealers aan te pakken, terwijl ze wel vaak
overlast geven en burgers nota bene zien dat er op straat wordt gehan-
deld. Ik had onlangs een WAP gemaakt om drugspandjes in de gaten te
houden, maar die is dus afgekeurd.’306

Werken met adoptanten
Mike geeft aan niet alle opdrachten formeel via een IGP-opdracht weg te
hoeven zetten. Hij heeft namelijk de beschikking over twee adoptanten.
Dit zijn twee agenten die hij kan inschakelen als hij ondersteuning nodig
heeft bij het werk in zijn buurt. Mike vindt dat het een goed idee is om
buurtbrigadiers de beschikking te geven over adoptanten, maar geeft
ook meteen aan dat het in de praktijk nog niet zo goed werkt. Zijn adop-
tanten hebben ook andere projecten, waardoor ze nauwelijks beschik-
baar zijn voor het ondersteunen van Mike.
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Terugkerende problemen met betrekking tot specifieke vormen van overlast in
de wijk die de buurtbrigadier niet zelf kan oplossen, kunnen volgens de net-
werkinspecteurs aan hen worden overgedragen, zodat zij deze problemen ver-
volgens kunnen inbrengen in een van hun beleidsmatige netwerkoverleggen.
Volgens de buurtbrigadiers maken zij hier regelmatig gebruik van, al hebben
wij dit niet waargenomen. Wij hebben niet goed kunnen vaststellen of de pro-
blemen hierdoor ook daadwerkelijk zijn opgelost. Een buurtbrigadier merkte
wel op dat het niet altijd gemakkelijk is om de ernst en de omvang van een
bepaald probleem in een wijk aan de netwerkinspecteur over te brengen.
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307 Observatieverslag Twan.

Twan over IGP en steeds slimmer wordende boefjes
‘Een IGP-voorstel duurt veel te lang. Eerst moet je een heel plan schrij-
ven, vervolgens moet dat worden goedgekeurd en daarna moet er nog
capaciteit voor worden gevonden. Wanneer je dus bijvoorbeeld informa-
tie wilt hebben over een bepaald pand waarvan je vermoedt dat er
gedeald wordt, kun je zo twee tot drie weken verder zijn alvorens er
capaciteit op wordt gezet. Dan ben je veel te laat. Dealers worden ook
steeds slimmer. Ze weten tegenwoordig dat wij minstens een aantal
weken nodig hebben voordat we voldoende informatie hebben om een
zaak tegen hen te beginnen. Een slimme dealer dealt daarom een maand
en stopt vervolgens een maand. Zo slim zijn ze. Hetzelfde geldt voor
woninginbraken. Die vinden plaats in golven. Twee weken lang vinden
er veel woninginbraken plaats en vervolgens gebeurt er een maand hele-
maal niets. Met een IGP-voorstel lukt het je gewoon niet om binnen twee
weken capaciteit te regelen. Dus zodra er eenmaal extra surveillance is
geregeld in de wijk, zijn de inbrekers allang gevlogen.’307

Erik over het inbrengen van een casus in het Woon Overlast Team
‘Ik vind het moeilijk om duidelijk te maken hoe groot het probleem van
een bepaald gezin is. Veel in de relatie met buurtbewoners zit ’m in de
non-verbale communicatie. Aan hoe ze zich gedragen, kun je zien of
mensen in de shit zitten of niet. Het is moeilijk om dat uit te leggen aan
je netwerker. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet veel resultaat
van het WOT zie. Het is vooral verslaglegging. Het wordt hoofdzakelijk
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De netwerkinspecteurs onderkennen dat het soms moeilijk is voor buurtbri-
gadiers problemen binnen de politie aanhankelijk te maken. Toch vinden ze dat
het in de regel voldoende lukt om capaciteit vrijgemaakt te krijgen voor klussen
die van de buurtbrigadiers komen. Het probleem is volgens de netwerkinspec-
teurs echter dat de buurtbrigadiers dit niet altijd van elkaar weten, waardoor
het lijkt alsof capaciteitsverzoeken van buurtbrigadiers nooit worden gehono-
reerd. Anderzijds vinden de netwerkinspecteurs ook dat buurtbrigadiers soms
beter hun best mogen doen om problemen in de wijk aanhankelijk te maken,
bijvoorbeeld door uitgebreid de problemen in kaart te brengen of e-mails van
burgers door te sturen naar de leiding.

5.4.7 De buurtbrigadiers over hun positie in de organisatie

Alle geobserveerde buurtbrigadiers stellen dat zij ten opzichte van hun andere
collega’s relatief autonoom opereren en dat er weinig interactie is tussen de
buurtbrigadier en de andere collega’s van de basispolitiezorg. Op basis van onze
observaties concluderen wij dat dit inderdaad het geval is.

Op het platteland en in het halfstedelijk gebied lijkt er meer interactie tussen
de buurtbrigadier en de andere collega’s dan in de stedelijke omgeving. Tijdens
onze observaties hebben we bijvoorbeeld een aantal keer meegemaakt dat min-
der ervaren collega’s aan de buurtbrigadier vragen hoe een bepaalde procedure
werkt of om een proces-verbaal te controleren op fouten. Bovendien draaien
buurtbrigadiers op het platteland en in het halfstedelijk gebied meer noodhulp-
diensten, waardoor zij sowieso meer contact hebben met de andere collega’s.

In de perceptie van de meeste geobserveerde buurtbrigadiers is het imago
van de buurtbrigadier binnen het bureau meestal niet zo best. Dit heeft volgens
hen te maken met de aard van het werk: de buurtbrigadier verricht minder
spannend werk dan de noodhulpbrigadier en zijn output is bovendien (nog)
minder makkelijk te meten.
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gevuld door problemen van de politie, maar er wordt weinig concreet
opgelost. Een praatclubje dus. Overigens denk ik niet dat mijn netwerker
daar iets aan kan doen. Wat ik al zei: het is soms moeilijk om op papier
een situatie te beschrijven die je hebt meegemaakt. Voor mijn netwerker,
die niet dezelfde beleving bij een zaak heeft als ik, is het dus lastig om op
een overtuigende wijze aandacht te vragen voor een bepaalde zaak.’
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5.5 Wat is de aantoonbare opbrengst van het netwerken voor de kerntaken
opsporing en handhaving van de openbare orde?

In deze paragraaf beschrijven we de aantoonbare opbrengst van het netwerken
door de geobserveerde buurtbrigadiers. We maken een onderscheid in de
opbrengst van:
• het participeren van de buurtbrigadiers in de verschillende typen netwerken

(geïnstitutionaliseerd en niet-geïnstitutionaliseerd, zowel formeel als infor-
meel georganiseerd);

• het aangaan en onderhouden van contacten met burgers door de buurtbri-
gadiers.

We brengen in herinnering dat ‘aantoonbaar’ hier is gedefinieerd als opbrengst
die we tijdens onze observaties hebben kunnen waarnemen en de concrete
voorbeelden afkomstig van respondenten waaruit op te maken is dat het parti-
ciperen in netwerken daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid.

5.5.1 De opbrengst van het participeren in netwerken door buurtbrigadiers

Tijdens onze observaties hebben wij niet waargenomen dat het netwerken door
de buurtbrigadiers heeft geleid tot enige vorm van aantoonbare opbrengst voor
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308 Observatieverslag Erik.

Erik over hoe hij denkt dat andere collega’s denken over de buurt-
brigadier
‘Wanneer je over buurtbrigadiers begint, zullen veel collega’s onmiddel-
lijk denken aan grijze haren en dikke buiken. Dat is toch een beetje het
imago wat je hebt binnen het bureau. Ik vind het begrijpelijk maar ook
opvallend dat het zijn van buurtbrigadier niet hoog in aanzien staat.
Begrijpelijk omdat het werk en de effectiviteit van de buurtbrigadiers
slecht meetbaar is. Veel collega’s zullen denken dat ik de hele dag koffie
drink bij burgers en met ketenpartners vergader. Ik vind het opvallend,
omdat je bij de politie merkt dat je in grote mate afhankelijk bent van de
contacten in de wijk.’308
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de opsporing of de handhaving van de openbare orde. Ook de buurtbrigadiers
zelf konden geen voorbeelden van een dergelijke opbrengst geven.

Desondanks oordelen buurtbrigadiers overwegend positief over de samen-
werking met ketenpartners en de opbrengst die het netwerken heeft voor hun
eigen werk, hoewel zij vaak niet onder woorden kunnen brengen wat deze
opbrengst van het netwerken precies is. Buurtbrigadiers zien als opbrengst van
het netwerken dat ze korte lijntjes hebben met de ketenpartners, dat ze op de
hoogte zijn van elkaars activiteiten en dat kleine problemen snel kunnen wor-
den opgelost.

Uit de gesprekken met de buurtbrigadiers blijkt volgens ons dan ook dat het
netwerken wel een maatschappelijke opbrengst heeft: het participeren van de
buurtbrigadiers in netwerken heeft bijgedragen aan het bestrijden van sociale
overlast en het vergroten van de leefbaarheid in de wijk (waaronder ook het
verhogen van het welzijn van enkele individuele wijkbewoners).

We geven een aantal voorbeelden van deze maatschappelijke opbrengst van
het netwerken. In het eerste voorbeeld trekken de buurtbrigadier en de
woningcorporatie samen op om een huurder die overlast veroorzaakt in de
wijk uit huis te kunnen plaatsen. De buurtbrigadier maakt gebruik van de
bevoegdheden van de woningcorporatie om de huurder aan te kunnen pakken.
De buurtbrigadier levert op zijn beurt voor de woningcorporatie een sfeerrap-
portage op waarin hij als expert rapporteert over de overlast die de huurder
geeft. Ook geeft de buurtbrigadier aan de woningcorporatie de klachten van
buurtbewoners over een bepaalde huurder door.
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Twan over de opbrengst van het samenwerken met de woning-
corporatie
‘We hebben een tijd lang last gehad van een man die de hele buurt ter-
roriseerde. Hij stalkte vrouwen, veroorzaakte rommel en zou graffiti
spuiten. De woningcorporatie had al een aantal klachten gekregen van
omwonenden. Op enig moment kregen wij die ook. Strafrechtelijk kon-
den we weinig tegen hem beginnen, want we hadden weinig bewijs.
Maar we konden wel de aangiften en meldingen van bewoners doorge-
ven aan de woningcorporatie, zodat zij een uithuiszettingsprocedure
kon starten. Ik heb vervolgens een sfeerrapportage gemaakt waarin ik
inderdaad heb aangegeven dat deze man in grote mate overlast veroor-
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Alvorens een uitzettingsprocedure in gang kan worden gezet, voeren klantma-
nagers van woningcorporaties een kritiek gesprek met de huurder, waarin de
huurder wordt uitgelegd dat zijn gedrag moet veranderen, omdat er anders een
uitzettingsprocedure wordt gestart. Enkele buurtbrigadiers hebben aangegeven
dat zij regelmatig worden benaderd om bij deze kritieke gesprekken aanwezig
te zijn. Navraag bij de klantmanagers van de woningcorporatie leert dat zij
graag gebruikmaken van het uniform van de buurtbrigadier. Ze hopen dat de
aanwezigheid van de buurtbrigadier zorgt voor een aanpassing van het gedrag
van de huurder, zodat een uitzettingsprocedure kan worden voorkomen en de
overlast stopt. De buurtbrigadiers die hiervoor worden benaderd, gaan in prin-
cipe graag mee naar de kritieke gesprekken, omdat zij naar eigen zeggen zo de
overlast in een straat kunnen helpen beperken. De ervaring van deze buurtbri-
gadiers is dat na een kritisch gesprek sommige huurders alsnog besluiten hun
gedrag aan te passen, zodat uitzetting wordt voorkomen.
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309 Observatieverslag Twan.

310 Observatieverslag Erik.

zaakte. Deze man is toen uiteindelijk uit huis geplaatst. De buurt heeft nu
geen last meer van hem. Kortom: met elkaar krijg je dingen sneller voor
elkaar.’309

De klantmanager van een woningcorporatie over samenwerken met
Erik
‘Ik denk dat ik meer informatie van Erik krijg dan dat ik teruggeef’, ant-
woordt ze. ‘Zo geeft Erik ons informatie, zoals aangiften van buurtbewo-
ners, die we kunnen gebruiken bij een uitzettingsprocedure. Ook maakt
Erik voor ons sfeerrapportages. Uiteindelijk heeft dit een gezamenlijk
doel: het aanpakken van overlast in de wijk. Ons belang daarbij is dat
onze huurders prettig kunnen wonen.’310
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In het tweede voorbeeld gebruikt buurtbrigadier Johan het netwerk van de net-
werkinspecteur om verkeersborden rond een school te regelen. Hij doet dit na
klachten van de school en klaar-overs in het bijzonder over het slechte zicht rond
de oversteekplaats, veroorzaakt door de geparkeerde auto’s langs de weg. Dit pro-
bleem zorgde volgens de school en de klaar-overs soms voor gevaarlijke situaties.
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Waarom Erik meegaat naar kritieke gesprekken
‘Op verzoek van de woningcorporatie ga ik mee naar kritieke gesprekken. 
Dit zijn gesprekken met huurders van de woningcorporatie die veel
overlast veroorzaken en die een laatste waarschuwing krijgen. In princi-
pe hoeven we natuurlijk niet mee te gaan, want het is in eerste instantie
een probleem van de woningbouwcorporatie. Maar voor de wijk is net
natuurlijk fijn als de problemen stoppen. En als politie hebben wij er
natuurlijk ook belang bij dat de overlast stopt, want dan krijgen we min-
der meldingen.’ Ik vraag wat de rol van de buurtbrigadier bij zo’n kritiek
gesprek is. ‘Ik ga mee om duidelijk te maken dat het serieus is. Je merkt
dat het indruk maakt wanneer de politie bij zo’n gesprek aanwezig is. Je
ziet bij een aantal huurders dat ze dan toch inbinden. Andere huurders
trekken zich nergens wat van aan en worden uiteindelijk toch uitgezet.
Maar misschien belangrijker is dat de mensen van de woningcorporatie
het fijn vinden als ik mee ga op kritiek gesprek. Ze moeten immers een
lastige boodschap verkondigen bij mensen die vaak best heftig kunnen
reageren. Dan is het natuurlijk fijn dat ik mee ga om back-up te geven.’311

Medewerkster van het maatschappelijk werk over kritieke gesprekken
‘Ik ben meerdere keren met de politie de straat op gegaan. Ook hebben
wij samen gezinsbezoeken uitgevoerd. Het betreft dan vooral huisbezoe-
ken waarbij het gaat om zaken als huiselijk geweld. Ook zijn wij weleens
samen op stap gegaan, omdat we niet wisten wat we zouden aantreffen.
Het ging in dat geval om uitzoekwerk rondom mishandeling. In zo’n
geval geeft het een fijn gevoel als de politie met je meegaat. De politie
geeft je dan een veilig gevoel.’312

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

311 Observatieverslag Erik.

312 Interview met een medewerkster van het maatschappelijk werk.
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In het derde voorbeeld werken de buurtbrigadier en de betrokkenen rond het
Jeugd Preventie Programma samen om overlastgevend gedrag van jongeren
(zoals vernielingen aanbrengen, pesten op school enzovoort) te stoppen.
Opvallend is dat buurtbrigadiers spreken over het wegzetten van problemen bij
het Jeugd Preventie Programma, terwijl ze tegelijkertijd wel betrokken blijven
bij de oplossing van het probleem, bijvoorbeeld doordat ze meegaan naar de
school om de pestende jongeren ‘streng’ toe te spreken.
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313 Observatieverslag Johan.

314 Observatieverslag Johan.

Bijstand van de netwerkinspecteur
‘Zo heb ik aan de netwerkinspecteur gevraagd of hij kan zorgen dat bij
een school in mijn wijk twee “verboden te parkeren”-borden komen te
staan. De klaar-overs en de school hadden namelijk bij mij geklaagd dat
zij door de geparkeerde auto’s slecht zicht op de weg hadden. Ik heb dit
toen weggezet bij mijn netwerkinspecteur. Na wat overleg met de
gemeente is het hem gelukt twee van die borden te laten plaatsen.’313

De betrokkenheid van Johan bij het Jeugd Preventie Programma
Johan: ‘De politie is geen kinderopvang. We kunnen ons ook niet bezig-
houden met de problemen die in sommige gezinnen spelen en waarvan
kinderen de dupe worden, zoals scheidingen of verslavingsproblemen
van ouders. Maar als wij bijvoorbeeld signalen binnenkrijgen dat kinde-
ren of jongeren op het verkeerde pad geraken, dan is het fijn dat wij deze
kinderen of jongeren kunnen aanmelden bij het Jeugd Preventie Pro-
gramma, mits ze dat natuurlijk zelf ook willen. Daarmee hoop je natuur-
lijk dat deze kinderen en jongeren uiteindelijk niet in de criminaliteit
belanden.’ Ik vraag aan Josephine, Jeugd Preventie-medewerker, of en zo
ja hoe vaak ze gebruikmaakt van de politie. Josephine: ‘Ik gebruik de
politie vooral vanwege het uniform. In het geval van het kind dat werd
gepest, heeft het veel meer invloed wanneer de politie bij de pestende
jongens op de stoep staat dan ik.’314
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In het vierde voorbeeld wordt op initiatief van de buurtbrigadier een ad-hoc -
overleg ingepland tussen de burgemeester, de GGzE, de thuiszorg, de ambte-
naar OOV, de netwerkinspecteur en de buurtbrigadier. Tijdens dit overleg wordt
besloten dat een oude man – die zijn bedlegerige vrouw chronisch mishandel-
de – pas wordt aangehouden wanneer er opvang voor de vrouw is geregeld.
Omdat het moeilijk bleek die opvang snel te realiseren, heeft de burgemeester
druk gezet op de thuiszorg zodat zij uiteindelijk toch op korte termijn thuis-
zorg hebben geregeld.

Het vijfde voorbeeld gaat over een ad-hocsamenwerking tussen de gemeente,
de woningbouwcorporatie en de politie. Mike heeft de verschillende partijen
gemobiliseerd om hem te helpen bij het oplossen van de problemen van een
gezin op recreatiepark De Kanthoeve. Het gezin woont in een onbewoonbaar
huis en zit diep in de schulden. Uiteindelijk lukt het hem dit gezin in de
schuldsanering te krijgen, zodat ze een ander huis toegewezen kregen.
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315 Observatieverslag Johan.

Johan over de opbrengst van een ad hoc opgericht netwerk
‘Onlangs hadden we een ernstige zaak. Een oude man mishandelde zijn
bedlegerige vrouw. Op enig moment hadden we voldoende bewijs
tegen de man. Je kunt zo’n man wel oppakken, maar wie zorgt er dan
voor zijn vrouw? Wie vangt haar op? Ik vind dat wij als politie in zo’n
geval ook de verantwoordelijkheid hebben te denken aan de gevolgen
die zo’n aanhouding heeft. We hebben toen gezamenlijk besloten dat de
oude man moest worden aangehouden en de gemeente heeft toen in
samenspraak met de thuiszorgorganisatie gezorgd dat de zieke vrouw
verzorging kreeg.’315

Mike oefent druk uit op netwerkpartners
Vlak voordat we bij het gezin langsgaan, vertelt Mike dat hij in het verle-
den veel problemen met het gezin heeft gehad toen het nog op De Kant -
hoeve woonde. Hij vertelt dat het gezin al heel lang financiële problemen
heeft. Mike heeft er vervolgens bij de netwerkpartners op aangedrongen
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In het zesde voorbeeld maken Johan, de netwerkinspecteur, een vertegenwoor-
diger van de GGzE en enkele buurtbewoners in een ad-hocoverleg afspraken
over hoe om te gaan met een psychiatrische patiënt die overlast veroorzaakt in
zijn straat. De man is agressief naar zijn buren en andere wijkbewoners en ver-
waarloosd zichzelf en zijn omgeving. Johan regelt met de GGzE dat de man kan
worden opgenomen zodra hij zich op straat begeeft. Het probleem is echter dat
de man zich niet of nauwelijks buitenshuis begeeft. Johan maakt daarom de
afspraak dat buurtbewoners 112 mogen bellen zodra ze de man op straat signa-
leren, zodat de politie hem naar de psychiatrische inrichting kan brengen. Na
een aantal dagen krijgt de politie telefoon dat de man aan het winkelen is bij de
supermarkt, zodat de man door een noodhulpeenheid kan worden ingerekend.

Naast deze voorbeelden hebben we ook waargenomen dat individuele – al
dan niet zorgbehoevende – burgers de hulp van de buurtbrigadier in de regel
erg waarderen. Dit bleek niet alleen uit de door ons geobserveerde gesprekken
tussen buurtbrigadier en burgers, waarin deze waardering expliciet werd uitge-
sproken, maar soms ook uit de opmerkingen die burgers naar ons maakten over
het optreden van de buurtbrigadier.

5.5.2 De opbrengst van het burgercontact

Tijdens de geobserveerde diensten hebben wij twee directe voorbeelden waar-
genomen van opbrengst van het opbouwen en onderhouden van contacten met
burgers in de wijk, die direct is gerelateerd aan een primair politieproces,
namelijk opsporing.

Tijdens een van de geobserveerde diensten krijgt Twan informatie van een
informant uit de wijk over het feit dat de buurman van de informant is bena-
derd om hennepknoppen te knippen bij een andere man uit de wijk. Na een
check in de computersystemen blijkt dat de informatie wel eens heel betrouw-
baar zou kunnen zijn, omdat degene die toenadering heeft gezocht in het verle-
den al eerder betrokken is geweest bij de productie en handel van hennep.316
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316 Navraag achteraf leert dat er ook daadwerkelijk bij deze persoon een hennepkwekerij is aangetroffen.

het gezin versneld op te nemen in een schuldsaneringsproject. Ook is in
die periode geregeld dat het gezin een ander huis, buiten het recreatie-
park, kon gaan betrekken.
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In het tweede voorbeeld kan een man – die wordt verdacht van het plegen
van een gewelddadige winkeloverval, die vroeger in de wijk van Twan heeft
gewoond en met wie Twan vroeger geregeld contact had – worden gepakt
dankzij de informatie van Twan over de vriendin van de verdachte. Deze infor-
matie had Twan verkregen via een contact uit zijn huidige wijk.

Iedere buurtbrigadier kon tijdens de geobserveerde diensten verschillende
voorbeelden uit de eigen praktijk noemen van ‘kleine’ criminelen die dankzij
de tips van informanten (buurtbewoners die de buurtbrigadier regelmatig
voorzien van tips) en andere burgers uit de wijk konden worden aangehouden.
Een selectie:
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317 Observatieverslag Twan.

Twan kent de vriendin van een verdachte en komt zo achter zijn 
verblijfplaats (beiden ex-bewoners uit zijn wijk)
Twan gaat achter de computer zitten en zoekt in het opsporingspro-
gramma BVO naar de gele auto. Hij vindt een mutatie van een jaar terug
over een buurtonderzoek elders in de straat, waarin we een gele auto
aantreffen. Dit is de informatie die hij zoekt: ‘Een van de auto’s die we
hebben ingevoerd, blijkt van de vriendin van de verdachte te zijn. De
auto staat alleen niet op haar naam. In de mutatie staat zelfs dat de
vriendin thuis is wanneer de auto voor de deur staat.’ Twan geeft de
informatie door aan zijn collega’s die nog altijd met de zaak bezig zijn.
Zijn collega’s rijden toevallig in de buurt en besluiten een huiszoekings-
bevel te organiseren. Twan geeft nog een tip mee: ‘Hij knijpt er zeker tus-
senuit, hij is mij al een keer ontkomen. Zorg er dus voor dat je ook in de
achtertuin een mannetje hebt staan!’317

Nuttige contacten van Gerard
Op de weg terug naar het bureau vertelt Gerard dat veruit de meeste
van zijn zaken voortkomen uit tips van buurtbewoners. Op die manier
heeft hij de afgelopen jaren diverse hennepplantages in beeld weten te
krijgen. Zulke zaken pakt hij zelf op. Bij de hennepzaken geeft Gerard
aan dat hij de informatie vanuit de buurt meeneemt bij zijn nachtdien-
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sten. ‘Dan ga je ’s nachts gewoon even kijken wat er aan de hand is. Als
het verdacht is, laat je vervolgens metingen uitvoeren. Zo verzamel je
steeds meer informatie totdat het genoeg is om een inval te plegen.’318

De inzet van een informant van Johan bij een groot rechercheonderzoek
Johan heeft zijn collega’s van de recherche gekoppeld aan de conciërge
van een appartementencomplex, omdat deze collega’s meer informatie
wilden hebben over het gedrag van bepaalde bewoners in een flat. De
conciërge blijkt een grote bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek.
Johan: ‘Laatst kwamen mijn collega’s van de regionale recherche naar me
toe. Ze waren bezig met een onderzoek naar vrouwenhandel en vroegen
of ik een bepaald huis in de gaten wilde houden. Ik heb hen toen in con-
tact gebracht met de conciërge.’ De conciërge: ‘Op enig moment wilde
de recherche bijvoorbeeld het telefoonnummer van een verdachte
weten, zodat ze hem konden afluisteren. Ik ben toen langsgegaan bij de
man en heb gezegd dat ik z’n telefoonnummer nodig had, omdat er bin-
nenkort glazenwassers zouden komen. Ik heb vervolgens het telefoon-
nummer doorgegeven aan de recherche. Daarnaast moest ik de recher-
che berichten wanneer ik zag dat er weer “nieuwe” vrouwen naar
binnen gingen.’ Johan: ‘Uiteindelijk is de vrouwenhandelaar opgepakt,
mede dankzij de conciërge.’319

Wie zaait, zal oogsten
Johan legt uit wat in zijn ogen de meerwaarde van een buurtbrigadier is.
Johan: ‘In een van mijn wijken zat een drugsdealer. We hadden hem al
een aantal keer aangehouden, maar het was overduidelijk dat hij nog
steeds dealde. We hadden alleen niet voldoende bewijs. Het is dan
belangrijk om als politie te laten merken dat je iemand in de gaten
houdt. Iemand uit de anonimiteit halen, noemen we dat. Dus af en toe
ging ik onverwachts bij hem langs en vroeg ik wat hij aan het uitspoken
was. Ik kwam dan gewoon een praatje maken. Op een dag ging het mis.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

318 Observatieverslag Gerard.

319 Observatieverslag Johan.
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5.5.3 Structurele informatieoverdracht van buurtbrigadiers naar korps

Uit de observaties blijkt dat buurtbrigadiers (zoals verwacht) over veel wijk-
kennis beschikken. De buurtbrigadiers geven echter aan dat hun kennis over de
wijk niet altijd terechtkomt bij de andere collega’s in de organisatie, ondanks
dat ze hun best zeggen te doen om informatie zo goed mogelijk met anderen te
delen (bijvoorbeeld door de informatie nauwkeurig in het systeem te zetten).
Volgens deze buurtbrigadiers zouden collega’s veel meer wijkkennis bij hen
kunnen halen. In de huidige praktijk is het volgens de buurtbrigadiers zo, dat
ze soms per toeval te horen krijgen dat er door een collega naar bepaalde in -
formatie over een persoon uit de wijk wordt gezocht, terwijl ze de informatie
gewoon paraat hebben. Tijdens onze observaties hebben we slechts zeer beperkt
waargenomen dat executieve collega’s de buurtbrigadiers benaderden voor spe-
cifieke wijkinformatie.
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De dealer had zijn vriendin beschoten met een luchtbuks en tegelijker-
tijd kwam er informatie binnen dat de dealer betrokken zou zijn bij een
aantal inbraken. Kortom, de dealer werd veroordeeld en ging de gevan-
genis in. Op een dag moest ik naar de gevangenis komen, omdat de
dealer met mij wilde praten. Hij had ook echt mijn naam genoemd, hij
wilde met niemand anders van de politie praten. Ik ben toen naar hem
toe gegaan. Tijdens het gesprek heeft hij eigenlijk alles en iedereen erbij
gelapt. Hij heeft precies verteld aan wie hij drugs verkocht, hoe hij eraan
kwam, wie de daders waren bij enkele inbraken en wie betrokken waren
bij de gewapende overval op de loempiakraam van enkele maanden
geleden. Kortom: je ziet dat je als buurtbrigadier een belangrijke bijdra-
ge aan opsporingsonderzoek kunt leveren.’320

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

320 Observatieverslag Johan.

Erik over het gebruik van zijn kennis van de wijk door collega’s
Erik zegt dat hij heeft gemerkt dat zijn collega’s nog niet altijd even goed
gebruik weten te maken van zijn kennis en expertise. ‘Laatst begreep ik
bijvoorbeeld dat de recherche onderzoek deed naar een bepaald figuur
in mijn wijk. Maar ze hebben mij helemaal niet om informatie gevraagd.
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5.6 In hoeverre is sturing van de buurtbrigadier als politiële netwerker mogelijk
en noodzakelijk?

In deze paragraaf relateren wij de bevindingen en de percepties over de sturing
van de buurtbrigadier in de praktijk met onze observaties over de opbrengsten
van hun werk en met de bevindingen uit de (politie- en sturings)literatuur om
te komen tot een oordeel over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van de stu-
ring van buurtbrigadiers. Vanzelfsprekend ligt onze focus daarbij op de sturing
van hun functioneren als politiële netwerker.

De door ons geobserveerde werkelijkheid is er een waarin nauwelijks stu-
ring plaatsvindt op het algemene functioneren van de buurtbrigadiers (en daar-
mee ook niet op het functioneren als politiële netwerker). Deze werkelijkheid
wordt herkend door de betrokken buurtbrigadiers en hun leidinggevenden.

Het zal niet verrassen dat de buurtbrigadiers zelf meer sturing op hun eigen
werk niet noodzakelijk achten, omdat dit volgens hen niet bijdraagt aan een
betere kwaliteit van hun werk. Sturing zou volgens de buurtbrigadiers wel
gewenst zijn op de werkzaamheden van sommige collega-buurtbrigadiers,
omdat ze menen dat deze collega’s niet of nauwelijks in hun wijk te vinden zijn
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321 Observatieverslag Erik.

322 Observatieverslag Twan.

Het bleek dat ze maanden hadden gerechercheerd naar feiten die ik ze
onmiddellijk had kunnen vertellen. Ik begrijp dat niet zo goed. Het lijkt
wat dat betreft wel alsof wij niet echt serieus worden genomen binnen
de politie.’321

Twan over het gebruik van zijn kennis van de wijk door collega’s
Twan legt uit dat hij vindt dat de regionaal georganiseerde recherche
meer gebruik zou kunnen maken van de kennis en de informatie van
buurtbrigadiers. ‘Laatst waren ze bezig met een zaak naar een bewoner
uit mijn wijk. Ik vind het vreemd dat ze mij niet op de hoogte brengen
van dat onderzoek. Ze waren op zoek naar de verblijfplaats van de
vriendin van deze man, terwijl ik die allang wist. Je ziet dat de afstand
tussen de recherche en “wij op straat” te groot is.’322

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 152



en daarmee de problemen die spelen onvoldoende aanpakken. Dit wordt in
sommige gevallen zelfs als oncollegiaal beschouwd, vooral wanneer een collega-
buurtbrigadier van een aangrenzende buurt zijn zaakjes niet op orde heeft.

Navraag bij de netwerkinspecteurs leert dat zij (wel) vinden dat er meer 
zou moeten worden gestuurd in het effectiever en efficiënter netwerken door
buurtbrigadiers. Zij doelen hiermee op het beter naleven van het politiebeleid
dat de netwerken (vooral) dienen om niet-kerntaken weg te zetten bij de net-
werkpartners.

De crux zit hem natuurlijk in de verschillende percepties van wat goede
opbrengst is. Onze observaties laten zien dat de opbrengst van de inzet van de
buurtbrigadier zeker meer sociale veiligheid is. Dat is ook wat de buurtbri-
gadiers zelf beschouwen als hun kerntaak. Onze observaties laten echter even-
eens zien dat de opbrengst zeker niet het formeel beoogde wegzetten van taken
is, integendeel: de geobserveerde buurtbrigadiers nemen juist allerhande taken
op zich die volgens het politiebeleid zeker geen kerntaken zijn. Ook vindt er
geen structurele en gestructureerde informatievoorziening vanuit de netwerken
naar het korps plaats, hetgeen een ander kernpunt van het politiebeleid is.

De vraag of meer sturing wénselijk is, hangt daarmee af van het gekozen per-
spectief op de al dan niet bereikte resultaten. Wie als kernopbrengst van het werk
van de buurtbrigadier meer sociale veiligheid ziet, kan in onze observaties geen
reden vinden om meer sturing te bepleiten. Wie als kernopbrengst van de buurt-
brigadier het wegzetten van oneigenlijke politietaken in en het halen van infor-
matie uit de netwerken ziet, zal echter meer sturing zeker wenselijk vinden.

De netwerktheorie geeft aan dat de wens van netwerkinspecteurs om de net-
werken meer en beter te gebruiken om niet-politiële taken weg te zetten weinig
realistisch is: samen werken in netwerken vergt immers altijd geven en nemen.
Meer sturing zal daarmee contraproductief zijn, omdat dit uiteindelijk leidt tot
destructie van het netwerk waarin de buurtbrigadier opereert.

Een algemenere vraag is in hoeverre sturing op het werk van de buurtbri-
gadiers mógelijk is. We maken hierbij, zoals eerder, onderscheid tussen directe
en indirecte sturing.

Directe sturing vergt veel participatie van leidinggevenden in de lokale pro-
cessen waarin buurtbrigadiers participeren. Uit onze observaties komt echter
naar voren dat er nauwelijks contact is tussen operationele leidinggevenden en
de buurtbrigadiers. Als er al contact is tussen de operationele leidinggevende en
de buurtbrigadier, dan vindt dit plaats op het bureau en niet op straat waar het
merendeel van het werk wordt uitgevoerd. Directere sturing lijkt daarmee wei-
nig realistisch in de huidige praktijk van de politieorganisatie.
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Indirecte sturing van buurtbrigadiers door operationele leidinggevenden, gericht
op het (decentraliseren van verantwoordelijkheden en het daarmee) versterken
van de zelforganisatie en kwaliteit van het politiewerk door de buurtbrigadiers,
lijkt ons in navolging van de literatuur daarover mogelijk en effectief. Het gaat
hier om indirecte sturing via opleiding, kaderstelling, richtinggevende infor-
matieverschaffing en opdrachtgerichte commandovoering.
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Maatschappelijke sturing op het werk van de politie
Tijdens de observatieweken viel het ons op dat de buurtbrigadiers lijken
te worden gestuurd door de burgers uit de wijk zelf, omdat zij regelma-
tig verantwoording moeten afleggen voor datgene wat ze doen. Tijdens
een van de observatiedagen worden we tijdens het surveilleren bijvoor-
beeld aangesproken door een burger die het onfatsoenlijk vindt dat we
met de auto over de stoep rijden. Dit ontaard uiteindelijk in een uitge-
breid gesprek waarin de buurtbrigadier uitlegt waarom de politie soms
over de stoep moet rijden. Op een ander moment worden we bij de
arrestatie van twee Polen, die zich hevig verzetten, gefilmd door jonge-
ren die zeggen dat ze het filmpje op YouTube gaan plaatsen. In onze
optiek hebben burgers daarmee veel ‘macht’, waarmee ze het werk van
de buurtbrigadiers kunnen beïnvloeden. De gedachtes van Angell (zie
hoofdstuk 3) over een democratisch politiemodel lijken hier in de
miniatuurwereld van de buurt werkelijkheid te worden.

Opdrachtgerichte commandovoering
In de doctrine van de Nederlandse defensie is DDM geoperationaliseerd
in de vorm van opdrachtgerichte commandovoering (OCV, mission com-
mand in het Engels). OCV gaat uit van het principe dat eenheden die wor-
den geconfronteerd met een probleem, zelf moeten kunnen kiezen hoe
ze dit probleem oplossen, mits hiermee het doel van de leidinggevende
wordt behaald en aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. OCV
blijkt in dynamische organisaties veel beter te werken dan het klassieke
command and control-model.323 OCV sluit volgens onderzoekers namelijk
beter aan bij de praktijk, omdat het enerzijds de betrokkenheid en inzet
van manschappen bij de missie vergroot en anderzijds de afhankelijk-
heid van informatiesystemen en bevelsvoering verkleint
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Drie opmerkingen zijn hier van belang. Ten eerste kunnen ‘eenheden’ als buurt-
brigadiers slechts worden belast met kaders bestaande uit een beperkt aantal
beslisregels. Wanneer er te veel beslisregels worden gegeven zullen deze in de
praktijk niet worden gevolgd. Ten tweede moeten deze beslisregels aansluiten
bij bestaande routines en werkwijzen van gedecentraliseerde eenheden. Dit ver-
eist dan ook inzicht in de wijze waarop eenheden in de dagelijkse praktijk func-
tioneren. Ten derde moet de richtlijn bij gedecentraliseerde eenheden worden
geïnternaliseerd door middel van opleidingen en training, waarin het doel van
de beslisregel en de achterliggende redenen uitvoerig dienen te worden
besproken. Deze cruciale beslisregels moeten bovendien stringent worden
gehandhaafd met vooraf bekende gevolgen. Hier ligt vanzelfsprekend een rol
voor de operationele chef.324
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323 Vogelaar, 2007.

324 In de politiepraktijk worden deze beslisregels al impliciet toegepast. Het alcoholverbod (voor aanvang en tijdens de dienst

wordt geen alcohol genuttigd) is hiervan een voorbeeld. Iedere diender weet wat de consequenties zijn wanneer deze regel

wordt overtreden.

325 Groot, 2010.

Het handhaven van regels
‘Leiders zullen moeten accepteren dat medewerkers centrale richtlijnen
op eigen wijze bespreekbaar maken en interpreteren door deze te func-
tionaliseren, dat wil zeggen: aanpassen aan de eigen sociale inzichten.
Belangrijk wordt dan dat deze aanpassing leidt tot zodanig gedrag van
medewerkers dat het uiteindelijke doel van de organisatie beter wordt
gediend. Wanneer van een regel niet mag worden afgeweken, kan deze
alleen gehandhaafd worden door een zwart-witsanctie. Veelal zullen
medewerkers deze sanctiedreiging helemaal niet nodig hebben, omdat
ze de cultwaarde van de regel, de absolute waarde van de afspraak, van-
uit hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel geheel nakomen.’325
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5.7 Samenvattende conclusies en een tentatieve bredere visie op het functioneren
van buurtbrigadiers

Daar waar het politiebeleid op (landelijk) strategisch niveau duidelijk is (‘net-
werken is er om informatie te halen en oneigenlijke taken weg te zetten’), lijkt
er in de door ons geobserveerde gebiedsgebonden praktijk geen operationali -
satie van dit beleid te bestaan.

Binnen de door ons geobserveerde wijken bestaan de netwerken vooral uit
professionele en vrijwillige aanbieders van sociale zorg. De belangrijke twee
uitzonderingen zijn:
• woningbouwcorporaties die een dubbelfunctie hebben als aanbieder van de

sociale zorg wonen en als handhaver vanwege hun mogelijkheid om perso-
nen het huis en daarmee de wijk uit te zetten;

• de gemeentelijke gebiedscoördinator die een regiefunctie in veel geïnstitu-
tionaliseerde veiligheidsnetwerken vervult.

Uit onze observaties van het netwerken in de gebiedsgebonden politie blijkt dat
de politie relatief weinig tijd besteed aan de netwerkfunctie: gemiddeld 8%.326 Per
netwerkfunctie kan dit worden gedifferentieerd, waarbij het grootste deel (6%)
wordt besteed aan niet-formeel overleg met geïnstitutionaliseerde partijen. Rele-
vant is hier de opmerking dat de netwerkfunctie in Brabant Zuid-Oost is opge-
deeld in de buurtbrigadier en de netwerkinspecteur (de functioneel leidinggeven-
de van de buurtbrigadier). Deze laatstgenoemde functionaris neemt een deel van
de formeel georganiseerde overleggen met geïnstitutionaliseerde partners op zich.

De 6% informele contacten die de buurtbrigadiers met netwerkpartners
onderhouden, lijken natuurlijk te verlopen en effectief te zijn waar het gaat om
de leefbaarheid van de wijk. Ze lijken de politie echter wel meer tijd te kosten
dan op te leveren ten behoeve van de kerntaken opsporing en handhaving
openbare orde. Uit onze observaties blijkt verder dat er geen sprake is van een
structurele informatiestroom vanuit de buurt het korps in. Wij hebben ook
geen aanwijzingen gezien dat het korps om deze informatie stond te springen.
De doelstellingen uit het politiebeleid worden daarmee niet bereikt.

In de door ons geobserveerde netwerken heeft de buurtbrigadier geen
regierol, hetgeen niet overeenkomt met de aannames uit de literatuur. De rollen
die wij wel hebben waargenomen, zijn plant (formeel overleg), initiator en
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326 Het gaat hier om de activiteiten verbonden aan het participeren in geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde over-

leggen, zowel met een formeel als informeel karakter. Burgercontact is niet meegerekend.

bw.politiekunde44_deel 30.5  13-07-12  10:27  Pagina 156



intermediair (formele en informele overleggen) en expert en facilitator (infor-
mele overleggen). Zwaardmacht is dé inbreng van buurtbrigadiers in de veilig-
heidsnetwerken. Ketenpartners maken daarnaast naar eigen zeggen graag
gebruik van de in hun beleving ‘unieke informatiepositie’ van de buurtbri-
gadier ten aanzien van zijn wijk.

De analyse van de aansturing van de politiële netwerkers op operationeel
niveau met betrekking tot hun netwerkende taken kan kort zijn: een dergelijke
aansturing lijkt niet aanwezig te zijn. Meer in het algemeen blijkt in onze obser-
vaties dat de wijkagenten vrijwel los van de organisatie functioneren en daar-
mee allemaal op hun eigen wijze proberen de maatschappelijke veiligheid in de
eigen buurt te optimaliseren. Volgens ons slagen ze daar overigens aardig in. De
centrale observatie is dat alles afhangt van de betrokken politiemedewerker. Dit
komt overeen met bevindingen uit de literatuur dat er weinig sturing is op
politiële frontlijnwerkers in het algemeen.

De vraag is daarmee niet alleen of sturing mogelijk is, maar ook of dat een
toegevoegde waarde heeft. Specifiek voor de functie van de buurtbrigadier als
politiële netwerker geldt dat er op dit moment geen (realistische) kaders
bestaan, zodat op dit moment (bij)sturing door leidinggevenden ook niet
mogelijk is. Zo is sturing op het effectiever benutten van de netwerken waarin
buurtbrigadiers opereren weinig kansrijk; samen werken in netwerken vraagt
immers altijd om geven en nemen.

Op grond van zowel de in hoofdstuk 2 besproken netwerktheorie als de
theorieën over besluitvorming in complexe situaties zijn wij in het algemeen
van mening dat het uitgangspunt noodzakelijk zelforganisatie en zelfsturing
van buurtbrigadiers moet zijn. Dit vraagt volgens ons van operationele leiding-
gevenden indirecte sturing van buurtbrigadiers, die gericht is op het decentra-
liseren van verantwoordelijkheden en het versterken van het zelforganiserend
vermogen van buurtbrigadiers. Dit moet wel binnen richtinggevende kaders
gebeuren en waar nodig direct en indirect worden bijgestuurd.

Wij vertalen deze conclusies in een tentatieve visie op een ander organisatie-
model voor de gebiedsgebonden politie. Dit organisatiemodel gaat uit van kleine
en relatief autonoom opererende politieposten op wijk- of dorpsniveau, die alle
basispolitietaken binnen hun gebied verzorgen. Deze politieposten bestaan uit
wijkagenten die onderling met elkaar bepalen welke werkzaamheden er worden
uitgevoerd. Per post bestaat er wel een operationele chef als de hiërarchisch lei-
dinggevende van de politiepost, maar deze stuurt in beperkte mate direct door
coaching on the job en stuurt verder vooral indirect om het zelforganiserend vermo-
gen van zijn medewerkers zo veel mogelijk te benutten en te versterken.
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Dit tentatieve model heeft de volgende hypothetische voordelen, die aansluiten
bij de organisatie- en politieliteratuur.
• De (unieke) wijkkennis van de wijkagent wordt optimaal door hemzelf en

zijn directe collega’s benut.
• De betrokkenheid en de inzet van politiemensen bij hun werk is groter wan-

neer ze individueel verantwoordelijk zijn voor alle basispolitietaken binnen
hun gebied, dus voor wijktaken, kleine rechercheonderzoeken en nood-
hulp.327

• De betrokkenheid en de inzet van politiemensen bij hun werk is groter wan-
neer ze zelf mogen bepalen hoe ze het werk organiseren (wie doet wat en
wanneer), uiteraard binnen kaders.

• De wijk zelf (en de veiligheidsnetwerken daarin) zal sturing geven aan de
wijkagenten.328

De andere rol van de operationele leidinggevende ziet er daarmee, in detail
beschreven, als volgt uit:
• De operationele chef stuurt de kwaliteit van het werk door agenten hiervoor

zelf verantwoordelijk te maken. Agenten moeten zelf zorgen dat er collegiale
reflectie plaatsvindt, zowel tijdens het werk op straat als naderhand.

• De operationele chef heeft zelf straatkennis, zodat hij coaching on the job
kan bieden waarmee hij de mogelijkheid heeft om directe sturing te geven
op het werk van zijn mensen.

• De één à twee speerpunten die van hogerhand komen, worden door middel
van opdracht- of doelgerichte commandovoering geïmplementeerd, zodat
medewerkers van politieposten zelf kunnen bepalen op welke wijze zij de
opgelegde doelen gaan behalen.

Indirecte sturing wordt conform de principes van DDM onder andere gegeven
door het centraal beschikbaar stellen van richtinggevende informatie. In een
dergelijk model worden de politieposten op regionaal niveau ondersteund
door een analysecentrum dat politieposten (net als nu) voorziet van trend -
analyses (IGP), zodat de politieposten hun prioriteiten en werkwijzen kunnen
aanpassen aan het globale (criminaliteits)beeld.
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327 We gebruiken hier het woord ‘surveillance’ bewust niet, omdat dit in onze visie geen welomschreven politietaak is.

328 Cruciaal in onze visie is de eenmansopererende wijkagent die daardoor voor burgers aanspreekbaar is op zijn functioneren.
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Indirecte sturing kan ook via het landelijke niveau worden gegeven door het
opleggen van normen waaraan politiemensen moeten voldoen (opleidingsei-
sen, verplichte trainingsdagen enzovoort).
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329 Tops e.a., 2010: 34.

Wijkagenten als centrale spelers binnen de politieorganisatie
In het onderzoek van Tops e.a. wordt een aanbeveling op een hoger ab -
stractieniveau geformuleerd die bij onze suggestie lijkt te passen: ‘Verder
is binnen de politie een ontwikkeling gaande naar versterking van de
positie van wijkagenten en gebiedsgebonden politie. Van groot belang
daarbij is dat wijkagenten weer gedefinieerd worden als echte politie-
functionarissen, die zich zowel met handhaving, opsporing als informa-
tieverzameling bezighouden, en dat zij op basis daarvan een meer cen-
trale plaats in de politieorganisatie krijgen. Deze ontwikkeling, die nog
niet overal even scherp zichtbaar is, verdient verdere ondersteuning en is
een sterke uitdrukking van lokale inbedding van politie en een lokale
sturing daarvan.’329
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6

161

Het geheel overziend: samenvattende analyse, 
overallconclusies en aanbevelingen

6.1 Inleiding

De complexer wordende samenleving vraagt, zo stellen beleidsmakers en poli-
tieonderzoekers al jaren, om een politieorganisatie die als netwerkspeler – of
zelfs netwerkregisseur – opereert in zich steeds uitbreidende veiligheidsnetwer-
ken om de politiefunctie effectief te kunnen vervullen.

Deze claim lijkt nog beperkt empirisch gevalideerd en de implicaties ervan
voor de (organisatie van de) politie lijken (bijvoorbeeld in relatie tot de interne
aansturing) nooit goed te zijn onderzocht. In dit onderzoek confronteren we de
netwerkliteratuur, het staande politiebeleid en de politiële netwerkpraktijk met
elkaar om inzicht te krijgen in de betekenis van het politiële netwerken voor de
kernpolitiefuncties opsporing en handhaving openbare orde en de politiële stu-
ring hierop.

Vijf deelvragen geven daarbij structuur aan het onderzoek:
1 Hoe zien de onderzochte netwerken van de politie eruit?
2 In hoeverre en hoe netwerkt de politie?
3 In hoeverre en hoe stuurt de politieorganisatie haar politiële netwerkers?
4 Wat is de aantoonbare opbrengst van het netwerken door de politie voor de

kerntaken opsporing en handhaving openbare orde?
5 In hoeverre is sturing van de politiële netwerker mogelijk en noodzakelijk?

Dit onderzoek is gestart met het analyseren van de netwerkliteratuur en het
staande politiebeleid.

Centraal in dit onderzoek staat echter empirisch onderzoek naar de politiële
netwerkfunctie binnen de gebiedsgebonden politiezorg die de basis vormt van
de Nederlandse politie. Binnen de gebiedsgebonden politiezorg is de wijkagent
volgens het beleid en het beschikbare onderzoek het kloppend hart voor (ook)
de politiële netwerkfunctie. Om de (opbrengst van de) netwerken van de wijk-
agent in beeld te brengen, hebben wij vijf weekdiensten van wijkagenten in de
regio Brabant Zuid-Oost geobserveerd en hebben wij de netwerkpartners bui-
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ten en leidinggevenden binnen de politie, onder wie de voor Brabant Zuid-
Oost specifieke netwerkinspecteurs, bevraagd. Deze bevindingen hebben wij
getoetst aan de opbrengsten van diepte-interviews met buurtregisseurs en lei-
dinggevenden binnen de regio Amsterdam-Amstelland.

6.2 Hoe zien de netwerken binnen de gebiedsgebonden politiezorg eruit?

Binnen de wijk bestaan de netwerken vooral uit professionele en vrijwillige
aanbieders van sociale zorg. De belangrijke twee uitzonderingen zijn:
• woningbouwcorporaties die een dubbelfunctie hebben als aanbieder van de

sociale zorg ‘wonen’ en een handhavende functie vanwege hun mogelijk-
heid om personen het huis en daarmee de wijk uit te zetten;

• de gemeentelijke gebiedscoördinator die een regiefunctie in veel geïnstitu-
tionaliseerde wijkveiligheidsnetwerken vervult.

Politiekunde 44 | Politie in de netwerksamenleving
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Preambule opmerking
Een belangrijke mijlpaal in het onderzoek naar het functioneren van
wijkagenten is de CPW-studie van Terpstra uit 2008. Ten behoeve van dit
onderzoek heeft hij zes wijkagenten ieder gemiddeld 85 uur geobser-
veerd. Dit is grofweg tweemaal zo veel als de vijf buurtbrigadiers die wij
40 uur hebben geobserveerd. Zijn onderzoek kent echter een belangrijke
wetenschappelijke beperking: de data zijn, op verzoek van het geobser-
veerde korps, niet beschikbaar en zijn verder ‘slechts’ kwalitatief bespro-
ken, dat wil zeggen dat er geen kwantitatieve overzichten zijn opgeno-
men. In dit onderzoek zijn de brondata zowel beschikbaar voor nader
onderzoek als geaggregeerd tot kwantitatieve overzichten. Wij zullen
daarom regelmatig onze resultaten vergelijken met de inzichten die
Terpstra in 2008 presenteerde.330

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

330 Wanneer we dit onderzoek vergelijken met de het eerdere onderzoek van Terpstra over sturing van de noodhulp en gebiedsge-

bonden politiezorg uit 2002, dan geldt dat Terpstra globaal en kwalitatief naar de sturing van wijkpolitie heeft gekeken. Hij kijkt

niet naar de sturing op het optreden van wijkagenten in allerhande (buurt)netwerken in het bijzonder.
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6.3 In hoeverre en hoe netwerkt de gebiedsgebonden politie?

In onze observaties van het netwerken in de gebiedsgebonden politie valt op
dat de politie eigenlijk weinig tijd besteed aan de netwerkfunctie: gemiddeld
8%.331 Per netwerkfunctie kan dit worden gedifferentieerd, waarbij het grootste
deel (6%) wordt besteed aan niet-formeel overleg met geïnstitutionaliseerde
partijen. Relevant is hier de opmerking dat de netwerkfunctie in Brabant Zuid-
Oost is opgedeeld in de buurtbrigadier en de netwerkinspecteur (de functio-
neel leidinggevende van de buurtbrigadier). Deze laatstgenoemde functionaris
neemt een deel van de formeel georganiseerde overleggen met geïnstitutionali-
seerde partners op zich.

Zwaardmacht is dé inbreng van buurtbrigadiers in de veiligheidsnetwerken.
Ketenpartners maken daarnaast naar eigen zeggen graag gebruik van de in hun
beleving ‘unieke informatiepositie’ van de buurtbrigadier, hoewel wij dit niet
zo expliciet hebben kunnen waarnemen.

Uit onze observaties blijkt dat er geen sprake is van een gestructureerde of
structurele informatiestroom vanuit de buurt het korps in. Wij hebben ook
geen aanwijzingen gezien dat het korps de wel aangeleverde informatie struc-
tureel of gestructureerd gebruikt. Ook hebben wij geen aanwijzingen gezien
dat er structureel of gestructureerd om informatie wordt gevraagd aan de
buurtbrigadiers.

De informele contacten die de buurtbrigadiers met netwerkpartners onder-
houden, lijken natuurlijk te verlopen en effectief te zijn waar het gaat om de

Het geheel overziend: samenvattende analyse, overallconclusies en aanbevelingen
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Onze bevindingen lijken te contrasteren met de bevinding van Terpstra
in 2008: ‘In de praktijk nemen wijkagenten vaak deel aan netwerken en
samenwerkingsverbanden rond de aanpak van uiteenlopende problemen
in hun werkgebied.’ Terpstra kwantificeert echter niet wat hij met ‘vaak’
bedoelt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

331 Het gaat hier om de activiteiten verbonden aan het participeren in geïnstitutionaliseerde en niet geïnstitutionaliseerde over-

leggen, zowel met een formeel als informeel karakter. Burgercontact is niet meegerekend. Dit komt overeen met het onderzoek

van Nienhuis e.a. (2004), waarin ook wordt gevonden dat 8% van de diensttijd wordt besteed aan het aangaan en onderhou-

den van contacten met partners.
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leefbaarheid van de wijk (hoewel ze de politie ogenschijnlijk meer tijd kost dan
oplevert ten behoeve van haar kerntaak).

In de perceptie van de geobserveerde buurtbrigadiers werkt formalisering
van de samenwerking averechts. Deze perceptie past bij de literatuur op het
gebied van formele (politie)netwerken die wijst op de problemen die ontstaan
tussen de verschillende partijen bij formele regelingen (zoals hennepteelt die
geregeld is door middel van een convenant). Dit laat onverlet dat een geobser-
veerde buurtbrigadier bijvoorbeeld wel een deel van zijn werktijd op het
gemeentehuis is gaan zitten om toegankelijker te zijn voor netwerkpartners
aldaar. Volgens deze buurtbrigadier is dit echter geen formele vorm van samen
werken, maar bevordert dit juist de korte lijntjes.

In de door ons geanalyseerde netwerken heeft de politie geen regierol. De
rollen die wij wel hebben waargenomen zijn plant (formeel overleg), initiator,
expert en intermediair (formele en informele overleggen) en facilitator (infor-
mele overleggen).

Onze analyse is daarmee anders dan die van Terpstra uit 2008: ‘De bijdrage van
wijkagenten aan het opzetten, coördineren en regisseren van samenwerking
rond de aanpak van onveiligheid is dan ook groot.’ Of:

‘Binnen het huidige veiligheidsbeleid geldt als uitgangspunt dat op lokaal
niveau de regietaak bij gemeenten hoort te liggen. In samenhang daarmee
wordt er bovendien van uitgegaan dat de politie deze taak niet meer op zich
moet nemen. Deze nieuwe orthodoxie weerklinkt ook in de verhalen van
wijkagenten over “wegzetten”. De gedachte dat niet de politie, maar de
gemeente verantwoordelijk is voor de regie in de lokale veiligheidszorg
roept in de praktijk voor wijkagenten echter nieuwe spanningen op. Ener-
zijds worden wijkagenten geconfronteerd met de nieuwe leer dat ze niet op
de stoel van de gemeente moeten gaan zitten. Tegelijkertijd constateren zij in
nogal wat gevallen dat taken die toebedeeld zijn aan partners niet, gebrekkig
of te laat uitgevoerd worden. Het gevolg is dat wijkagenten zich in de prak-
tijk vaak toch weer gedwongen voelen de regie over andere partijen in de
veiligheidszorg op zich te nemen en deze te sturen’.332
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332 Terpstra, 2008.
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Het overallbeeld is daarmee dat daar waar het politiebeleid duidelijk is (‘net-
werken is er om informatie te halen en oneigenlijke taken weg te zetten’), er in
de praktijk van de gebiedsgebonden politiezorg geen operationalisatie van dit
beleid lijkt te bestaan.

6.4 In hoeverre en hoe sturen politiële leidinggevenden hun netwerkers?

Voor het gebiedsgebonden politiewerk geldt dat in onze observatie blijkt dat de
wijkagenten vrijwel los van de organisatie functioneren en daarmee allemaal op
hun eigen wijze proberen de maatschappelijke veiligheid in de eigen buurt te
optimaliseren. Volgens ons slagen ze daar aardig in. Dit beeld komt overeen met
bevindingen uit de literatuur dat er weinig sturing is op politiële frontlijnwer-
kers in het algemeen.

6.5 Wat is de aantoonbare opbrengst van het netwerken door de politie voor de
kerntaken opsporing en handhaving van de openbare orde?

In onze observaties en interviews hebben wij geen aantoonbare betekenis van
het netwerken van de wijkagent voor de kerntaken opsporing en handhaving
openbare orde kunnen aantonen.

Dit laat onverlet dat we in onze observaties wel een belangrijke betekenis
zien van het (informele) netwerken door de buurtbrigadier voor de hulpverle-
ning aan individuen en de leefbaarheid in de wijk. Dit heeft zeker gevolgen
voor (het gevoel van) sociale veiligheid en daarmee heeft het netwerken wel
een positieve betekenis voor de politiefunctie. Of het hiervoor noodzakelijk is
dat de politie deelneemt aan allerhande (formeel georganiseerde) geïnstitutio-
naliseerde netwerken kan niet uit ons onderzoek worden geconcludeerd.

6.6 In hoeverre is sturing van de politiële netwerker mogelijk en noodzakelijk?

De huidige praktijk, zoals die naar voren komt uit onze observaties bij de
gebiedsgebonden politiezorg, is er een waarbij er nauwelijks wordt gestuurd
op de politiële netwerker. De vraag die dit oproept is of sturing mogelijk is,
maar ook of dat een toegevoegde waarde zou hebben.

Op dit moment bestaan er geen (realistische) kaders voor de politiële net-
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werker, zodat op dit moment (bij)sturing ook niet mogelijk is door hun lei-
dinggevenden. Sturing op het effectiever benutten van de netwerken waarin de
politiële netwerkers opereren, is immers weinig kansrijk; samen werken in net-
werken vraagt altijd om geven en nemen en het politiebeleid ‘verbiedt’ nu juist
het geven aan het netwerk. Hierdoor worden politiële netwerkers gedwongen
tegen het beleid in te opereren.

De vraag blijft dan of uitgaande van realistischer politiebeleid sturing nood -
zakelijk is. Op grond van zowel de in hoofdstuk 2 besproken netwerktheorie als
de theorieën over besluitvorming in complexe organisaties zijn wij van mening
dat het uitgangspunt noodzakelijk zelforganisatie en zelfsturing van profes -
sionals moet zijn. Dit vraagt volgens ons van operationele leidinggevenden
onderkenning van het feit dat directe sturing slechts beperkt mogelijk is door
coaching on the job. Indirecte sturing moet dan gericht zijn op het decentrali-
seren van verantwoordelijkheden en het versterken van het zelforganiserend
vermogen van professionals. Hiertoe moeten wel realistische, richtinggevende
kaders worden opgesteld.

6.7 Overallconclusies

Voor ons is een belangrijke eerste metaconclusie van dit onderzoek dat een ver-
gelijking van onze resultaten met de literatuur laat zien dat kwantitatief obser-
verend onderzoek noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van de werke-
lijkheid. Het houden van interviews, het afnemen van enquêtes en zelfs het
observerend onderzoek zonder kwantitatieve weergave is vatbaar voor een door
eigen normen gekleurde weergave van de werkelijkheid.

Wij concluderen dat de gebiedsgebonden politie (inderdaad) wordt gecon-
fronteerd met, in de perceptie van betrokkenen, zich steeds uitbreidende en
actievere veiligheidsnetwerken.

De netwerktheorie laat zien dat het effectief kunnen vervullen van een net-
werkfunctie geven en nemen betekent: politie die een rol ambieert in die vei-
ligheidsnetwerken zal zich moeten openstellen voor en committeren aan de
prioriteiten die vanuit de netwerken komen waaraan de politie deelneemt.

Het huidige politiebeleid, dat vooral wil nemen uit en niet wil geven aan
(relevante) veiligheidsnetwerken, bepaalt echter feitelijk al op voorhand dat de
politie geen volwaardige rol in de netwerken kan spelen. Binnen de politieprak-
tijk bestaat er geen gedeelde visie over wat het functioneren in veiligheidsnet-
werken betekent en/of vereist: in de dagelijkse praktijk van de wijkagent is
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zichtbaar dat deze gedreven functionarissen zich tegen het formele beleid in als
‘echte’ netwerkers conform de theorie opstellen om vooral sociale overlast in
de buurt effectief te bestrijden en de leefbaarheid te vergroten. De gedachte
informatiefunctie ten behoeve van anderen in het korps en de oneigenlijke-
taken-wegzetfunctie door het opereren in (geïnstitutionaliseerde) netwerken
komen echter niet van de grond.

Specifiek voor het gebiedsgebonden politiewerk in Brabant Zuid-Oost con-
stateren wij dat de netwerkfunctie van de wijkagent slechts een beperkt deel
van zijn tijd vergt, namelijk 8%. Hieronder valt 2% van de tijd die wordt
besteed aan het formele contact met geïnstitutionaliseerde netwerken dat cen-
traal staat in het politiebeleid en het politieonderzoek tot nu toe.

Er blijkt uit onze observaties geen waarde van het netwerken door de wijk-
agenten voor de kernpolitiefuncties opsporen en handhaven openbare orde. Laat
hier geen misverstand over bestaan: de burgercontacten van de wijkagent dragen
volgens onze observaties wel bij aan de kernpolitiefunctie. Het netwerken door
de wijkagent verbetert in onze observaties de hulpverlening aan individuen en
vergroot daarmee de leefbaarheid in de buurt. Het gebruik van de (uitstraling)
van zwaardmacht is daarbij in die observaties de essentiële netwerkbijdrage. De
ketenpartners maken daarnaast naar eigen zeggen graag gebruik van de in hun
beleving ‘unieke informatiepositie’ van de buurtbrigadier.

Structurele sturing op de politiële netwerkers vindt in de praktijk nauwelijks
plaats. Voor ons is het de vraag of directere sturing tot een grotere effectiviteit
zou leiden, want dit is zeker niet vanzelfsprekend. Wij zouden op basis van de
theorie eerder pleiten voor het decentraliseren van de verantwoordelijkheden
naar de werkvloer.

Concluderend denken wij dat nader onderzoek naar onze hypothese dat
wijkveiligheid gebaat is bij (meer) goede wijkagenten met een brede functie-
invulling, nuttig is. Hierbij moet dan de illusie worden losgelaten dat dit leidt
tot het kunnen wegzetten van niet-primair geachte politietaken. Wij zouden
nog concreter de vraag willen stellen of de maatschappelijke veiligheid en de
politiefunctie niet gebaat zouden zijn bij het vervangen van noodhulpcapaciteit
door wijkagentcapaciteit.

Daarmee concluderen wij overall dat in de kerntakendiscussie van de politie
een realistische beschouwing over de netwerkfunctie van de politie niet mag
ontbreken.
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Bijlagen

1 Observatiekader

Op basis van de bestudeerde theorie, de beleidsstukken en het empirisch onder-
zoek naar de politiële netwerkfunctie hebben wij een observatiekader opgesteld
voor het observeren van de werkzaamheden van de buurtbrigadiers. Per centrale
vraag hebben we indicatoren en bijbehorende deelvragen benoemd die als
richtsnoer dienden bij het uitvoeren van het veldwerk.

Tabel B1 
 

Verhouding netwerken tot het 

dagelijks werk 

• Hoeveel tijd besteden buurtbrigadiers aan werk op het 

bureau (binnen) en werk buiten het bureau (buiten)? 

• Hoeveel tijd besteden buurtbrigadiers aan 

netwerkactiviteiten? 

• Hoeveel tijd besteden buurtbrigadiers aan burgercontact? 

Beschrijving netwerk • Uit welke actoren bestaat het netwerk? 

• Wat is het doel van het netwerk? 

• Is het een geïnstitutionaliseerd of niet-

geïnstitutionaliseerd netwerk? 

• Is het netwerk formeel of informeel georganiseerd? 

• In welke mate is sprake van samen werken of 

samenwerking? 

Relaties en positie • Hoe karakteriseren de actoren in het netwerk hun 

relaties met elkaar (functioneel/extrafunctioneel en 

zwak/sterk)? 

In hoeverre en hoe 

participeert de politie in 

netwerken? 

Netwerkrollen • Welke rollen (plant, intermediair, facilitator, initiator, 

regisseur) speelt de politie in netwerken volgens de politie 

zelf en volgens andere actoren? 

Wat is de aantoonbare 

opbrengst van het 

participeren in netwerken 

door de politie voor de 

opsporing en handhaving van 

de openbare orde? 

Netwerkprincipes • In welk opzicht denken de partijen er beter van te 

worden? 

• Wat ‘geven’ en ‘nemen’ partijen in het netwerk? 

• In welke mate probeert men problemen integraal op te 

lossen en wat zijn hierbij de problemen? 

• Hebben actoren in het netwerk beslissingsbevoegdheid 

en krijgen zij binnen hun organisatie iets voor elkaar? 

In hoeverre en hoe sturen 

politiële leidinggevenden hun 

medewerkers met een 

netwerkende taak? 

 

 

Sturing van professionals met 

een netwerkende taak 

• In hoeverre en hoe participeert de politie in netwerken 

volgens leidinggevenden? 

• Wat zijn de verwachtingen van leidinggevenden m.b.t. de 

politiële netwerkfunctie? 

• In welke mate en hoe geven politiële leidinggevenden 

sturing aan politiële netwerkers volgens zowel 

leidinggevenden als netwerkers? 

In hoeverre is sturing van 

medewerkers met een 

netwerkende taak wenselijk 

en noodzakelijk? 

Sturing van professionals met 

een netwerkende taak 

• In hoeverre is sturing van medewerkers met een 

netwerkende taak wenselijk en noodzakelijk volgens 

zowel leidinggevenden als netwerkers? 
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2 Respondenten

In het onderstaande overzicht staan de respondenten uit het onderzoek ver-
meld. De respondenten aan wie op hun verzoek anonimiteit is beloofd, hebben
we niet opgenomen.

Naam Functie en organisatie
Barbara van Caem Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam, politie 

Amsterdam-Amstelland
Frank van der Streek Programmamanager Prioritaire doelgroepen, politie 

Amsterdam-Amstelland
Hans Andersson Voormalig organisatieadviseur Projectgroep

Organisatie en Structuren
Jan Wiarda Voormalig hoofdcommissaris Haaglanden
Louis Okkersen Coördinator Conflict en Crisisbeheersing, politie 

Utrecht
Peter van Os Programmamanager Gebiedsgebonden Politiezorg, 

Politieacademie
Ries Straver Voormalig hoofdcommissaris Utrecht
Rob Lingeman Afdelingschef, politie Brabant Zuid-Oost
Roeland van Zeijst Beleidsmedewerker, politie Amsterdam-Amstelland
Ron Moes Specialist, politie Amsterdam-Amstelland
Thieu Schrijver Beleidsmedewerker, politie Amsterdam-Amstelland
Wouter Stol Hoogleraar Cybercrime, Open Universiteit
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Leden Redactieraad Programma Politie & Wetenschap

Voorzitter prof. dr. H.G. van de Bunt
Hoogleraar Criminologie
Erasmus Universiteit Rotterdam

Leden mr. drs. C. Bangma 
Districtschef regiopolitie Flevoland
Lid Commissie Politie & Wetenschap

drs. P. Holla
Districtschef regiopolitie Kennemerland

prof. dr. P. van Reenen
Van Reenen-Russel Consultancy b.v.
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
Universiteit Utrecht

Secretariaat Programmabureau Politie & Wetenschap
Politieacademie
Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn

Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
www.politieenwetenschap.nl
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Uitgaven in de reeks Politiekunde

1. Criminaliteit in de virtuele ruimte
P. van Amersfoort, L. Smit & M. Rietveld, DSP-groep, Amsterdam/
TNO-FEL, Den Haag, 2002

2. Cameratoezicht. Goed bekeken?
I. van Leiden & H.B. Ferwerda, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 
Arnhem, 2002

3. De 10 stappen van Publiek-Private Samenwerking (PPS)
J.C. Wever, A.A. van Pel & L. Smit, DSP-groep, Amsterdam/TNO-FEL, 
Den Haag, 2002

4. De opbrengst van projecten. Een verkennend onderzoek naar de bijdrage van
projecten aan diefstalbestrijding
C.J.E. In ’t Velt, e.a., NPA-Onderzoeksgroep, LSOP, Apeldoorn, 2003

5. Cameratoezicht. De menselijke factor
A. Weitenberg, E. Jansen, I. van Leiden, J. Kerstholt & H.B. Ferwerda, 
Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem/TNO, Soesterberg, 2003

6. Jeugdgroepen in beeld. Stappenplan en randvoorwaarden voor de shortlist-
methodiek
H.B. Ferwerda & A. Kloosterman, Advies- en Onderzoeksgroep Beke &
Politieregio Gelderland-Midden, Arnhem, 2004 (vierde druk 2006)

7. Hooligans in beeld.Van informatie naar aanpak
H.B. Ferwerda & O. Adang, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem/
Onderzoeksgroep Politieacademie Apeldoorn, 2005

8. Richtlijnen auditieve confrontatie
J.H. Kerstholt, A.G. van Amelsfoort, E.J.M. Jansen & A.P.A. Broeders, TNO 
Defensie en Veiligheid, Soesterberg/Politieacademie, Apeldoorn/NFI,
Den Haag, 2005

9. Niet verschenen
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10. De opsporingsfunctie binnen de gebiedsgebonden politiezorg
O. Zoomer, IPIT, Instituut voor maatschappelijke veiligheidsvraagstuk-
ken, Universiteit Twente, 2006

11. Inzoomen en uitzoomen op Zaandam
I. van Leiden & H.B. Ferwerda, Advies- en onderzoeksgroep Beke, 
Arnhem 2006

12. Aansprakelijkheidsmanagement politie. Beschrijving, analyse en handreiking
E.R. Muller, J.E.M. Polak, C.J.J.M. Stoker m.m.v. M.L. Diepenhorst &
S.H.E. Janssen, COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement,
Den Haag/Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, 2006

13. Cold cases – een hot issue
I. van Leiden & H.B. Ferwerda, Advies- en onderzoeksgroep Beke, 
Arnhem, 2006

14. Adrenaline en reflectie. Hoe leren politiemensen op de werkplek?
A. Beerepoot & G. Walraven e.a., DSP-groep BV, Amsterdam/Walraven 
onderzoek en advies, 2007

15. Tussen aangifte en zaak. Een referentiekader voor het aangifteproces
W. Landman, L.A.J. Schoenmakers & F. van der Laan, Twynstra Gudde, 
adviseurs en managers, Amersfoort, 2007

16. Baat bij de politie. Een onderzoek naar de opbrengsten voor burgers van het
optreden van de politie
M. Goderie & B. Tierolf, m.m.v. H. Boutellier & F. Dekker, Verwey-Jonker 
Instituut, Utrecht, 2008

17. Hoeveel wordt het vandaag? Een studie naar de kans op voetbalgeweld en 
het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden
E.J. van der Torre, R.F.J. Spaaij & E.D. Cachet, COT, Instituut voor Veilig-
heids- en Crisismanagement, Den Haag, 2008

18. Overbelast? De administratieve belasting van politiemensen bij de afhande -
ling van jeugdzaken
G. Brummelkamp & M. Linssen, EIM, Zoetermeer, 2008
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19. Geografische daderprofilering. Een inventarisatie van randvoorwaarden en
succesfactoren
G. te Brake & A. Eikelboom, TNO Defensie en Veiligheid, Soesterberg,
2008

20. Solosurveillance. Kosten en baten
S.H. Esselink, J. Broekhuizen & F.M.H.M. Driessen, Bureau Driessen,
2009

21. Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van AWARE voor de politie. 
Ervaringen met een nieuwe aanpak van belaging door ex-partners
M.Y. Bruinsma, J. van Haaf, R. Römkens & L. Balogh, IVA Beleidsonder-
zoek en Advies, i.s.m. INTERVICT/Universiteit van Tilburg, 2008

22. Gebiedsscan criminaliteit en overlast. Een methodiekbeschrijving
B. Beke, E. Klein Hofmeijer & P. Versteegh, Bureau Beke, Arnhem, 2008

23. Informatiemanagement binnen de politie. Van praktijk tot normatief kader
V. Bekkers, M. Thaens, G. van Straten & P. Siep; m.m.v. A. Dijkshoorn, 
Center for Public Innovation, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009

24. Nodale praktijken. Empirisch onderzoek naar het nodale politieconcept
H.B Ferwerda, E.J van der Torre & V. van Bolhuis, Bureau Beke, Arnhem/
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag, 2009

25. Rellen om te rellen. Een studie naar grootschalige openbare-ordeverstoringen
en notoire ordeverstoorders
I. van Leiden, N. Arts & H.B. Ferwerda, Bureau Beke, Arnhem, 2009

26a. Verbinden van politie- en veiligheidszorg. Politie en partners over signaleren
& adviseren
W. Landman, P. van Beers & F. van der Laan, Twynstra Gudde, Amers-
foort, 2009

26b. Politiepolitiek. Een empirisch onderzoek naar politiële signalering & 
advisering
E.J.A. Bervoets, E.J. van der Torre & J. Dobbelaar m.m.v. N. Koeman, 
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag, 2009
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27. De politie aan zet: de aanpak van veelplegers in Deventer
I. Bakker & M. Krommendijk, IPIT, Enschede, 2009

28. Boven de pet? Een onderzoek naar grootschalige ordehandhaving 
in Nederland
O.M.J. Adang (redactie), S.E. Bierman, K. Jagernath-Vermeulen, 
A. Melsen, M.C.J. Nogarede & W.A.J. van Oorschot, Politieacademie,
Apeldoorn, 2009

29. Rellen in Ondiep. Ontstaan en afhandeling van grootschalige ordeverstoring
in een Utrechtse achterstandswijk
G.J.M. van den Brink, M.Y. Bruinsma (redactie), L.J. de Graaf, M.J. van
Hulst, M.P.C.M. Jochoms, M. van de Klomp, S.R.F. Mali, H. Quint, 
M. Siesling, G.H. Vogel, Politieacademie, Apeldoorn, 2010

30. Burgerparticipatie in de opsporing. Een onderzoek naar aard, werkwijzen en
opbrengsten
A. Cornelissens & H. Ferwerda (redactie), met medewerking van 
I. van Leiden, N. Arts & T. van Ham, Bureau Beke, Arnhem, 2010

31. Poortwachters van de politie. Meldkamers in dagelijks perspectief
J. Kuppens, E.J.A. Bervoets & H. Ferwerda, Bureau Beke, Arnhem 
& COT, Den Haag, 2010

32. Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat ertoe doet
M.H.M. van Tankeren, Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 2010

33. Civiele politie op vredesmissie. Uitzendervaringen van Nederlandse politie -
functionarissen
H. Sollie, Universiteit Twente, Enschede, 2010

34. Ten strijde tegen overlast. Jongerenoverlast op straat: is de Engelse aanpak geschikt
voor Nederland?
M.L. Koemans, Universteit Leiden, 2010

35. Het districtelijk opsporingsproces; de black box geopend
R.M. Kouwenhoven, R.J. Morée &. P. van Beers, Twynstra Gudde, Amers-
foort, 2010
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36. Balanceren tussen alert maken en onrust voorkomen. Publiekscommunicatie over 
seriële schokkende incidenten (casestudy Lelystad)
A.J.E. van Hoek, m.m.v. P.F. van Soomeren, M.D. Abraham & 
J. de Kleuver, DSP-groep, Amsterdam, 2011

37. Sturing van blauw. Een onderzoek naar operationele sturing in de basispolitiezorg
W. Landman, m.m.v. M. Malipaard, Twynstra Gudde, Amersfoort, 2011

38. Onder het oppervlak. Een onderzoek naar ontwikkelingen en (a)select optreden rond
preventief fouilleren
J. Kuppens, B. Bremmers, E. van den Brink, K. Ammerlaan & 
H.B. Ferwerda, m.m.v. E.J. van der Torre, Bureau Beke, Arnhem/COT,
Den Haag, 2011

39. Naar eigen inzicht? Een onderzoek naar beoordelingsruimte van en grenzen aan de
identiteitscontrole
J. Kuppens, B. Bremmers, K. Ammerlaan & E. van den Brink, Bureau
Beke, Arnhem/COT, Den Haag, 2011

40. Toezicht op zedendelinquenten door de politie in samenwerking met de reclassering
H.G. van de Bunt, N.L. Holvast & J. Plaisier, Erasmus Universiteit, 
Rotterdam/Impact R&D, Amsterdam, 2012

41. Daders over cameratoezicht
H.G.A. van Schijndel, A. Schreijenberg, G.H.J. Homburg & S. Dekkers,
Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam, 2012

42. Aanspreken op straat. Het werk van de straatcoach in al zijn verschijningsvormen
L. Loef, K. Schaafsma & N. Hilhorst, DSP-groep, Amsterdam, 2012

43. De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie
N. Struiksma, C.N.J. de Vey Mestdagh & H.B. Winter, Pro Facto, Gronin-
gen/Kees de Vey Mestdagh, Groningen, 2012
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