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1. 	Achtergrond  

1.1. Inleiding  

•••• 1 

Het probleem van de toenemende criminaliteit en de daarmee samen-

hangende daling van het ophelderingspercentage heeft zowel op lande-

lijk als op lokaal niveau ontwikkelingen in gang gezet. Binnen het 

Ministerie van Justitie heeft het criminaliteitsvraagstuk de aan-

dacht gekregen met de instelling van de Werkgroep Verbaliserings-

beleid Misdrijven. Deze Werkgroep had onder meer tot taak mogelijk-

heden na te gaan om te komen tot de vaststelling van richtlijnen en 

prioriteiten voor het opsporings- en vervolging -sbeleid. In haar 

rapport (1976) stelde de Werkgroep dat het vooralsnog niet goed mo-

gelijk was landelijke richtlijnen op te stellen, doch dat op plaat-

selijk of regionaal niveau het driehoeksoverleg tussen hoofdofficier 

van justitie, burgemeester en politiechef het meest geeigende kader 

was waarbinnen richtlijnen opgesteld zouden kunnen worden. 

Teneinde deze richtlijnen zoveel mogelijk op verantwoorde wijze te 

kunnen opstellen was empirisch onderzoek noodzakelijk. De vergadering 

van Procureurs-Generaal heeft zich bij het eindrapport van de werk-

groep aangesloten en besloten in enkele arrondissementen experimenten 

met betrekking tot het opsporings- en verbaliseringsbeleid uit te 

voeren. Verschillende vormen van overheidsoptreden (bestuurlijk en 

strafrechtelijk) zouden daartoe experimenteel onderzocht moeten 

worden op hun effecten in de bestrijding van de criminaliteit. 

Door haar frequentie van voorkomen is het criminaliteitsprobleem 

vooral het probleem van de zogenoemde "kleine criminaliteit". De 

Werkgroep Verbaliseringsbeleid was van mening dat het mogelijk was 

voor de kleine criminaliteit richtlijnen te ontwerpen voor een selec-

tief verbaliseringsbeleid. De experimenten zouden dan ook gericht 

moeten worden op de kleine criminaliteit en dan vooral op delicten 

die - in de tijd bezien - een tamelijk stabiel patroon vertonen. 

Mogelijke delicten zouden kunnen zijn: zakkenrollerij, mishandeling, 

inbraak bij particulieren, vernielingen, diefstal uit auto en (brom)- 

fietsdiefstal. In een vergadering van Procureurs-Generaal werd be- 

sloten de experimenten te laten plaatsvinden in de gemeenten Amsterdam, 



Utrecht, Leiden, Bergen op Zoom en Hoogeveent) . Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie Centrum werd gevraagd haar medewerking te 

verlenen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de experimenten uit te voeren bij de 

justitiele dienst. Experimenteel zou nagegaan moeten worden welke nieuwe 

vormen van rechercheren zouden resulteren in een verhoging van de effec-

tiviteit van het politie-optreden in het bestrijden van de kleine crimi-

naliteit. 

Uit de orienterende en voorbereidende fase van experimenten die opgezet 

zouden kunnen worden, zijn enkele verschuivingen voortgekomen. Deze ver-

schuivingen zijn o.a. gebaseerd op de resultaten van onderzoek in 

Nederland en in het buitenland naar effecten van en oordeel over het 

politie-optreden. 

Zo is uit een studie van de Rand Corporation (The Criminal Investigation 

Process, 1975) gebleken dat het succes van een opheldering vooral bepaald 

werd door de informatie die door de burger aan de politie werd verstrekt 

(voor de Amerikaanse situatie was dit dan de agent van de geuniformeerde 

dienst, die op de plaats van het delict aanwezig was). De introductie van 

nieuwe technologie, (mobilofoon, snellere auto's, onderzoek van vinger-

afdrukken) lijkt - eveneens op grond van onderzoeksresultaten - evenmin 

te leiden tot een verhoging van de effectiviteit. 

Nader onderzocht zal moeten worden in hoeverre dit ook opgaat voor de 

Nederlandse situatie. Ondertussen lijkt de veronderstelling gerechtvaar-

digd dat tussen de werkterreinen van de justitiele en de geuniformeerde 

diensten niet steeds een scheiding kan worden aangebracht. 

Bovendien lijkt het noodzakelijk dat er met het oog op de criminaliteits-

bestrijding - zowel in reactieve als in preventieve zin - een goede relatie 

tussen pantie en publiek 	bestaat. Dat deze relatie mogelijkerwijs ver- 

betering behoeft, zou men kunnen afleiden uit onderzoek, waarin bleek dat 

de bevolking bepaald niet tevreden was over de wijze waarop de politie haar 

taak van criminaliteitsbestrijding vervulde, en uit onderzoek waaruit een 

daling van het aangiftepercentage naar voren kwam en een geringe bereidheid 

It) In contacten met de gemeenten Arnhem en Bergen op Zoom bleken zich 
daar geen problemen in de bestrijding van de kleine criminaliteit 
voor te doen. On die reden werd voorlopig afgezien van het houden van 
een experiment in deze gemeenten. 



van de bevolking om met de politie samen te werken of informatie te 

verstrekken. 

Daarbij kwam dat onderzoekers van het WODC bij hun gesprekken met het 

plaatselijk driehoeksoverleg en later met de politie erop gewezen werden 

dat vanzelfsprekend een verhoging van de effectiviteit verwacht mocht 

worden, wanneer er extra mankracht bij de justitiele dienst ingezet zou 

worden. Doch deze verhoging zou vermoedelijk slechts tijdelijk zijn, 

omdat men een blijvende uitbreiding van het politie-apparaat niet zo 

waarschijnlijk achtte en dus na afloop van het experiment weer terug 

zou moeten vallen op de oude capaciteit. 

Naast experimenten binnen de justitiele dienst, bijvoorbeeld door het 

introduceren van een prioriteitenstelling in opsporing of door een 

interne reorganisatie of reallocatie, zouden volgens de onderzoekers 

dan ook experimenten opgezet moeten worden waarin aandacht besteed wordt 

aan activiteiten ter preventie van criminaliteit. 

Op grond van praktijkinzicht en literatuurstudie lijkt de werk-hypothese 

van de onderzoekers dat preventieve activiteiten zich niet moeten beper-

ken tot technische advisering gewettigd. De noodzaak van een goede relatie 

met de bevolking impliceert dat de politie naar de bevolking toe duide-

lijk zal moeten maken wat van haar verwacht kan en mag worden en wat 

niet; wat ze aan kan en wat niet. Dit zou enerzijds kunnen gebeuren door 

de bevolking te informeren en te stimuleren om preventieve maatregelen te 

nemen; anderzijds door in plaats van incidentgericht meer probleemgericht 

te werk te gaan. Dat laatste zou binnen een justitieel kader kunnen ge-

schieden,maar zou vooral ook gestalte kunnen krijgen in een aanpak waarin 

de politie - uiteraard aan de hand van incidenten waarmee ze dagelijks 

geconfronteerd wordt - maatschappelijke achtergronden van crimineel gedrag 

signaleert en ook het nodige doet om deze weg te (doen) nemen. Dergelijke 

activiteiten ter voorkoming van criminaliteit en gericht op het wegnemen 

van criminogene factoren worden ook wel aangeduid als sociopreventie. 

De bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid dat een drietal accent-

verschuivingen heeft plaatsgevonden t.w.: 

1. Naast een aanpak van het criminaliteitsprobleem door uitsluitend de 

justitiele diensten zou geexperimenteerd moeten worden met een aan-

pak waarbij ook de geaniformeerde diensten betrokken zijn. 

2. Naast een aanpak waarbij geexperimenteerd wordt met recherche-activi-

teiten die een reactief karakter hebben zou geexperimenteerd moeten 

worden met preventieve activiteiten. 



3. Binnen de experimenten die gericht worden op preventie van crimina-

liteit zou niet alleen aandacht gegeven moeten worden aan de ef-

fecten van maatregelen met een technisch karakter (techno-preventie) 

maar ook aan de effecten van sociopreventie. 

Uiteraard is het van belang bij de opzet van de experimenten een even-

wichtig gebruik te maken van preventieve en reactieve benaderingen ener-

zijds en van integrale vs. deelaanpakken anderzijds. Naast preventie 

zal repressie steeds deel blijven uitmaken van de politietaak en is het 

derhalve van belang dat gezocht wordt naar wegen om deze taak zo goed 

mogelijk te vervullen. Evenzo zal steeds een recherche-eenheid in eniger-

lei von deel blijven uitmaken van politiekorpsen. Het functioneren van 

deze eenheid is daarmee op zichzelf een relevant onderwerp van studie. 

Bij de experimenten die in een eerste fase uitgevoerd zullen worden, 

lijkt een dergelijke evenwichtige aanpak in behoorlijke mate gerealiseerd 

te zijn. 

De verschuivingen hebben consequenties voor de wijze van evaluatie van 

de experimenten. Methodieken die de recherche zou gaan toepassen waren 

er vooral op gericht om het ophelderingspercentage omhoog te brengen. 

In de methodieken met een integrale aanpak en met activiteiten die 

mogelijkerwijs op langere termijn een bijdrage leveren aan de criminali-

teitsbestrijding zal het effect van deze methodieken tevens afgemeten 

moeten worden aan o.a. de bereidheid van de bevolking om met de politie 

samen te werken, om informatie te verstrekken en aangifte te doen en aan 

de gevoelens van onrust en onveiligheid van de bevolking. 

In de experimenten speelt het driehoeksoverleg een zeer belangrijke rol. 

Niet alleen omdat in onderling overleg het experiment lokaal ingevuld moet 

warden, maar ook omdat bij een politie-optreden dat sterk ingesteld is op 

het welzijn van de bevolking de taken van de orde-handhaving, misdaadbe-

strijding en hulpverlening zozeer in elkaar overvloeien dat samenwerking 

tussen het lokale bestuur en het O.M. noodzakelijk is om allerlei activi-

teiten van politie (en andere instellingen) te cardineren. Een regel-

matig en goed gestructureerd driehoeksoverleg is niet alleen gedurende 

de experimentele periode maar ook daarna een noodzakelijke voorwaarde om 

de methodiek zo nodig bij te stellen en voor langere termijn te doen 

slagen. 



1.2 het onderzoek 

5 

Het WODC is betrokken bij de begeleiding, de uitvoering en de evaluatie van 

de experimenten die in het kader van het opsporings- en vervolgingsbeleid 

gehouden zullen worden. 

De invulling van het experiment vindt plaats in het plaatselijke driehoeks-

overleg, waar een keuze gemaakt zal worden voor de delicten die prioriteit 

zullen krijgen en voor de methodieken volgens welke de politie aandacht 

zal geven aan de bestrijding van deze delicten. 
_ 

Gegevens over de plaatselijke criminaliteit en andere problemen en gegevens 

over mogelijke methodieken kunnen daarbij door het WODC aangedragen worden 

als achtergrondinformatie bij de bepaling van de uiteindelijke keuze. 

Nadat in het driehoeksoverleg de keuze voor de vorm en de inhoud van het 

experiment gemaakt is, zal de methodiek bekeken warden op haar effecten. 

Na afloop van het experiment zal het driehoeksoverleg moeten bepalen of de 

methodiek succesvol is geweest en of de resultaten zodanig waren dat de 

methodiek al dan niet in gewijzigde vorm in het takenpakket van de politie 

gelmplementeerd kan worden of door andere lokale instellingen mede ter hand 

genomen zou kunnen worden. 

Het doel van de onderzoeken die door het WODC worden uitgevoerd, is na 

te gaan hoe in het gezamenlijk overleg tussen burgemeester, politiechef en 

openbaar ministerie vormen van politie-activiteiten ontlaikkeld kunnen worden 

die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de kleine criminaliteit. 

Besprekingen binnen het driehoeksoverleg in een aantal gemeenten resulteer-

den in experimenten in de gemeenten Amsterdam, Hoogeveen, Utrecht en Leiden. 

Daarnaast vindt in Den Haag op initiatief van de politie en de gemeente een 

soortgelijk experiment plaats, waarbij het WODC nauw betrokken is geweest. 

De experimenten verschillen in methodieken. In twee experimenten (Leiden en 

Utrecht) is sterk aangesloten bij de oorspronkelijke opzet en gaat het on' 

methodieken bij de recherche. In Hoogeveen wordt het gehele politiekorps 

in het gehele experiment betrokken; gekozen is voor een combinatie van 

gerichte surveillance en activiteiten ter voorkoming van criminaliteit. 

In Utrecht is gekozen voor een integrale aanpak; een verbreding van de 

basispolitiefunctie zal gestalte krijgen in wijkteams. In Amsterdam staat 

de samenwerking tussen politie en bevolking centraal ; een team, bestaande 



uit rechercheurs en leden van de surveillancedienst zal belast worden 

met de bestrijding van de criminaliteit; mede door preventieve maatregelen. 

In Den Haag is het experiment vergelijkbaar met Amsterdam, doch alleen 

gericht op inbraken. 



2. Experimenteel onderzoek 

Het onderzoeksproject "experimenten opsporings- en verbaliserings-

beleid" heeft tot doel na te gaan wat de effecten zijn van nieuwe 

experimentele methodieken van politie-activiteiten op de omvang en 

de bestrijding van de kleine criminaliteit. 

Alvorens in paragraaf 4 elk van de onderzoeken te bespreken is 

het willicht goed eerst in te van op de plaats van experimenteel 

onderzoek binnen de sociale wetenschappen om van daaruit de mo-

gelijkheden van experimenten bij de politie ,.,te bezien. 

In de sociale wetenschappen is een steekproefonderzeek een van 

de zo.niet de meest gangbare onderzoeksopzet. Daarnaast . zijn o.a. ook 

het panel (longitudinale) onderzoek, de case-study, de trend-studie 

en het experiment (laboratorium experiment, veldexperiment, ex post 

facto experiment) mogelijk als onderzoeksopzet (design). De keuze 

voor gen of voor een combinatie van onderzoeksdesigns zal vooral 

bepaald moeten worden door de aard van de probleemstelling van het 

onderzoek. Op welke vraag wil men in het onderzoek een antwoord 

krijgen en welk onderzoeksdesign is daarvoor het meest geschikt. 

In grote lijn zijn er drie soorten onderzoek te onderscheiden; 

het beschrijvende, het explorerende en het toetsende onderzoek. 

Descriptief onderzoek heeft vooral tot doel een beschrijving te 

geven van de onderzochte situatie en van de statistische waarden 

van bepaalde kenmerken in de onderzoekspopulatie. In exploratief 

onderzoek wordt reeds een aanzet gegeven tot het leggen van relaties 

tussen kenmerken en het vinden van verklaringen voor deze relaties. 

In een volgend onderzoek, het toetsend onderzoek, zouden deze re-

laties getoetstmoetenworden. In een steekproef- of een panel-

onderzoek is het niet mogelijk om kenmerken op hun causale samen-

hang te onderzoeken. Voor zovef er sprake is van het onderzoeken 

van een samenhang tussen kenmerken betreft dit een structurele samenhang. 

Onder een causale samenhang wordt verstaan dat er sprake is van oorzaak 

en gevolg tussen twee of meer kenmerken. Dit betekent niet alleen dat 

er sprake moet zijn van samenhang  (in de zin van een statistische 



associatie,.doch ook dat deze samenhang in de tijd gezien  

asymmetrisch  moet zijn, dat het ene kenmerk (de oorzaak) in de 

tijd vooraf moet gaan aan het andere kenmerk (het gevolg) en 

dat de geconstateerde samenhang inderdaad een samenhang  is 

tussen deze twee kenmerken  en niet veroorzaakt wordt door 

de invloed van andere kenmerken. 

Bijvoorbeeld: 

Om aan te tonen dat reclasseringsbijstand aan delinquenten leidt 

tot een verminderde kens op recidive zal aan hen niet alleen 

recalsseringsbij stand geboden moeten worden voordat  zij in de 

gelegenheid zijn om tot recidive te komen. Ook zal nagegaan 

moeten worden of er andere factoren dan de reclasseringsbij stand 

van invloed geweest zijn op het al dan niet optreden van recidive. 

Pas als bij een groot aantal personen voor een groot aantal rele-

vant geachte factoren onderzocht is dat dat niet het geval is, mag 

met een zekere mate van waarschijnlijkheid geconcludeerd worden 

dat zij dankzij de reclasseringsbij stand  niet tot recidive gekomen 

zijn. 

Causaliteit stelt dus zeer specifieke eisen aan het onderzoeks-

model. 

Allereerst kunnen oorzaak en gevolg pas bewezen worden als twee 

situaties met elkaar vergeleken worden; een situatie waarin de oor-

zaak niet en een situatie waarin de oorzaak wel aanwezig is. Op 

twee tijdstippen moet in de onderzoeksgroep de score op het 

als 'gevole gedefinieerde kenmerk gemeten worden. Bovendien moet 

het andere kenmerk (de 'oorzaak') manipuleerbaar zijn. 

Een tweede voorwaarde is dat de invloed van mogelijke andere ken-

merken wordt uitgeschakeld. Daarvoor is (meestal) een tweede onder-

zoeksgroep nodig, waar het oorzakelijke kenmerk niet wordt geintro-

duceerd, en waar eveneensop twee tijdstippen een meting plaatsvindt. 

De beide onderzoeksgroepen worden zoveel mogelijk "gelijk" gemaakt 

op kenmerken die van invloed zouden kunnen zijn op de oorzaak-gevolg 

relatie. Hiermee is al aangegeven hoe het onderzoeksdesign eruit moet 

zien waarmee het mogelijk is causale relaties te onderzoeken, het ex-

periment. In schema: 



controle groep 
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toelichting: X= experimentele kenmerk; de oorzaak 

Y= afhankelijke kenmerk; het gevolg 

Y
1
= de score op het afhankelijke kenmerk (het gevolg) in de 

experimentele groep v66r de introductie van het experimen-

tele kenmerk (de oorzaak) 

Y' = de score op het afhankelijke kenmerk in de controlegroep 
1 
v66r de introductie van het experimentele kenmerk 

Y2= 
de score op het afhankelijke kenmerk in de experimentele 

groep ng de introductie van het experimentele kenmerk 

Y'
2
= de score op het afhankelijke kenmerk in de controlegroep 

ng de introductie van het experimentele kenmerk 

het effect van X op Y = (Y2-Y' 2 )-(Y 1 -Y' 1 ) 

Met behulp van bepaalde procedures (matchen en randomiseren) wordt 

er naar gestreefd de experimentele en de controle groep gelijk 

te maken op zaveel mogelijk variabelen die eveneens van invloed 

zijn op Y. Voor het voorbeeld van de reclasseringsbij stand zou 

gedacht kunnen warden aan: leeftijd, burgerlijke staat, woonsituatie, 

beroep. 

Enkele nadelen van het experiment zullen uit het voorgaande reeds 

duidelijk geworden zijn. Samenvattend zijn de belangrijkste nadelen: 

1. de beperkte manipuleerbaarheid van experimentele kenmerken. 

2. de aanwezigheid en samenstelling van een controle-groep. 

3. de grote uitval en de kans op selectie ten gevolge van de pro-

cedures om de experimentele en controle groep gelijk te maken. 

4. de kunstmatige situatie van een experimentele setting. 



3. 	De politie-experimenten  

3.1.:algemeen 

De beschrijving van een experiment zoals gegeven in paragraaf 2 

is in grote lijn een weergave van een laboratoriumexperiment. 

Een laboratoriumexperiment is een experiment waarbij de onder-

zoeker zelf de situatie waarbinnen het experiment plaats zal 

vinden creeert met nauwkeurig vastgelegde voorwaarden en 

waarbij kenmerken gecontroleerd of gemanipuleerd kunnen worden. 

Op deze manier kan het effect van de manipulatie van het onafhanke-

lijke kenmerk op de afhankelijke kenmerken gemeten worden in een 

situatie waarin de werking van andere relevante factoren tot 

een minimum is teruggebracht. Onderzoek binnen een laboratorium-

situatie heeft echter nadelen. Enkele daarvan zijnreeds in para-

graaf 2 genoemd; de kumstmatige situatie en de beperkte mogelijk-

heid tot manipulatie, zeker bij meer dan ggn onafhankelijk kenmerk 

tegelijkertijd, zijn daarvan de belangrijkste. Naar de mate waarin 

de onderzoeker zelf in staat is zijn onderzoeksituatie vast te 

leggen en alle relevante factoren te controleren of als onafhanke-

lijk kenmerk te manipuleren is een onderscheid.temaken tussen 

een laboratoriumexperiment en een veldexperiment. 

Bij veldexperimenten accepteert de onderzoeker de situatie zoals 

hij deze aantreft en introduceert daarbinnen de kenmerken die 

hij wil manipuleren en waarvan hij de effecten wil onderzoeken. 

De setting van het experiment is een of andere werkelijk bestaan-

de sociale situatie. Voordelen van .een veldexperiment zijn o.a. 

dat gelijktijdig een aantal kenmerken gemanipuleerdkan worden; 

dat in een veldexperiment zichtbaar wordt wat het effect van de 

manipulatie is in een werkelijke (real-life) situatie. Een veld-

experiment heeft echter ook zijn nadelen. De mogelijkheden tot 

controle zijn beperkter; zowel de controle op factoren binnen het 

experiment zelf als het vinden van (een) controlegroep(en) als het 

controleren van de ruimere sociale setting waarbinnen het veldex-

periment plaatsvindt. Ook al omdat bij een veldexperiment vaak 

meer dan ggn factor gemanipuleerd wordt, is het niet goed mogelijk 
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om de waargenomen effecten ggnduidig toe te schrijven aan de 

gemanipuleerde factor(en). Dit impliceert het toedienen van 

een sterke manipulatie (een sterke stimulus) teneinde effecten 

te kunnen meten. 

3.2. het politie -experiment  

Om aan te kunnen geven aan welk type experiment de experimenten 

beantwoorden die in het kader van het onderzoek "opsporings- en 

verbaliseringsbeleid" plaats zullen vinden, is een beschrijving 

van deze politie-experimenten noodzakelijk. 

Centraal bij alle experimenten staat dat de politie een - voor 

haar nieuw - pakket van activiteiten gaat uitvoeren, waarvan 

(mede op basis van empirisch onderzoek) verondersteld wordt dat 

deze activiteiten een daling van de criminaliteit tot gevolg 

zullen hebben. Deze activiteiten hebben zowel betrekking op repres-

sie als op preventie en bestaan o.a. uit: meet surveillance; andere 

methoden van surveillance; naar tijd en plaats gerichte surveillance; 

grotere zichtbaarheid van de politie; meer contacten met de bevolking; 

preventie-voorlichting aan de bevolking in ruimere zin. In wisselende 

combinatie zijn deze activiteiten bij verschillende experimenten terug 

te vinden. Gedurende een bepaalde periode zal de politie bij wijze 

van experiment deze activiteiten verrichten. Doel van het onder-

zoek dat door het WODC gedaan wordt, is om na te gaan wat de 

effecten van deze activiteiten zijn geweest. 

Hiermee is reeds aangegeven dat het gaat om een veld-experiment: 

in een bestaande sociale situatie wordt een verandering aange-

bracht en op haar effecten onderzocht. De keuze voor een veld-

experiment heeft gevolgen voor de inhoud van het experiment zelf 

en voor het onderzoek naar de effecten vanhet experiment. 

Ten aanzien van de inhoud van het experiment is gekozen voor 

een pakket van activiteiten in plaats van gen activiteit. Buiten-

landse onderzoekingen hebben aangetoond dat de introductie van 

slechts gen nieuwe activiteit geen of nauwelijks effecten had. 

Bovendien hebben ze geen eenduidig beeld gegeven van de activiteiten 



die het beste resultaat zouden opleveren; moet dat extra sur-

veillance zijn, een snellere reactietijd, een betere verstand-

houding met de bevolking of een combinatie ervan. De mogelijke 

effecten waren niet altijd zichtbaar of meetbaar. Gekozen is 

in de politie-experimenten voor een sterke stimulus in de vorm 

van een pakket van activiteiten. Bovendien lijkt het vanuit een 

oogpunt van beleids- en maatschappelijke relevantie dringend 

gewenst dat op korietermijn gezocht wordt naar oplossingen voor 

het probleem van de 'kleine' criminaliteit. Van een replicatie 

van de buitenlandse onderzoeken naar het effect van ggn vorm 

van politie-optreden voor de Nederlandse situatie is dan ook 

afgezien. Door het introduceren van een pakket van activiteiten 

wordt het beter mogelijk effecten zichtbaar te maken, omdat 

wellicht gen of meer onderdelen van dit pakket effect hebben. 

Zoals in paragraaf 3.1. is aangegeven zijn aan een dergelijke 

keuze ook nadelen verbonden. Het is niet mogelijk na te gaan 

wat het relatieve effect van de ene activiteit binnen het pakket 

is geweest ten opzichte:van de andere activiteiten. Het pakket 

van activiteiten wordt in haar totaliteit bekeken. De nadelen 

hiervan worden echter enigszins ondervangen door het feit dat 

in verschillende gemeenten experimenten met een verschillende 

inhoud gehouden zullen worden. Ook zou een replicatie van het 

onderzoek in andere gemeenten en met andere takenpakketten over-

wogen kunnen worden. 

Een ander aspect van een veldexperiment is de beperktere mate 

waarin de onderzoeker in staat is de sociale situatie te contro-

leren en te sturen. Wanneer een politiekorps gevraagd wordt ge-

durende een bepaalde periode een nieuwe methode van werken toe 

te passen, brengt dit ongetwijfeld met zich mee dat intern 

binnenhetkorps wijzigingen in de organisatie moeten worden aan-

gebracht; deze zouden onderdeel kunnen uitmaken van het experi-

ment. Daarnaast kunnen zich wijzigingen in de dagelijkse gang 

van zaken voordoen die voor de onderzoeker minder zichtbaar zijn 

of waarover hij geen controlemogelijkheden heeft. Wanneer bijvoor- 
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beeldrechercheurs aande algemene recherche onttrokken worden am 

een apart team te bemannen, wordt de algemene recherche geconfron-

teerd met een geringere capaciteit voor in aanvang dezelfde werk-

last. Het is denkbaar dat dit zal doorwerken in de wijze waarop 

de algemene recherche op aangiften gaat reageren; de onderzoeker 

is echter niet altijd in staat vast te stellen wat er dan ge-

beurt. Bovendien is het als het ware een onlosmakelijk aspect, 

eigen aan het veldexperiment zelf; nieuwe methoden kunnen naast 

de bedoelde effecten oak onbedoelde effecten hebben die er niet 

van het scheiden zijn. 

Ten aanzien van het onderzoek naar de effecten van het experiment. 

In de aanvankelijke onderzoeksopzet lag besloten dat er naast de 

experimentele gemeenten controle-gemeenten zouden zijn, doch am 

pragmatische redenen is daarvan bij enkele experimenten afgezien 

(Hoogeveen, Utrecht). Het bleek niet mogelijk een gemeente te vin-

den die op een aantal relevant geachte kenmerken te vergelijken was 

met de experimentele gemeente (geografische en demografische ver-

schillen, verschillen in criminaliteitsniveau en in criminaliteits-

patroon). Als alternatief voor een controle-gemeente warden de 

onderzoeksresultaten van het experiment vergeleken met de resultaten 

van de landelijke slachtofferenqugte die elk jaar plaatsvindt onder 

een representatieve steefproef van ca. 10.000 Nederlanders. 

Afhankelijk van de concrete invullingvanhet veldexperiment zullen 

in de experimentele gemeente zowel voorafgaande aan de experimentele 

periode als na afloop gegevens verzameld worden over een aantal ken-

merken die van belang geacht warden voor de evaluatie van het ex-

periment. Ondempek heeft aangetoond dat de omvang van de crimina-

liteit zoals deze bij de politie of het CBS is geregistreerd een 

onvolledig beeld geeft van de omvang van de feitelijke criminaliteit, 

vooral ten aanzien van de kleine criminaliteit. Daarom zullen zowel 

over de geregistreerde als over de feitelijke criminaliteit ge-

gevens verzameld warden. Omdat in een aantal experimenten tevens 

aandacht besteed zal warden aanvoorkoming van misdrijven 
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zal de bevolking, maar zullen ook andere instanties (gemeente, 

scholen, middenstand) in het onderzoek betrokken worden. 

Enkele kenmerken die onderzocht zulien worden, zijn: 

- de geregistreerde criminaliteit alsmede de ophelderingspercentages 

- de feitelijke criminaliteit 

- de bereidheid van de bevolking om aangifte te doen 

- de tevredenheid van de bevolking over het optreden vande poli-

tie 

- de bereidheid van de bevolking om -  de politie te waarschuwen bij 

verdachte situaties 

- de perceptie van de bevolking van de veiligheid en rust in de 

eigen woongemeente 

- de preventie-maatregelen die de bevolking neemt 

- de financiele en materiele schade ten gevolge van bepaalde 

vormen van criminaliteit 

Nagegaan zai worden in hoeverre er op elk van de genoemde ken-

merken verschillen zijn opgetreden. Ook zal geprobeerd worden 

na te gaan of en zo ja op welke wijze deze kenmerken onderlinge 

samenhang vertonen. Een aantal politie-experimenten zal vooral 

bekeken worden in termen van een input-output model. Na eerst 

een beginsituatie gemeten te hebben, dient het pakket van politie-

activiteiten als input voor het sociale systeem (politie, wijk, 

gemeente). De input brengt binnen het systeem jets op gang en 

de uitkomst daarvan wordt op een bepaald tijdstip of zeIfs op 

meer tijdstippen gemeten; dit omdat bepaalde effecten pas na 

enige tijd meetbaar zijn. 

Om te kunnen bepalen of de geconstateerde verschillen in de ex-

perimentele gemeente een gevolg zijn vandepolitie-activiteiten 

wordt een aantal gegevens over •de experimentele gemeente geplaatst 

naast gegevens uit de landelijke slachtofferenquete. 

In 66n experiment (Leiden) wordt zeer nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de through-put binnen het systeem. Het ligt in 

• de bedoeling zowel in de inventariserende als in de experi- 
mentele fase van het onderzoek door middel van observatie 
en tijdschrijven na te gaan wat er binnen de afdeling recher-
che gebeurt ten aanzien van de behandeling van een misdrijf, 
Zie ook paragraaf 4. 
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De slachtofferenqugte bevat geen gegevens over alle van de hier-

boven genoemde kenmerken. Nagegaan kan worden wat landelijk de 

resultaten zijn met betrekking tot: feitelijke criminaliteit, 

aangiftebereidheid, gevoelens van veiligheid en rust, preventie-

maatregelen en oordeel van het slachtoffer over het optreden 

van de politie. Eventuele verschuivingen die zich in een bepaalde 

periode in deze landelijke gegevens voorgedaan blijken te hebben, 

kunnen gerelateerd worden aan eventuele verschuivingen in de 

experimentele gemeenten. Dit kan nog specifieker nagegaan worden 

voor gemeenten die een vergelijkbare urbanisatiegraad hebben 

als de experimentele gemeente. 

Op pagina 17 is in een schema een overzicht gegeven van de onaf-

hankelijke en afhankelijke kenmerken die in de verschillende poli-

tie-experimenten gemeten zullen worden. Per experiment zijn er 

verschillen in de aard van de kenmerken die gemanipuleerd worden 

(de X-kenmerken) en in de aard van de afhankelijke kenmerken (Y-

resp. U- en W-kenmerk).(In dit schema is reeds met de mogelijk-

heid van een derde meting rekening gehouden met het oog op het 

tijdperspectief van de experimenten). De verschillen tussen hat 

schema van een laboratoriumexperiment en dit schema van een 

veldexperiment m.b.t. de manipulatie van kenmerken en het meten 

van effecten zullen duidelijk zijn. Het effect van de politie-

activiteiten wordt gemeten door voor elk der afzonderlijke ken-

merken de score op verschillende tijdstippen met elkaar te verge-

lijken, voor zover mogelijk zowel voor de experimentele gemeente 

als voor de controle, i.e. de landelijke slachtofferenqugte. Zo 

wordt bijvoorbeeld het verschil tussen Y
3 

en U
3 
vergeleken met 

het verschil tussen Y'
3 

en U'
3' 

Verondersteld zou mogen worden 

dat het verschil tussen (Y
3 

-U)  en (Y'
3 

-U'
3
) een resultaat is 

van het experiment. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan 

(positieve en negatieve) neven-effecten zoals verschuiving van 

criminaliteit naar delictsoort of naar plaats. 

Niet nagegaan kan worden welk der onderdelen van het experiment 

het verschil veroorzaakt heeft: X
1 , X2 

 of X
3 
enz. Dit geldt 

voor elk der afhankelijke kenmerken. Eigen aan veel veld-experi- 



menten is de geringe mogelijkheid van controle en specifieke 

effecttoewijzing. Na afloop van het experiment zal vastgesteid 

kunnen worden of een pakket van politie-activiteiten effect 

heeft gehad op een aantal kenmerken. 

3.3. de evaluatie van de experimenten  

Doel van de politie-experimenten is na te gaan of nieuwe metho-

dieken effect hebben in de bestrijding van de kleine criminali-

teit. Of men daarin geslaagd is, wordt in belangrijke mate be-

paald door de waarde die toegekend wordt aan elk der afhankelijke 

(= evaluatie-) kenmerken. Wat is belangrijker in het kader van 

de bestrijding van de criminaliteit: hogere oplossingspercentages, 

hogere.aangiftepercentages en dus vermoedelijk hogere geregistreer-

de crithinaliteit, lagere feitelijke criminaliteit, minder gevoelens 

van Onveiligheid en een grotere bereidheid van de bevolking om de 

politie te waarschuwen bij verdachte situaties? En welke criteria 

tellen zwaarder wanneer de effecten een verschillende richting 

uitgaan? 

De volgende effecten kunnen bijvoorbeeld optreden. 

Wanneer de bevolking gewezen wordt op het belang dat de politie 

eraan hecht om op de hoogte te zijn van de gepleegde criminali-

teit, is het denkbaar dat de bevolking na enige tijd een grotere 

bereidheid gaat vertonen om aangifte te doen. Daarmee kan de 

geregistreerde criminaliteit reeds tijdens, maar ook na afloop van 

het experiment aanzienlijk hoger komen te liggen dan in de vooraf-

gaande periode. De feitelijke criminaliteit behoeft daarmee nog 

niet toegenomen zijn. Een toename van de geregistreerde crimina-

liteit zou kunnen leiden tot lagere ophelderingspercentages, wan- 

neer de toename van het aantal ophelderingen geen gelijke tred houdt 

met de toename van het aantal aangif ten. 

Doordat de politie vaker in uniform op straat aanwezig is, kan de 

bevolking zich veiliger gaan voelen. Er is echter ook een tegen-

gesteld effect denkbaar; de grotere zichtbare aanwezigheid van de 

politie kan bij de bevolking gevoelens oproepen als zou de woon-

.omgeving onveilig zijn. 
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De toename van het aantal aangiften, en vooral van minder ernstige 

aangif ten of aangiften waarbij het niet duidelijk is of er sprake 

is van een strafbaar feit, zou ertoe kunnen leiden dat de politie 

op deze grotere werklast reageert door minder vaak een proces-ver-

baal van aangifte op te maken. 

De bereidheid van de bevolking om de politie te waarschuwen wan-

neer zich verdachte situaties voordoen kan ten gevolge van de voor- 

lichtingsactiviteiten van de politie toenemen. Doch ook kan dit ertoe 

leiden 	dat de bevolking zich meer bezig gaat houden met de vraag 

wat volgens haar tot het werk van de politie behoort en wat niet. 

Dit kan weer van invloed zijn op de beslissing em in bepaalde ver-

dachte situaties de politie te waarschuwen. 

Met deze voorbeelden zal duidelijk zijn dat een discussie gewenst 

is over de evaluatie van de politie-experimenten teneinde vast te 

stellen welke evaluatie-kenmerken prioriteit hebben en wdaraan dus 

meer waarde toegekend meet worden dan aan andere. De aangewezen 

platforms hiervoor zijn in eerste instantie het lokale driehoeksover-

leg binnen de experimentele gemeente en de begeleidingscommissie. 

Tot slot van deze paragraaf is het van belang het tijdsperspectief 

te schetsen waarbinnen de experimenten plaatsvinden. Daardoor wordt 

namelijk - en dat lijkt gewenst - voorkomen dat de resultaten van 

deze (eerste) serie experimenten een eigen leven gaan leiden en al 

te gemakkelijk, zonder voldoende te zijn onderbouwd, tot beleidscon-

sequenties aanleiding zullen geven. 

Het lijkt ons dan toe dat de experimenten minimaal in een middellang 

- zo niet een lang-termijnperspectief bekeken dienen te worden en wel 

om een aantal redenen. 

Allereerst omvatten de experimenten slechts een fractie van het aan-

tal mogelijkheden om tot een effectiever politieoptreden te geraken. 

Weliswaar zullen die - ook op de zeer lenge termijn - niet elle op 

hun effectiviteit kunnen worden getoetst, maar het huidige "pakket" 

zal zeker uitgebreid dienen te worden. Daarbij komt nog dat bij de 

de keuze van de experimenten mede rekening is gehouden met de resul- 

taten van proefopzetten in andere landen (vooral de V.S.). 



Niet uitgesloten moet echter worden dat de uitkomsten daarvan niet 

in alle opzichten zonder meer op de Nederlandse situatie zijn te 

transponeren ; wellicht is replicatie van een aantal proefopzetten 

alsnog te overwegen. 

In de tweede plaats zal de evaluatie van de thans te verrichten ex-

perimenten beperkt van opzet zijn. Nog afgezien van het felt dat filet 

alle relevante variabelen bekend zijn en evenmin hun conceptualise-

ring en validiteit, zal het niet mogelijk blijken alle, wel reeds 

onderkende variabelen systematisch en grondig in de beschouwingen 

te betrekken. Verschuivingseffecten bijvoorbeeld nemen tot nu toe 

in de plannen slechts een geringe plaats in. 

Voorts kan inzicht in de interacties tussen de effecten van de ver-

schillende methodieken pas ontstaan wanneer ze in een geintegreerde 

aanpak met behulp van een eenduidige methodologie getoetst worden. 

Om echter tot een dergelijke aanpak te komen zal eerst in elk van de 

experimenten afzonderlijk inzicht verkregen moeten worden in de aard 

van deze interacties. De te verrichten experimenten dragen dan ook 

nog een sterk exploratief karakter; ineen eerste fase van onder-

zoek naar de effecten zullen ze resulteren in het formuleren van 

een aantal hypothesen. Na terugkoppeling naar het politiekorps en 

na bijsturing van de methodiek moeten deze hypothesen in volgende 

experimenten aan een nadere toetsing onderworpen worden. Pas dan 

wordt het mogelijk een beeld te krijgen van de lijnen waarlangs de 

effecten van de methodieken verlopen en deze in een geintegreerde. 

methodiek te toetsen. 

Tenslotte moet erop gewezen worden dat het op gang brengen van ver-

anderingsprocessen - wat het resultaat zal zijn van de experimenten - 

altijd een kwestie is van lange adem. Het kweken van een goede rela-

tie met het betrokken veld, het winnen van vertrouwen en het behouden 

daarvan,00k na minder aangename onderzoeksresultaten,kost tijd. Pas 

wanneer we ons die tijd gunnen en die tijd ons gegund wordt, kunnen 

de experimenten hun maximale rendement opleveren omdat ze na een 

voortdurende feedback hebben laten zien hoe er een beter functioneren 

van de politie bereikt zou kunnen worden. 
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4. 	De onderzoeksprojecten 

4.1. het experiment te Hoogeveen  

Politiestatistieken uit 1977 en 1978 hebben laten zien dat relatief veel 

inbraken, diefstallen uit auto's en vernielingen ter kennis gekomen zijn 

van de politie en voor een groot deel onopgehelderd zijn gebleven. Voor 

het plaatselijk driehoeksoverleg was dit aanleiding om in het politie-

experiment extra aandacht te besteden aan de bestrijding van deze drie 

del icten. 

Het experiment zal plaatsvinden in het jaar 1980 en zal bestaan uit een can-

binatie van serichte surveillance en activiteiten ter vookoming van mis-

driiven. De gerichte surveillance houdt in dat extra aandacht besteed 

zal worden aan het surveilleren op plaatsen waar en op tijstippen waarop 

veel van de genoemde delicten gepleegd blijken te worden; de extra sur-

veillance vindt plaats zonder extra mankracht. In het kader van de voor-

kaming van misdrijven wordt gedurende het experimentele jaar een func-

tionaris van het politiekorps vrijgemaakt uit de "normale" dienst. Deze 

zal voorlichting over preventie-maatregelen gaan geven, op wijkavonden, 

via schriftelijke informatie, op scholen, izia plaatselijke media en in 

contacten met individuele burgers. Van deze functionaris wordt verwacht 

dat hij een actieve, initierende rol speelt in het leggen an contacten 

met de bevolking, gericht op het voorkomen van criminaliteit. 

De evaluatie van het experiment zal plaatsvinden door zowel over de voor-

gaande periode als over de experimentele periode en eventueel nog in een 

volgende fase gegevens te verzamelen en met elkaar te vergelijken over: 

1. de geregistreerde criminaliteit (bron: politiestatistiek) 

2. ophelderingspercentage (bran: politiestatistiek) 

3. de feitelijke criminaliteit t.a.v. de geselecteerde delicten (bran: 

onderzoek onder de bevolking) 

4. bereidheid van de bevolking am aangifte te doen (bran: onderzoek on-

der de bevolking) 

5. het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie en - na 

afloop van het experiment - over de nieuwe methodiek (bron: onderzoek 

onder de bevolking) 
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6. het oordeel over de taak van de politie (bron: onderzoek onder de bevolking) 

7. gevoelens van onrust en onveiligheid bij de bevolking (bron: on-

derzoek onder de bevolking) 

8. het nemen van preventie-maatregelen (bron: onderzoek onder de 

bevolking) 

9. de bereidheid de politie te waarschuwen bij verdachte situaties 

(bron: onderzoek onder de bevolking) 

10. de financiele schade t.g.v. vernieling, door gemeente, instellingen, 

middenstand (bron: gegevens van gemeente, GEB, PTT, schoolbesturen, 

middenstandsvereniging e.d.). 

Met het verzamelen van gegevens uit de politiestatistieken is reeds een 

aanvang gemaakt. Ook heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden onder 

een representatieve steekproef van de bevolking van de gemeente 

Hoogeveen. De landelijke slachtoffer-enqu'ete zal als controle dienen. 

Nadat door het politiekorps reeds voorbereidende werkzaamheden waren 

gestart o.a. door hetverrichten van een intern organisatie-onderzoe4 

door de Nederlandse Organisatie Kring (NOK) heeft het driehoeksoverleg 

te Utrecht besloten tot het invoeren van een model van "teampole. 

Met dit model wordt een grotere integratie van de politie in de 

maatschappij beoogd; door een directer en intensiever contact met de 

bevolking zou de politie in staat zijn de kleine criminaliteit beter 

te bestrijden en te beheersen. De politie zou daarbij belast 

moeten worden met een pakket van taken waarin zowel ordehandhaving en 

criminaliteitsbestrijding als hulp- en dienstverlening een integraal 

onderdeel moeten vormen. Daze integrale politietaak moet dan 

uitgeoefend worden door kleinere organisatie-eenheden (de wijkteams) 

die een grote mate van verantwoordelijkheid dragen voor een geogra-

fisch - afgebakend gebied binnen de gemeente. Door het politiekorps 

wordt ernaar gestreefd om - na een Ease van voorbereiding en concre-

tisering - dit model van team-policing in de jaren 1930 tot en met 

1982 gefaseerd in uitvoering te doen brengen. 

Het evaluatie-onderzoek van het WODC van dit experiment (wat in feite 

geen experiment is, omdat gekozen is voor een permanente werkwijze) 

bestaat uit een onderzoek onder de bevolking. De interne evaluatie 

ieschiedt door het politiekorps zelf. 

Een belangrijk doel van teampolicing is het bevorderen van de relatie 



tussen de politie en de bevolking. Verondersteld wordt dat een betere 

relatie leidt tot een grotere aangiftebereidheid, tot een betere in-

formatie-verstrekking en tot een betere beheersing van hetgeen zich 

binnen het geografische werkgebied van het team afspeelt. Op deze wijze 

zou een betere bestrijding van de kleine criminaliteit bereikt kunnen 

worden. 

In het onderzoek onder de bevolking zal nagegaan worden: 

1. de feitelijke omvang van de kleine criminaliteit 

2. de getroffen preventie-maatregelen 

3. de aangiftebereidheid 

4. het oordeel over het optreden van de politie 

5. het oordeel over de taak van de politie 

6. de gevoelens van onrust en onveiligheid bij de bevolking. 

7. de bereidheid de politie te waarschuwen bij verdachte situaties. 

De effecten van het experiment zullen gemeten worden door het onderzoek 

onder de bevolking zowel voorafgaande aan de start van de team-poli-

cing als enige tijd nadat dit model zijn toepassing heeft gekregen,uit 

te voeren en te zien of zich verschillen voordoen;en o.a. de gegevens 

over de feitelijke criminaliteit te relateren aan de geregistreerde 

criminaliteit en de opheldering daarvan. De landelijke slachtoffer-

enquate dient hierbij als controle. 

Teneinde tot effecten te kunnen concluderen is ook in dit experiment 

e6n tweede meting onder de bevolking onvoldoende. Het Leampolicing 

model is gebaseerd op attitude-, maar nog sterker op gedragsverande-

ringen; pas na lange tijd zullen deze tot stand gekomen en'merkbaar 

zijn. Het onderzoek draagt dan ook een lang termijn perspectief. 

In het voorjaar van 1979 heeft reeds een onderzoek plaatsgevonden onder 

een representatieve steekproef van de bevolking. 

Naast het onderzoek naar de effecten van teampolicing wordt door het 

WODC een tweede onderzoek bij de gemeentepolitie te Utrecht uitgevoerd. 

Dit onderzoek is in aanvang geen onderzoek geweest in het kader van de 

experimenten inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid, maar zou als 

zodanig daar wel ondergebracht kunnen worden. Het betreft een onderzoek 

naar het functioneren van het zogenoemde "inbraakproject". 

Binnen de afdeling recherche van het politiekorps waren positieve erva-

ringen opgedaan met een proiectmatige aanEak van het oRspringsonderzoek 

bij ernstige vormen van criminaliteit. De belangrijkste kenmerken van 
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een projectmatige aanpak zijn dat: 

- het opsporingsonderzoek meestal begonnen wordt vanuit verkregen infor-

• maties; 

- de grote hoeveelheid informaties (en aangiften) voortdurend in samen-

hang bekeken moeten worden; 

- de organisatie van het opsporingsonderzoek een geregelde coOrdinatie 

noodzakelijk maakt; in de vorm van een projectcoOrdinator. De infor-

maties die binnenkomen lopen via de coOrdinator en hij is de aange-

wezen persoon om beslissingen te nemen over gerichte taakopdrachten 

voor de rechercheurs en over een verdeling van de werklast binnen een 

team van rechercheurs; 

- de rechercheur in principe belast is met het opsporingswerk en dat de 

administratie door administratieve medewerkers gedaan wordt; 

- de project-rechercheurs vrijgemaakt zijn van de werkzaamheden bij de 

algemene recherche. 

Het hoge aantal aangiften en het lage ophelderingspercentage van in-

braken was voor het politiekorps aanleiding een experiment op te zetten 

om middels een project de kleine criminaliteit (inbraken, diefstallen) 

te bestrijden; eind 1978 werd dan ook het inbraakproject opgezet. 

Het WODC-onderzoek naar de effecten van het inbraakproject is pas ge-

start toen het inbraakproject reeds functioneerde. Voor zover gesproken 

zou kunnen worden van experimenteel onderzoek, is dit een zogenaamd 

ex post facto experiment: het onderzoek is pas begonnen toen het experi-

ment al liep. Een ex post facto experiment heeft om die reden nadelen 

boven het laboratorium - of het veld experiment. De mogelijkheden voor 

de onderzoeker om de situatie van onderzoek nauwkeurig vast te leggen 

en te controleren zijn zeer beperkt. Bij de interpretatie van de 

resultaten van het onderzoek dient hiermee rekening gehouden te worden. 

Het experiment als zodanig sluit aan bij de eerste opzet van de lande-

lijke experimenten, waarbij het accent lag op methodieken bij de re- 

cherche. 

In het onderzoek van het WODC naar de effecten van het inbraakproject 

zal aan de hand van gegevens uit de politiedossiers, uit de administra-

tie van het inbraakproject, uit gesprekken met leden van het inbraak-

project en uituittreksels van de Justitiele Documentatie nagegaan 

worden of er verschillen aan te wijzen zijn tussen de periode voor het 

bestaan van het project en de periode van het project zelf ten aanzien 

van: 

I. de ophelderingspercentages voor inbraak en diefstal 



4.3. Het experiment te Amsterdam 

2. de soort dader die geverbaliseerd werd 

3. de gemiddelde tijdsbesteding per opgehelderde zaak 

In het voorjaar van 1979 is begonnen met het verzamelen van onderzoek-

gegegens. De evaluatie van het inbraakproject omvat een periode van 

een halfjaar. Begin 1980 zal een rapport uitgebracht worden. 

In het overleg te Amsterdam is besloten tot het uitvoeren van een 

experiment in een wijk binnen de gemeente, waarbij speciale aandacht 

besteed zal worden aan de bestrijding van inbraak, diefstal uit auto, 

(brom)fietsdiefstal en vandalisme. 

Alsmethodiek is gekozenvoor een vast team van leden van de geunifor-

meerde dienst en de justitiele dienst dat gedurende een periode van 

een halfjaar aandacht gaat besteden aan "2rimaire preventie". Binnen dit 

concept van preventie wordt aan de politie een belangrijke rol toegekend 

als initiator in het verbeteren van de relatie tussen de politie en de 

bevolking. Een verbetering van deze relatie kan bereikt worden door het 

leggen van contacten met buurtinstellingen en het verlenen van service 

aan het publiek. Een betere relatie zou kunnen leiden tot grotere aan-

giftebereidheid en grotere bereidheid tot het nemen van techno-preven-

tieve maatregelen, waarover door de politie collectief of individueel 

informatie en voorlichting wordt verstrekt. Een belangrijk aspect van 

preventie is de informele sociale controle binnen een gemeenschap. 

Binnen het kader van de preventie kan de politie hierbij een 

actieve rol spelen door het stimuleren van allerlei preventieve 

maatregelen. 

In concreto betekent dit dat het team belast zal worden met: 

1. de registratie van zwakke punten bij gebouwen en hun omgeving m.b.t. 

mogelijkheden van inbraak, diefstal, vernieling; 

2. het doorgeven van deze gegevens aan de eigenaars/verhuurders (gemeen-

te en woningbouwverenigingen) en het bemiddelen bij de onderhandelin-

gen van de bewoners over verbeteringen in de techno-preventieve sfeer; 

3. het doen van voorstellen tot de creatievan ruimten in de gezamenlijke 

sfeer; 

4. het in samenwerking met de in de wijk werkzame welzijnsinstellingen 

bevorderen van het gemeenschapsgevoel, bijvoorbeeld door de organisatie 
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van buren- en bejaardenhulp waar deze nog ontbreekt; 

5. het geven van techno-preventieve voorlichting aan burgers of 

groepen burgers (bijvoorbeeld aan slachtoffers) 

6. het geven van objectieve voorlichting over inbraken of diefstal 

ter reductie van ongegronde vrees of onrust over dit delict; 

7. het preventief surveilleren (overdag: te voet of per fiets; 

's-avonds: per auto), gericht op kwetsbare plekken of woningen die 

tijdelijk (vakantie/ziek) onbewoond zijn; 

8. het administratief afdoen van delicten die zich in de wijk voordoen; 

9. het na afloop van enige tijd opnemen van contact met slachtoffers 

om te zien hoe de situatie dan is (psychologische en techno-preven-

tieve aspecten) en om mededeling te doen over de voortgang van het 

opsporingsonderzoek. 

De evaluatie van het experiment zal gebeuren door op verschillende 

tijdstippen gegevens te verzamelen over: 

1. het geregistreerde aantal gepleegde delicten waarop het experiment 

gericht is; 

2. de ophelderingspercentages m.b.t. deze delicten; 

3. het feitelijke aantal gepleegde delicten waarop het experiment 

gericht is; 

4. de relatie politie/bevolking (af te meten aan bijvoorbeeld een grote- 

re bereidheid tot het doen van aangif ten en afleggen van getuigen- 

verklaringen, als ook aan de afname van klachten over de politie); 

5. de angst en onrust m.b.t. de gekozen delicten; 

6. de bereidheid van de bevolking om zorg te dragen voor eigen en ander-

mans goederen; 

7. het nemen van preventieve maatregelen; 

8. de arbeidssatisfactie van de teamleden. 

Daarvoor sullen gegevens verzameld worden uit de politiestatistiek en 

zal een onderzoek gehouden worden onder een steefproef van de bevolking. 

De landelijke slachtoffer-enquate zal als controle dienen. Oak zal een 

andere wijk als aanvullende controle in het onderzoek opgenomen worden. 

Met de voorbereidingen van het onderzoek is een aanvang gemaakt in het 

najaar van 1979. Het ligt in de bedoeling dat het team (bestaande uit 2 

rechercheurs en 8 agenten van de geuniformeerde dienst) zal starten met 

ingang van 1 maart 1980. 

4.4. Het experiment te Leiden  

In het experiment te Leiden staat het functioneren van de recherche, en 



dan vooral het verloop van het opsporingsonderzoek centraal. Het WODC-

onderzoek is tweeledig. Voorafgaande aan het experiment en aan de 

evaluatie van het experiment zal een inventarisatie plaatsvinden van 

de feitelijke gang van zaken bij de opsporing-en verbalisering. 

De resultaten van deze inventarisatie zullen in het plaatselijke drie-

hoeksoverleg ingebracht worden om te komen tot prioriteiten in de op-

sporing_en verbalisering. 

In de tweede fase van het onderzoek zal nagegaan worden wat de effecten 

zijn geweest van deze prioriteitstelling. 

De inventariserende fase van het onderzoek zal een beeld moeten geven 

van de huidige werkwijze van de recherche en van het verloop van het 

opsporingsonderzoek. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn o.m.: 

hoe gaat het opsporingsproces (bij verschillende categorieen) van de-

licten in zijn werk en hoeveel tijd wordt aan de verschillende activi-

teiten besteed; worden bij de opsporing systematische criteria gehan-

teerd en zo ja, welke; door welke factoren wordt het rendement van de 

opsporingsactiviteiten beinvloed; wanneer en op welke gronden worden 

beslissingen genomen over de voortgang van een opsporingsonderzoek. 

Gegevens hierover zullen verzameld worden door observaties en tijd-

schrijfonderzoek aangevuld met een dossieranalyse en met interviews 

met politiefunctionarissen. 

Het observatieonderzoek 

Aan de hand van een uitgebreid observatieformulier zal gedurende een 

bepaalde periode worden nagegaan hoe het verloop is van de behandeling 

van de strafbare feiten die bij de politie binnenkomen. Deze registra-

tie betreft gegevens over de persoon van aangever en politiefunctio-

naris, over hun interactieproces, gegevens over de aard van het delict 

en over de eerste afhandeling. 

Tiidschriifonderzoek 

Onderzoek naar de tijdbesteding van of binnen een organisatie is geen 

eenvoudige aangelegenheid. In het algemeen wordt dergelijk onderzoek 

verricht om te komen tot een bepaling van de werklast van (een deel van) 

een organisatie. Zo is bijv. door het WODC in 1978 een tijdbesteding-

onderzoek gedaan bij de reclassering. Ook de recherche is reeds . 

onderwerp van studie geweest: in 1970 bracht de studiecommissie 
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Normering Recherche-werkzaamheden een rapport uit ter vaststelling van 

de recherchesterkte. 

Nu is het zo dat een tijdbestedingsonderzoek niet uitsluitend een 

functie hoeft te vervullen ten behoeve van werklast-of sterktebepaling. 

Gegevens over de bestaande tijdbesteding kunnen tevens inzicht geven 

in bestaande knelpunten in het werk en daarnaast aanknopingspunten bie-

den voor een (experimenteel te beproeven) veranderingsproces. Dit 

laatste is -indien de geinventariseerde gegevens daartoe aanleiding 

geven- de bedoeling van het onderzoek bij de recherche te Leiden. 

Aan de hand van een uitgebreide lijst van recherche-activiteiten zal 

aan de rechercheurs gevraagd warden gedurende een bepaalde tijd (ca. 

2 maanden) nauwkeurig bij te houden hoeveel tijd zij besteed hebben 

aan elk van deze activiteiten. 

Analyse van de aldus verkregen gegevens kan een inzicht geven in de 

gemiddelde tijd die besteed wordt aan het opsporingsonderzoek voor een 

bepaalde zaak of aan activiteiten in het algemeen. Aldus zou men kun-

nen komen tot het aanbrengen van een prioriteit in het opsporen en ver-

baliseren van delicten binnen de categorie van de kleine criminaliteit. 

Het experiment zelf zou er uit kunnen bestaan dat: 

- prioriteit wordt gegeven aan bepaalde delicten waarbij altijd opspo-

ringswerkzaamheden gestart zullen worden (ook als er geen opsporings-

indicaties zijn), bijvoorbeeld bij zware criminaliteit, doch oak bij 

bepaalde delicten uit de kleine criminaliteit 

- er een categorie van delicten is waarbij in principe alleen opsporings-

werkzaamheden gestart worden als er voldoende opsporingsindicaties 

zijn 

- er een derde categorie van delicten is waarbij in principe geen 

opsporingswerkzaamheden gestart worden. 

Wanneer er geen opsporingsactiviteiten volgen op de aangifte, zou dit 

aan de aangever met vermelding van de redenen medegedeeld moeten worden 

en zou zonodig als alternatief voorlichting gegeven kunnen warden over 

preventieve maatregelen. 

Ook tijdens het experiment zal het tijdschrijfonderzoek voortgezet moeten 

worden om te kunnen b:palen wat binnen een prioriteitstelling de tijd-

besteding in het algemeen en per opgehelderde zaak is. 

Effecten van het experiment zouden kunnen zijn: 

- een daling van aangiften met lage prioriteit en daarmee een daling van 

de geregistreerde criminaliteit 

- een verhoging van de ophelderingspercentages van delicten met grotere 

prioriteit 
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- een verhoging van arbeidsmotivatie en arbeidssatisfactie van de re-

chercheurs 

- een gemiddeld kortere tijdbesteding per opgehelderde zaak 

- een evenwichtigere case-load over de verschillende rechercheurs. 

Het onderzoek naar de effecten van het experiment zal dan ook moeten 

bestaan uit: 

- tijdschrijfonderzoek 

- onderzoek naar de case-loads van de rechercheurs 

- onderzoek onder aangevers van wie een aangifte niet in behandeling 

wordt genomen alsmede onder aangevers van wie een aangifte wel in 

behandeling wordt genomen 

- onderzoek onder bevolking teneinde een indruk te krijgen van de 

werkelijke criminaliteit. 

- onderzoek onder de rechercheurs naar hun motivatie en satisfactie . 

De invulling van het experiment kan pas plaatsvinden na afsluiting 

van de eerste, inventariserende fase. De voorbereiding hiervan is 

begin 1930 begonnen; het ligt in de bedoeling in het najaar van 1980 

de observaties en het tijdschHifonderzoek te starten. Afhankelijk van 

de analyse van deze gegevens zal begin 1981 een beslissing t.a.v. het 

experiment genomen kunnen worden, waarna het experiment zelf zou 

kunnen starten. 

4.5. Het experiment te Den Haag  

Half maart 1979 is in een wijk van Den Haag een experiment gestart, ge-

richt op de bestrijding van inbraak. Dit experiment is opgezet door 

het Haagsche politiekorps en valt formeel buiten de reeks experimenten 

die door het Ministerie van Justitie zijn georganiseerd. Zowel omdat het 

WODC sterk bij dit experiment betrokken is (het WODC verzorgde de vra-

genlijst t.b.v. de voor- en nameting en heeft zitting in de begeleidings-

commissie), als ook vanwege het feit dat enkele experimenten gent 

zijn op de in het Haagse experiment ontwikkelde aanpak, wordt het 

Haagse experiment hier vermeld. Het experiment wordt uitgevoerd 

door een vast team (10 man, waarvan 8 surveillanten en 2 recher-

cheurs). De dagelijkse leiding berust bij een brigadier, terwijl 

een hoofdinspecteur de supervisie heeft. De teamleden werken op 

geintegreerde wijze samen, zodat de surveillanten en rechercheurs 

elkaars taken kunnen overnemen. 

Het bureau voorlichting misdaadvoorkoming en de wijk- en rayonagent 
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worden ingeschakeld zovaak dit nodig en mogelijk is. 

De doelstellingen van het experiment zijn: 

1. het zoveel mogelijk voorkomen van inbraken; 

2. het zoveel mogelijk verhogen van de oplossingspercentages m.b.t. 

inbraken. Ter bereiking van deze doeleinden is de verbetering van 

de relatie politie/bevolking een noodzakelijke voorwaarde. De werk-

zaamheden van het team zijn dan ook vooral gericht op het verbeteren 

van deze relatie en het versterken van de informele sociale-controle-

mechanismen in de wijk. 

Evenals bij het experiment te Amsterdam staat in Den Haag integratie van 

de politie in de gemeenschap en socio-preventie centraal. 

Voor de activiteiten die door het team verricht zijn/worden, zij dan 

ook verwezen naar paragraaf 4.3. met dien verstande dathet team in Den Haag 

zich geconcentreerd heeft op inbraak. 

De effecten van het experiment worden gemeten door op drie tijdstippen 

een onderzoek onder de bevolking te houden, nl. voor de start van het 

experiment, kort na afloop en na verloop van een of twee jaar (dit laat-

ste am na te gaan in hoeverre er blijvende effecten waargenomen kunnen 

warden, ook als het team aan de wijk ontrokken is). De contrgle wordt 

gevonden in een vergelijkbare controlewijk in de stad en de landelijke 

slachtoffer-enqugte van het WODC. Door analyse van de politiegegevens 

zal moeten worden nagegaan of er verschuivingseffecten zijn opgetreden 

(bijvoorbeeld t.o.v. delictstypen, tijd en plaats). 

Het experiment is gestart in maart 1979 en inmiddels beeindigd. In 

januari 1979 heeft een eerste onderzoek onder de bevolking plaatsgevon-

den, terwijl momenteel voorbereidingen getroffen warden voor een tweede 

onderzoek. Begin 1980 kan een onderzoeksverslag tegemoet gezien worden 

met de eerste resultaten van het experiment. 
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