
SAMENVATTING 

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de 

effectiviteit van vier verschillende politiestrategieën, alsmede de omstandigheden 

waaronder deze strategieën effectief zijn. Deze strategieën worden geregeld ingezet voor 

de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

METHODE 

Om een overzicht te krijgen van wat er bekend is over de effecten van de 

politiestrategieën Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem 

Oriented Policing, is systematisch literatuuronderzoek verricht. Hiervoor is 

gebruikgemaakt van verschillende wetenschappelijke databases, aangevuld met 

informatie van relevante websites, literatuurlijsten uit relevante publicaties en suggesties 

van verschillende experts op het terrein van de politiewetenschappen. Alle geselecteerde 

literatuur moest betrekking hebben op Community Policing, Third Party Policing, Hotspot 

Policing en/of Problem Oriented Policing of een Nederlandse of Duitse afgeleide hiervan. 

Daarnaast moest minstens één van de gerapporteerde uitkomstmaten zich richten op 

het terugdringen van criminaliteit, geweld of overlast. Tot slot gold voor het eerste deel 

van de researchsynthese dat de studies van voldoende methodologische kwaliteit 

moesten zijn om uitspraken over effectiviteit mogelijk te maken. Dit betekent dat alle 

geselecteerde studies minimaal een quasi-experimentele onderzoeksopzet moesten 

hebben.  

Voor het tweede deel van de researchsynthese dat ingaat op de omstandigheden 

waaronder effecten al dan niet optreden, golden geen restricties met betrekking tot de 

onderzoeksopzet van de beschreven studie. Wel gold dat de studie informatie moest 

opleveren over de omstandigheden waaronder de onderzochte politiestrategie werd 

uitgevoerd, en de implicaties daarvan voor de gevonden resultaten. 

EVIDENTIE POLITIESTRATEGIEËN 

Voor alle vier de politiestrategieën is evidentie te vinden. Dat wil zeggen dat er positieve 

effecten zijn gevonden in onderzoek van voldoende methodologische kwaliteit om 

uitspraken over effectiviteit mogelijk te maken. Positieve effecten worden echter niet in 

elke studie en ook niet voor elke uitkomstmaat gevonden. Community Policing, Hotspot 

Policing en Problem Oriented Policing zijn alle drie effectieve politiestrategieën in het 

terugdringen van criminaliteit, geweld en overlast. Er zijn voldoende hoogwaardige 

studies beschikbaar die de effectiviteit van deze strategieën aantonen om deze conclusie 



te trekken. Naar Third Party Policing is minder onderzoek gedaan dan naar de andere 

drie strategieën. Third Party Policing is een effectieve politiestrategie in het terugdringen 

van drugsdelicten. Over de effecten op andere vormen van criminaliteit kunnen geen 

uitspraken worden gedaan.  

OMSTANDIGHEDEN 

Om het gewenste effect te bereiken moet een interventie afgestemd zijn op de 

omstandigheden waaronder de betreffende politiestrategie werkzaam is. Niet in elke 

studie worden positieve resultaten gevonden. De belangrijkste reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat de onderzochte strategieën meestal niet zo worden uitgevoerd als dat 

aanvankelijk de bedoeling was. Deze problemen in de implementatie kunnen 

verschillende oorzaken hebben, variërend van hoge werkdruk en een opeenstapeling van 

incidenten waaraan prioriteit wordt verleend, tot een gebrek aan draagvlak en sturing. 

Verder lijkt focus een succesfactor voor alle politiestrategieën, of dit nu gaat om het 

zorgvuldig identificeren van hotspot of om het identificeren van de belangrijkste 

problemen. Ook binnen Community Policing, waarvoor over het algemeen een brede 

probleemdefinitie geldt, is focus belangrijk. Onderzoek laat zien dat 

samenwerkingsverbanden en veiligheidsnetwerken alleen succesvol zijn als er een helder 

doel aan ten grondslag ligt en duidelijk is welke maatregelen door welke partij zullen 

worden genomen. 

CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Het effect van een in potentie effectieve politiestrategie wordt in de eerste plaats 

bepaald door de wijze waarop deze is geïmplementeerd. Hoewel het belang van 

universele factoren als tijd, middelen en motivatie voor alle onderzochte 

politiestrategieën geldt, speelt de motivatie van de korpsleiding en de uitvoerende 

politiefunctionarissen vermoedelijk een grotere rol bij de toepassing van Community 

Policing en Problem Oriented Policing. De researchsynthese biedt een aantal 

aanwijzingen dat de verschillende politiestrategieën effect boeken op specifieke soorten 

problematiek. Zowel Community Policing als Hotspot Policing lijken zonder toepassing 

van een probleemoplossende werkwijze vooral geschikt voor de aanpak van 

drugsdelicten en kleine criminaliteit. Problem Oriented Policing is effectief in de aanpak 

van veel verschillende vormen van criminaliteit, waaronder zwaardere misdrijven. 

Voorwaarde hierbij is focus op een specifiek probleem. Verder lijkt de combinatie van 

meerdere politiestrategieën effectiever dan toepassing van een enkele politiestrategie. 

Toekomstig onderzoek naar de politiestrategieën Community Policing, Third Party 

Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing zou zich vooral moeten richten op 



de toepassing van deze strategieën in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de 

Nederlandse politie, waarbij verschillen in toepassing worden gerelateerd aan verschillen 

in effect. 

 


