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I. 1NLEIDINC TOT HET ONDERZOEK

I. Probleemstelling

•

De taak van de politie is natuurlijk gegrondvest op de wet, en meet bepaald
op de politiewet. Doze wijst de politie drie globale taken toe: criminaliteitsbestrijding, ordehandhaving en hulpverlening. De invulling echter van
deze veelomvattende taken wordt door velerlei instanties bepaald. Zo oefent
op grond van de wet de Officier van Justitie invloed uit op het opsporingsbeleid, en de burgemeester op de ordehandhaving.
Hiernaast is natuurlijk visie en beleid van de politiechef op het lokale vlak
van groot belang: ook hij Levert een bijdrage tot vaststelling van de taken
die de politie al dan niet op zich zal nemen. Zo zal zijn visie op aard en
organisatie van het verlenen van hulp door de politie aan de plaatselijke
bevolking van groot belang zijn.
Nu is er echter nog een belangrijke groep die aanzienlijke . invloed uitoefent
op het werkpakket en de werkwijze van de politie, maar deze groep slaat men
over het . algemeen over bij het bepalen van beleidsveranderingen. Wij doelen
bier op de bevolking. Dit is een zeer merkwaardige omstandigheid, omdat de
bevolking in feite de belangrijkste consument vormt van politiediensten. En
hoewel consumentenonderzoek op allerlei gebied aan de orde van de dag is,
wordt de bevolking zelden gevraagd hoe zij tegenover deze vorm van dienstverlening staat, en wat haar ervaringen in deze zijn.
Hit eon tweetal onderzoeken van het W.O.D.C. is gebleken hoe dringend het
beroep is dat door het publiek op de politic wordt gedaan met betrekking
tot hulpverlening: uit een beperkt onderzoek bij de Haagse politic naar
meldingen op het alarmnummer bleek, dat 41% van deze meldingen hetrekking
had op help- en dienstverlening. x)

•

Een ander onderzoek naar het werk van de surveillance toonde aan dat ongeveer 20% van de voorvallen die gedurende twee weken door ohservators werden
genoteerd, betrekking had op dienst- en hulpverlening." ) Hoe velen ook
over deze ontwikkeling mogen denken, feit is dat men or moeilijk omheen zal
x)
xx)

J. Junger-Tas. Een observatie-underzoek naar het work van de politic-surveillance, W.O.D.C., 1977.
A.A. van der Zee-Nefkens. Onderzoek assistentieverlening ComeenLepolitie
Hen Haag, w.O.D.C., 1975.

kLmnen.
Pat de politie dit onk zo ervaart moge hlijken nit de hevinding van het Ihsagse
onderzoek, dat slechts op 2,5Z van het tntaal aantal meldingen -1780 in 66n
week- word gereageerd met "daar doen wij niets aan".
(Ink indien de overbeid van mcning ZOO zijn dat de poll tie door de bevolking
wordt gedwongen eon aantal taken op zich to nemen, die in feite niet tot
het eigenlijke politiewerk behoren, clan tel zij toch rekening bouden met
het gedrag on de wensen van het publiek.
De druk die de hevolking •itoefent op omonng en inhoud van de politiele tacknitoefening is ovcrigens nit elk terrein van grote hetekenis. Hit eon Ameriknans onderzock naar het opsporingsheleid is gebleken hoe belangrijk de ml
van het pnbliek hierin is: niet alleen speelt de aangiftebereidheid eon rol
hij de bepnling van de work-load van de recherche, maar de oplossing van
veel taken hangt ook stork samen met de mate waarin het puhliek medewerking
verleent en inlichtingen verstrekt aan de politie. x)
Met betrekking tot criminaliteitsbestrijding spelen ook andere factoren eon
rot. Het is meer dan waarachijnlijk dat het publiek nauwelijks eon idee heeft
van de beslissende rol die het dikwips speelt bij de opheldering van misdrijven. Wil men door gerichte voorlichting het publiek hiervan moor bewust
maken, don is het buitengewoon nuttig inzicht to krijgen in by. de bereidheid tot samenwerking met de politie. Meer algemeen kan worden gesteld dat
op ieder gebied van de politiele taakuitoefening eon goede samenwerking nmt
de bevolking van greet belang is. Indien de uitspreak "ieder land heeft
de politic die bet verdient" enige geldigheid bezit, dan ligt het voor de
hand dint cen democratic als de onto behoefte !weft opvattingen en houdingen van
de bevolking ten aanzien van de peditie boner to _leren kennen.

2. Doelstelling van het onderzoek
Voortgaande op wet hierboven word betoogd zollen we no nader ingaan op hetgcen we not dit onderzoek bengen. Het vormt een deelonderzoek binnen het kader
van het omvangrijke onderzock near de relatie tussen de primaire politicopleiding en de politiepraktijk. Dit onderzoek bestaat globaal gezien nit
eon vergelijking met twee termen, waarvan de eerste velerlei aspecten van de
7)

P.H. Greenwood en J. Petersilia. The Criminal Investigation Process, Rand
Corporntion. National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice,
U.S., 1975.
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opleiding omvat en de tweede de verschillende vormen die de prahtijk aanncemt.
Het doel van het gehele onderzoek is te komen tot beleidsaanbevelingen ten aanzien van de aansluiting van de primaire-opleiding aan de praktijk. Mullen dit
kader is de voornaamste doelstelling van het onderhavige onderzoek de ervaringen, hOudingen en verwachtingen ten aanzien van de politic te peilen onder
de Nederiandse bevolking.

-

Dit betekent dat het onderzoek zich niet heeft gericht tot bepaalde groeperingen in de samenleving die meer specifieke contacten met de politie hebben
gehad, zoals by. personen die in een huis van bewaring of in eon gevangenis
verblijven. De consequentie hiervan is, dat het onderzoek eon tweetal beperkingen kent. De eerste is dat de doorsnee Nederlander niet zo bijzOnder dikwijls met de politie in aanraking komt en dat doze contacten veelal vrij routineus van aard zullen zijn. De tweede beperking vloeit voort uit de vorige:
aard en omvang van doze contacten brengen met zich mee dat het publiek over
het algemeen slechts met de surveillancedienst, dus de geeniformeerde politicman op straat, in aanraking zal komen. flit betekent in concreto dat opvattingen en houdingen ten aanzien van de politic voornamelijk betrekking zullen
hebben op de geeniformeerde dienst. De politieorganisatie in zijn totaliteit
met zijn vole specialismen komen in dit onderzoek niet rechtstreeks aan
de orde.
Het onderzoek wil meer bepaald eon antwoord krijgen op de volgende vragen:
I. welke concrete ervaringen heeft men de laatste drie jaar met de politie
gehad;
2. hoe evalueert men zowel de doelmatigheid als de wijze van optreden van de
politie;
3. welke opvattingen beitaan or over noodzaak, frequentie en efficiency an
de politiele taakuitoefening;
4. welke wensen en verwachtingen leven or inzake het politie-optreden;
5. in hoeverre bestaat or bereidheid om met de politic samen to werken.
. In de nu volgende paragrafen zullen wij nagaan op welke wijie het onderzoek
is gerealiseerd.

3. Opzet van het onderzoek

Gekozen is voor een onderzoekopzet waarbij eon representatieve steekproef uit
de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 16 tot 70 • aar word geinterviewd
aan de hand van eon gestructurcerde vragenlijst. In totaal cordon 1562 per-

sonen bennderd. Pe verschillende onderdelen van doze opzet zullen hi or kort
worden besproken, teneinde de lezer enig inzicht to geven in de gevolgde
procedure.

De steekproefproc'edure
Ili] het trekken van de steekproef werd het zogenaamde "screening"-systeem gehanteerd, dot is gebaseerd op eon selectie van gemeenten, eon selectie van
adressen in die gemeenten en eon selectie van personen die op de geselecteerde adressen wonen.
De gemeenten werden als valet geselecteerd. Alle gemeenten warden gegroepecrd
naar Provincie en urbanisatiegraad. Daarna word vastgesteld hoe de Nederlandse hevolking on de gemeenten verdeeld zijn over iedere piovincie en dearbinnen per urbanisatiegraad. Uitgaande van her aantal inwoners in een provincie, verdeeld naar urbanisatiegraad, werd no voor elke 22 van de bevolking
'e'en gemeente op basis van het toeval geselecteerd. Dieraan moot nog warden
toegevoegd dat de steden met meer don 100.000 inwoners in leder geval in de
steekproef werden opgenomen (in totaal 14).

De vragenlijst • leeft hoofdzakelijk een gestructureerd karakter met enkelc open
vragen teneinde wat meer greep to kunnen krijgen op bepaalde achtergronden van
sommige antwoorden. Doze werkwijze is gekozen omdat het bier meet goat on een
onderzock in de breedte clan om een onderzoek in de diepte. Bovendien leent
eon dergelijk instrument rich borer voor kwantificering van de resultaten, hetgcen eon vereistc is bij eon so grote steekproefomvang.
Eon prhbleem dat bij dit type onderzoek altijd naar voren komt is de vraag
hoe je kunt vermijden dat mensen aankomen met allerlei zowel vage aim nietszeggende algemeenheden on cliché's. Om dit to voorkomen zijn wij uitgegaan van
de concrete contacten die de proefpersonen met de politie hebben gehad. In
het eerste gedeelte van de vragenlijst is daarom ingegaan op omvang, aard en
ook inhoud on belaying van die contacten. Hierna werden meer algemene vragen
iesteld over het takenpakket on de taakuitoefening door de politic en word
ook near kennis on wensen geinformeerd ten aanzien van zaken als: de non-
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wezigheid van een politiebureau, de frequentie van het surveilleren en
het bestaan van een wijk- of rayonagent.
Na het gedeelte over het politiewerk komt de wijze van politie-optreden
aan bod. Ook hier werd weer uitgegaan van de concrete contacten waarna men
op meer algemene aspecten °verging. In het derde gedeelte werden vragen gegesteld over de politieman en zijn

beroep:

waarom zou iemand het politie-

beroep kiezen, wat verwacht hij ervan, krijgt hij ook eon opleiding, zou men
een jonge man/vrouw in zijn omgeving dit beroep ook aanraden? Ook is aan de
respondenten een lijst voorgelegd met eigenschappen die een "goed politieman zou moeten bezitten, waarbij word gevraagd de drie belangrijkste eigenschappen aan te kruisen.

•

Tenslotte is nog door middel van een aantal hypothetische gevallen onderzocht
in hoeverre de bevolking bereid is de politie in te schakelen bij ordeverstoring en bepaalde delicten. Steeds word daarbij geinformeerd wat de reden
was voor het al dan niet een beroep doen op de politie.
Dit is in grove lijnen de indeling van de vragenlijst, een indeling die ook
in het onderzoekrapport zal worden gevolgd. De gehele vragenlijst kan de icier
vinden in de losse bijlagen van dit rapport (bijlage 1.). Te vermelden valt
nog dat bij het tot stand komen van de vragenlijst waardevolle suggesties
en adviezen werden ontvangen van enkele politiekorpsen en directies van politie-opleidingsscholen.
3.3. De materiaalverzameling
Het veldwet:k werd verricht door 143 ervaren enqateurs. Zij ontvingen alien
een uitgebreide mondelinge en schriftelijke instructie, waarin zij vertrouwd
werden gemaakt met structuur en inhoud van de vragenlijst. Hierbij werd
ingegaan op eventuele problemen die bepaalde vragen met zich moo zouden
kunnen brengen. Daar de vragenlijst echter eerst was getoetst op zijn bruikbaarheid en daarna op smudge onderdelen was gewijzigd, bleken zich weinig
moeilijkheden voor te doen. Het materiaal word verzameld

ia

de periode van 23

mei tot en met 24 juni 1977. In totaal werden, zoals gezegd, 1562 proefpersonen benaderd met het verzoek rim can het onderzoek deel to nemen. Hiervan
weigerden or 174 (ofwel 11%) en waren

or

77 (ofwel 5%) onberoikbaar. 1311

van de vragenlijsten konden worden geanalyseerd, hetgeen een respons betekent van 84%.
Het interviewen van de respondenten is niet door her W.O.D.C. zelf ter hand

genomen nmar overgedragen aan

eon

markthureau. Hierbij word uitgegaan

van de gedachte dat de nitvoering van het onderzoek door con neutrale instelling zowel validiteit als hetrouwhaarheid van de resultaten zou vergroten.

3.4. Nogeliike invloed van de giiseling op het onderzoek
De intervicwperiode viol gedeeltelijk semen met de jongete gijzeling in
Drenthe. in totaal werden 840 interviews gerealiseerd tijdena de gijzelingsperioden en daarna. Teneinde enige conteale to kunnen uitoefenen op
mogelijke invloeden van de gijzelingszaak op de antwoorden van de respondenten
zijn twee analyses uitgevoerd, waarvan men de verantwoording vindt in
hijlage 2.
Op grond van doze analyses nag warden geconcludeerd dat de gijzeling nauwelijks invloed heeft gehad op het oordeel over de politie van de bevolking.

4. De onderzoekgroep
E'en van de problemen die hij eon survey-onderzoek ale dit kunnen optreden hetreft de representativiteit van de steekproef. Eon veel voorkomende vertekening is dat de steekproef a) meer vrouwen dan mannen telt omdat de eersten
zich vaker thuis hevinden en Is) nazis verhouding minder jongeren (16-20 jaar)
telt omdat deze groep altijd so moeilijk to pakken te krijgen is. flit zoo
de resultaten kunnen vertekenen indien by. nit het onderzoek Zou blijken
dot vrouwen minder contacten not de poll tie hebben don mannen, of dat
jongeren eon ander bceld van de politic vormen den ouderen. We hebben daarom
de verdeling van leeftijd on geslacht in de steekproef vergeleken not diezelfde verdeling onder de bevolking op grond van C.B.S.-cijfers van 1976.
Op grond van doze vergelijking is besloten voor doze beide bovengenoemde varinhelen weegfactoren in to voeren (zie voor ingevoerde weegfactoren bijlage
3). Eon gevolg van die weging is dot, door afrondingen, het totaal aantal
respondenten is teruggebracht van 1311 tot 1303. Het voordeel ervan ligt in
het feit dat men vertekeningen in de resultaten neutraliseert, on aldus
de generaliseerhaarheid van het onderzoek near de meningen van de Nederlandse hevolking vergroot. Door doze weging is de steekproef redelijk representatief geworden. your de helangrijkste kenmerken van de steekproef zie
hijlage 5, tahel I.
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Gelet op de wijze waarop de steekproef is uitgezet, dat wil zeggen landelijk goed gcspreid volgens criteria van bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad, en de aangebrachte correcties volgens landelijke C.B.S.-gegevens,
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de steekproef als redelijk represeutatief voor de Nederlandse bevoiking kan worden beschouwd.

5.

De materiaalverwerking

Daar het in dit onderzoek'voornamelijk om kwantitatieve gegevens gaat is het
materiaal . op de gebruikclijke wijze via de computer verwerkt. De lezer
vindt in bijlage 4 een korte beschrijving van de gehanteerde statistische
technieken.

II. CONTACTEN VAN DE BEVOLKINC MET DE POLITIE

Zoals in de inleiding gesteld gaan we in het onderzoek uit van de concrete
contacten die de bevolking met de politic heeft gehad. Vervolgens gaan
we dan over op eon meet abstract niveau van opvattingen en meningen. In
dii hoofdstnk zullen we eerst aard en omvang van de contacten bezien, en
daarna de afhandeling crvan. Hierbij zillion de contacten steeds in verband
worden gcbracht met achtergrondvariabelen als geslacht, Ieeftijd, woonbunrt,
het bezitton van eon vervoermiddel en dergelijke.'

I. Omvang der contacten
De cerste vraag in dit verband luidde: hebt u persoonlijk at eens contact
met de politie gehad? Hierop antwoordden 930 proefpersonen of 71,52 beve'sfigend; 373 geinterviewden of 28,5% verklaarden nooit lets met de politic van doen te hebben gehad. Het aantal mensen dat de laatste 3 jaar met
de politic contact beeft gehad, ligt dchter aanzienlijk lager: 59% geeft op
dal dit bet geval is geweest en 412 spreekt van geen enkel contact. Tabel I
gceft ten overzicbtje van de frequentie van de contacten.

FARM. I. Aantal politiecontacten gedurende de 3 mar voorafgaand
Tian het onderzoek.
abs.

%

I

354

46

2

181

23,5

3

102

13,5

I

4

47

6

5-10

68

9

11 - 20

13

1,5

20 - 50

2

0,5

Totaa1 aantal respondenten met cotitacien 766
- —

- - - —

100
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Totaal aantal contacten = 1932
Gemiddeld aantal contacten per respondent:

1932
Tio-5 = 1,5

Cemiddeld aantal contacten per respondent met: contacten: 12.ig = 2,5
Llit tabel 1 zien we dat de helft van de respoddenten die contacten meldden
slechts ein contact gehad te hebben in de drie jaar die aan het onderzoek
voorafgingen; 4enkwart meldde 2 contacten en 13,5% meldde er 3; slechrs
17% gaf 4 of nicer contacten op. Het gemiddeld aantal contacten in 3 jaar
per respondent is 1,5.
Wat de omvang der contacten betreft kan dus worden geconcludeerd dat de
gemiddelde Nederlander niet dikwijls met de politie in contact komt.
Ziin er nu nog verschillen in omvang van contacten met de politic als men
kijkt naar achtergrondvariabelen als geslacht, leeftijd, inkomen c.d.?
Deze zijn er inderdaad, waarbij gen der opvallendste verschillen het geslacht betreft: van de mannen heeft 81,5% politiecontacten gehad en van de
vrouwen maar 61%. Nu bangt dit verschil waarschijnlijk samen met de deelname van vrouwen aan het maatschappelijk leven: van de vrouwelijke respondenten is namelijk tweederde niet in het beroepsleven ingeschakeld. Dit betekent onder weer dat deze groep in mindere mate, alsook vaker buiten de
spitsuren, aan het verkeer deelneemt.
Zoals te verwachten is blijkt het bezit van een vervoermiddel van invloed
op de wijze waarop en ook de frequentie waarmee men met de politic in contact komt. Zo is 60% van de steekproef in het bezit van een auto, eenkwart
heeft een fiets, 11,5% een bromfiets; slechts 3,5% verklaart geen eigen vervoermiddel te bezitten.
Meer mannen dan vrouwen hebben een auto, terwijl tweemaal zoveel vrouwen

as mannen in het bezit zijn van een fiets. De autobezitters vindt men
voornamelijk in de leeftijdscategorie van 21-50 jaar, terwijl de meeste
brommers en fietsen het bezit vormen van 16-20 jarigen. De meeste contacten
hebben proefpersonen die een auto bezitten, nl. bijna 80%; van hen die een
fiets bezitten geeft 60% politiecontacten op en van hen die

goon vervoer-

middel bezitten slechts 35,5%; Ook leeftijd speelt een rol: de meeste
contacten vinden plaats onder 21-30 jarigen, de minste onder 51-70 jarigen.
Tenslotte blijkt met bet stijgen van het inkomen de frequentie van contacten toe te nemen, hetgeen wellicht onder meer verband houdt met het bezit
van een auto. Ceen verschil in omvang van de contact:en kwam naar voren in
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eon verdeling naar urbanisatiegraad. Het is dos niet zo dat men op bet
platteland minder politiecontacten hceft clan in de stad. nij een verdeling naar Gyve woonuijk (volkswijk, middenstandsbnurt of gegoede hour t)
konden evenmin verschillen worden vastgesteld.
Eon overziehtje van al deze aspecten kin men Zion in label 2 van hijlage 5.

2. Aard van de conl,neten
Pen helangrijk element is de aard der contacten. Doze kin immers van invIned
zijn op de wijze waarop men de politic percipieert. flulpverlenende contacten
zulien waarschijnlijk andere reactims hij de burger oproepen dan corrigerende contacten. Ook de waardering van het politieoptreden kan hierdoor cordon
beinvioed.
Ve heginnen met nit to gaan van

de respondenten en to bekijken hoeveel van

hen benaalde contacten met de politic hebhen gehad. nierbij bezien we eerst
de coot:wren die van de proefpersonen zelf zijn nitgegaan, en vervolgens de
contacten die door de politic zijn geinitieerd.
nit label 2 (zie hlz.II) komt ruler yore,' dat de coot-Imamate

van do

initiatieeen die

inv.(7ev uitgaan zijn : aangiften, verzoeken em informatie, en verzoeken

em eenvoudigo assistentie (kinderen/dieren/verkeer/brand). Kijken we nu near
do frequentie waarmee

de initial:Leven van de burger voerkomen dan volt op

det

het vragen om informatie en verzoeken on eenvondige assistentie het meest worden herhaald; allc andere initiatieven blijken voornamelijk eenmalig to zijn.
Van de zijde van de volitie

hlijken de meeste

initiatieven

samen to hangen

met het verkner: eon kwart van doze contacten had tc maken net verkeersover- .
tredingen, I37 met aanhoudingen op straat voor contrale (rijbewijs, technische
stoat auto en dergelijke), on 7Z met aanrijdingen. Ook de frequentie van doze
zaken lint hetrekkelijk hong.
neziet men het geheel van politie-imitiatieven zoals dim door de respondenten zijn gemeld don hlijkt slechts eon zeer goring aantal van deze contacten met zwaardere criminaliteit to maken to behhen: 3,5% van' de onderzoekgroep meldt dit type contacten. Doze gegevens hevestigen cat wij in eon corder onderzoek wooden, tel. dat de surveillant niet direct hi] veel ernstige
criminaliteit hetrokken raakt: de meeste misdrijven cordon rechtstreeks aan
het bnreau gemdld, wan clan de heslissing wit welke dienst zal cordon logeschakeld.

I

- I

I-

TABEL 2. Respondenten net politiecontacten in de laatste 3 jaar
op totaal aantal resp.

aantal
reap.
met contact

waarvan
Ix

waar- waarvan
an
3x of
meer
2x

initiatief respondent
129

60

18

22

Eenvoudige assistentie

6,5

82

77

12

II

Assitentie bij problemen

2,5

34

85

3

12

Indienen van klacht

4

49

82

4

14

12,5

160

82

14

4

lnfonnatie/getuigen

1,5

19

89,5

10,5

Bekeuring betalen

4

52

61,5

27

13

168

74,5

15,5

Informatie gevraagd

Aangiften

10

1

11,5

initiatief politic
Contaile op street

10
7

7

91

78,5

14,5

Kleine verkeersovertr.

25,2

328

71,5

17

Zware verkeersovertr./
misdr.

0,5

5

80

20

Bijz. wetten contr8le

1

11

91

9

Misdr. W.v.Sr.(slachtoffer)

1,5

17

94

15

73,5

0,5

8

87,5

Verkeersong./aanrijding

Misdr. W.v.Sr. (getuige)
Misdr. W.v.Sr. (verdachte)
Bericht overbr./inlicht.

1,5

20

85

Aanhouding

0,5

7

100

Klachten van derden

1,0

15 ,

73,5

11,5

6
20

6,5
12,5
5

6,5

13,5

No km, men ook your eon ;Indere henadering kiezen die dit keer suet nitgaat
van het aantal respondenten dat contacten opgeeft, maar van het
tal epee : Fovea, coo:oaten.

totale (ren-

Gezien de frequentie waarmee encase go. contacten zich

herhnlen, zien we in dit geval tech een jets ander heeld tevoorschiin komen.
label 3 gecf1 cen overzicht van bet tonal aantal contacten waarbij we door
middel van samentrekking van enkele categorieen tot een wat vereenvoudigde
weergave ziin gekomen.
—

170EL 3.

Totaal

aantal

—

—

politiccontacten laatste 3 jaar.

-

--

abs.

Z

Informatieverzocken

273

14

Assistentieverzocken

313

16

Klachten

indienen

Aangiften
Rekeuring/hetalingen
Contrale op straat

89
224
78
242

11,5
4
12,5

Verkeersongevallen/aanrijdingen

131

6,5

Verkeersovertredingen

498

25,5

Contr81e hijzondere wetten

18

1

lichandeling misdrijven

60

3

Klachten van derden

31

1,5

1957

100,0

Naakt men weer cen verdeling in politiecontacten die van het publiek nitgaan
en die waarhij de nolitie het initiatief heeft genomen, dan krijgt men her
volgende resultaat: in 889 gevallen - of 46% - richtten respondenten zich
zelf tot de politic; in 980 gevallen - of 54% - werd het contact door de politic geiniticerd. Verder blijkt nit tabel 3 dat 48,5% van de contacten net de
politic te maken hebben net het verkeer. Hierna komen in rangorde van frequentie: assistentieverzoeken, Informatieverzoeken, en het doen van aangiften.
Ook nit doze (lifers komt naar voren welk eon goring percentage van de contacten in felte op (niet verkeers-)criminaliteit betrekking heeft. Hen kan immers
de categorien aangiften en behandeling misdriiven flint liii elkaar tellen,
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omdat er ook eon aantal aangiften zijn die niet met een nisdrijf verband houden (verlies, gevonden voorwerpen en dergelijke). Nu komt uit beide tabellen
wel duidelijk naar voren dat niet alle politiecontacten tot stand worden gebracht door de surveillant op straat. Een bepaald aantal contacten, nl. 20%
van het totaal vindt meestal op het politiebureau plaats. Deze contacten betreffen het indienen van een klacht, het doen van eon aangifte, getuigen of
informatie verschaffen, en het betalen van een bekeuring.
Bekijkt men echter het

eheel aan contacten dat de burgerij met de politic

heeft dan mag men concluderen dat doze in hoofdzaak omvatten: contacten die
met het verkeer te maken hebben - overtredingen dan wel contr8le op straat contacten die voortvloeien uit verzoeken om informatie en assistentieverlening van de zijde van het publiek, en aangiften op het bureau.

3. Politiecontacten en enkele achtergrondvariabelen
Het is belangwekkend eens to bezien in hoeverre'er verschillen optreden in
het type contacten dat het publiek met de politie heeft naar gelang het heboort tot bepaalde categorieen van de bevolking. Voor deze analyse hebben we
ons beperkt tot de 8 meest voorkomende contacten.
Mannen blijken vaker op straat staande to worden gehouden en nicer verkeersovertredingen te plegen dan vrouwen, hetgeen niet zo verwonderlijk is gezien het grote aantal huisvrouwen onder de vrouwen. Zoals al corder opgemerkr npemt doze laatste groep respondenten minder miens deel aan het verkeer (zie bijlage 5, tabel 3).
Mannen verzoeken ook jets frequenter om informatie of assistentic. in feite
weerspiegelt dit de grotere deelname van de man aan het maatschappelijk leven,
waarvan contacten met de politic eon onderdeel vormt.
Wat leeftijd betreft salt op dat jongeren (16-30 jaar) vaker worden gecontroleerd dan ouderen (51-70 jaar), en dat ze aanzienlijk moor verkeersovertredingen plegen (zie bijlage 5, tabel 4).
Van alle achtergrond variabelen vertonen woonbuurt en vervoermiddel de grootste samenhang met de aard van de contacten.
Het soort vervoermiddel dat men bezit bepaalt nog enkele verschillen in politiecontacten. Zo worden auto- on bromerbezitters het incest gecontroleerd,
terwijl Zij ook de meeste verkeersovertredingen plegen. Tevens verzoeken autobezitters de politic vaker om assistentie dan de anderen, hetgeen waarschijnlijk verband houdt met moeilijkheden in bet verkeer, met de auto, of verkeers-

ongevallen (zie bijlage 5, tabel 5).
bowel de aantallen klein zijn, blijkt uit de gegevens dot bewoners van yolksbuurten vaker zowel slachtoffer els verdachte van een misdrijf zijn dan hewnflora van middenstand of gegoede buurten, terwin zij ook vat vaker aangifte
doen en hlachten indienen. Met zou op grond hiervan voorzichtig kunnen afleiden dot politiecontacten in de criminele sfeer in deze buurten wilt nicer op de
voorgrond treden don in andere bourten (sic bijlage 5, tabel 7).
Samengevat komt her erop neer dat de voornaamste verschillen in aard van de politiecontacten samenhangen met

geolacht, leeftijd, verwermitidel

en

woonbwert.

Oic contacten worden bepaald door deelname nn het verkeer en aan het maatschap pelijk leven in het algemeeen, door het al

dan niet bezitten van een auto en

door het wonen in huurten wear waarschijnlijk war meet criminaliteit voorkona.

4. Afhandeling_van contacten
Zonis men zich kan vnorstellen, clean de politic 'velerlei afhandelingsmogelijkhcden ter beschikking. Zo bleek oil een eerder gedaan observatieonderzoek onder
surveillanten onder meet dat 58,52 van de afhandelingen met bet verkeer te
oaken had: in de helft van deze gevallen werd de zaak n5 contr8le in orde bewooden, en in de andere helft volgde een waarachuwing of een opdracht. In
eenvijfde van de genoteerde gevallen word door de politic informatie verstrekt
of hulp verleend “) . Nerd in dat onderzoek uitgegaan van bet werk van de surveillant, in het huidige onderzoek gaan we uit van de ervaringen en percepties
van de bevolking in bun contacten met de politic.
Zo blijkt uit doze gegevens dat slechts in 0,52 der gevallen het contact van
zodanige aard was, dat

de proefpersoon mee near het bureau werd genomen.

Fen kwart van de afhandelingen heeft betrekking op dienst- en hulpverlening,
waarvan tweederde infornmtieverschaffing en eenderde assistentieverlening is.
Tenslotte trod de politic in 7,52 van de gevallen volgens

de respondenten in

bet gcheel niet op, en was in 3% der gevallen de afloop onbekend.
Noewel dit one enig inzicht geeft in de verdeling over hepaalde typen afhandeling, is het natuurlijk veel belangwekkender de afbandeling in verband to
hrengen met de nerd der contacten. Om de zaak niet nodeloos te compliceren,
hebben wij in tahel 4 alleen de belangrijkste contacten en bun afhandeling
opgenomen.

°

J. Junger-Tas en A.A. v.d. Zec-Nefkens. Een observatieonderzoek naar het
werk van de politiesurveillonce, 1977, blz. 8.
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Hen ziet in tabel 4

een

duidelijke samenhang tussen het soon t contact en de

daarbii behorende afhandelinp, Zo hlijken geconstateerde verkeersovertredir
gen in tweederde von de gevallen tot eon bekenring to leiden; 182 van de
overtrediugen had een berisping of opdracht tengevolge en van 72 word een rapportje opgesteld. Van de up straat aangehouden personen word Beer dam de helft
nA contrale doorgestinird, 14,52 kreeg eon waarschnwing en tegen 17,52 word opgetreden door middel van bekeuring of rapport. Oat ongevallen en nanrijdingen
hetreft, verleende de politic in bijna eenvijfde der gevallen assistentie,
terwill van practisch

de

helft van dit soort zaken een rapport werd opgesteld.

De volgende twee rubrieken vragen wel em enig commentaar. Hier hlijkt dat hij
het indicnen van klachten slechts van ongevecr 102 der klachten eon rapport
wordt opgesteld; hi] 36,5% van doze gevallen verfeende de politic assistentie
of hemiddelde hi] conflicten. Opvallend is editor het grote percentage klachten, namelijk 43%,

WA:II- flan

door de politie -naar de cloning van de respondenten-

in het pollee! goon aandacht word geschonken. In het geval van aangiften word
in 532 der zaken rapport opgemaakt, moat ook Iii or valt op dat moor dan eenvijfde van de aangiften niet tot actie van de politie aanleiding geeft, terwip
in nogmalls_eenvijfde van de gevallen de politie alleen informatie verstrekt.
0it eon ander door het W.O.D.C. uitgevonrd onderzoek komen enigszios verge,
..
' lijkbare gegcvens naor vorcn
. !Marin hlijkt dat de politie niet van alto
aangiften proces-verhaal opstelt. Eon in 1977 nitgevoerde enongte onder
10.000 Nederlanders t000de aan dat hi] diefstal van brommers on hi] inbraak
in respeetievelijk 797 on 692 van

de

aangiften proces-verbaal word opgemaakt.

Maar hi] de arnigiften van fietseldiefstal en zakkenrollerij lagen de percentages veel lager, namelijk 622 en 422. Doze nitkomsten wijzen crop dat, wanneon burgers zich met klachten en aangiften rechtstreeks tot de politic woo den, in een aanzienlijk aantal gevallen or niet die aandacht aan wordt geschonken die door doze burgers wordt verwacht. Het ligt voor de hand dat doze
gong van 'taken kan leiden tot non bepaalde onvrede en eon war negatiever hooding tegenover de politic van doze categoric consumenten van politicdiensten.
Dovendien is dit eon handelwijze die vaak in strijd is not de wettelijke bepalingen. flit punt sal nader worden getoetst on nitgewerkt in hoofdstuk IN.
Over de behandeling van misdrijven wait in dit verhand niet veal to zeggen:
het nantal gevallen is klein en omvat niet alleen verdachten.

K) J.J.11.

van Di 1< en A. C, Vi anon. Omvang on ontwikkeling van de criminalireit,
9.0.0.C., 1977.

•

•
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Wat informatieverzoeken aangaat, ziet men dat de politic in het overgrote deel
van de gevallen de gevraagde informatie verstrekt. Verzoeken cm hulp leidden
in 53,5% van de gevallen tot effectieve assistentieverlening, in eenvijfde
van de zaken wordt een rapport gemaakt, terwijI in 16,5% van de gevallen goon
politiele actie wordt ondernomen.

5. Verschillen in afhandeling van

politiecoatacten

Tenslotte willen we naast de verschillen in afhandeling die met de aard van
het politiecontact samenhangen ook nog bezien of de politic bepaalde categorieen van de bevolking soms nog verschillend benadert. Hierbij dient evenwel met de aard der contacten rekening te worden gehouden.
Mannen bezitten vaker een auto dan vrouwen; zij nemen meer aan het verkeer
deel en plegen ook meer verkeersovertredingen. Diizelfde geldt voor jongeren
ten opzichte van de oudste leeftijdscategorieen. Bij contacten met 51- tot
70-jarigen en bewoners van volkswijken wordt vaker rapport opgesteld en bemiddeld in conflicten. Een overzichtstabel vindt men in bijlage 5, Label 10.

6. Samenvatting
flit hoofdstuk bevat een aanzienlijke hoeveelheid informatie. Voor een duideliiker begrip hiervan is het wellicht nuttig de voornaamste resnitaten kort .
samen te vatten.
Van ooze totale onderzoekgroep heeft 71,5% minstens e'en contact met de politic opgegeven. Contacten gedurende de afgelopen 3 jaar werden door 59% van de
proefpersonen gemeld.
Mannen meldden meer politiecontacten dan vrouwen. Hoe jonger, hoe nicer contacten: de meeste contacten meldden de 21-30-jarigen, de minste 51-70-jarigen. Het bezit van eon vervoermiddel speelt bij dit alles eon grote nil:
autobezitters hadden de meeste contacten.
Bezien we de contacten die door burgers warden geinitieerd don zijn dit hoofdzakelijk aangiften, verzoeken on dienst- of hulpverlening en het betalen van
eon bekeuring op het bureau. Politle-initiatieven liggen vooral op heu gebied
van het verkeer.
flit onderzoek bevestigt een bevinding uit her observatieonderzoek coder sunveil lanten : de meeste politiecontacten liggen op het gebied van de openbare
orde, (verkeers)veiligheid en hulpverlening.

Dannen, jongcren en auto- en hromfietsbezitters hehhen de meeste verkeerscontacten, en worden ook het meest op errant nangehouden.
Bewoners van volkswijken lijken iota moor in contact to komen not criminalireit din hewoners van middenstands- en gcgoede hour ten: zij zijn vaker rowel
slachtoffer ale verdachte van eon misdrijf, doen meer aangiften, on dienen
vaker eon klachl in.
Afbandeling van politiecontacten honer Simon met de aard van het contact.
Verkeersovertredingen bidden in tweederde van de gevatlen tot een bekeuring.
Bij het controleren op street word in 56,57 van de gevallen niers strafbaars
geconstateerd, in eenderde van de gevallen ward bekeurd, rapport gemaakt of
eon waarschnwing gegeven. De helft van de annrijdingen en ongevallen bidden
tot het opstellen van eon rapport, eenvijfde tot assistentieverlening.
Van ruin de helft van de aangiften (53%) word rapport opgemaakt, maar van
slechts 10% van de klachten. De politiereactie op klachten bestond in 36,57
van de gevallen oil bemiddeling. In 422 van de gevatlen werd editor geen
enkele actie ondernomen. Ili] nangiften is dit percentage 21,5%. Op verzoeken
om infornmtie gnat de politic practise!' altijd in. Verzoeken on assistentieverlening werden op verschillende wijzen regemoetgetreden: in meer dan de
haft van de gevallen word hulp verteend, in eenVijfde van de gevallen word
rapport gemaakt on in nogmaals eenvijfde van de gevallen gebeurde or niels.
De meeste verschilten in afhandeling van de contacten die met bepnalde achtergrondvariabelen snmenhangen, houden duidelijk verband met verschitlen in de
nerd van de contncten van de onderscheidene categorieen. Be enige hierdoor
niet goitre] verklaarde verschillen zijn die tussen woonwijken. In volkswijken vielen meet hekenringen,' word minder snel rapport opgemaakt, en word
vaker hemiddeld hi] confticten.
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III. HET POLITIEWERK
1. Algemene taakuitoefcning
In het vorige hoofdstuk hebben vii gezien welke contacten de Nederlandse
bevolking de laatste drie jaar zo al met de politie heeft gehad en op welke
wijze deze zaken werden afgehandeld. In dit hoofdstuk willen we eon stapje
verder gaan door nu wat meer algemene aspecten van het politiewerk te behandelen.
Met opzet is voor deze procedure gekozen. In tegenstelling tot de meeste
onderzoekingen op dit gebied meenden wij dat men allereerstdiende uit to
.

gaan van de concrete ervaringen met de politie. Het is nl. zeer wel
mogelijk dat meer algemene uitspraken over de politietaken zijn beinvloed door
eigen feitelijke ervaringen. We zijn nu als volgt te werk gegaan.
De politietaak werd opgesplitst in 13 deeltaken, en met betrekking tot iedere

deeltaak werden drie vragen gesteld:
- is men van oordeel dat de verschillende taken als typisch politiewerk kunnen
worden beschouwd;

,

- meent men dat doze taken dikwijls voorkomen;
- is men de mening toegedaan dat de politie deze taken op'ddskundige en doeltreffende wijze uitvoert.
Nu is het natuurlijk niet onmogelijk dat sommigen eon vat warrig beeld hebben van
de feitelijke politietaken, zodat zij met de beantwoording van de vragen enige
moeite zouden kunnen hebben. Ook is het niet ondenkbaar dat men eon beeld van
aard en frequentie van het politiewerk heeft dat niet volledig klopt met de
werkelijkheid.
Dit zal dan nit de onderzoekgegevens moeten blijken.

Wat is typisch politiewerk?
Wat is nu het oordeel van de gemiddelde burger over hetgeen het "eigenlijke"
politiewerk zou vormen?
Zoals uit tabel 5 (zie blz. 20) vail af to lezen is men van menig dat taken die
te maken hebben met het handhaven van de openbare orde, verkeer en criminaliteitsbestrijding tot het typische politiewerk behoren. Dit is ook het geval
voor het opstellen van mutaties en processen-verbaal.
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lets minder overeensienuuing schijnt te bestaan over de vraag of hull) bij
ongevallen, brand, en dergelijke wel helemaal tot de politietaak behoort,
mar de overgrote meerderheid is toch wet deze mening toegedaan.
Anders ligt het voor wat de contrale op overtredingen van zogenoemde bijzondere wetten (ondermeer de jachtwet, visserijwet, winkelsluitingswet,
rijtijdenbesluit, vuurwapenwet): eenvijfde van de respondenten ziet bier
helemaal geen politietaak liggen en nogmaals eenvijfde meent dat dit slechts
in sonmdge gevallen als typisch politiewerk kan worden beschouwd. Wellicht
meent men dat voor de contrale op deze wetten bepaalde inspecties bestaan,
zodat de politic niet met deze taken zou moeten worden belast. Hier speelt
waarschijnlijk een zekere onbekendheid met betrekkimg tot de politietaak een
rot.
Naast deze taken zijn er echter andere, die men bepaald niet als politicwerk ziet.
Dit zijn met name de taken die betrekking hebben op dienst- en hulpvcrlening
door de politic. Zoals uit tabel 5 blijkt, vindt bijna een kwart van de
proefpersonen dat inlichtingen verstrekken aan de bevolking slechts in sommige
gevallen als typisch politiewerk kan worden beschouwd. Dit geldt eveneens
voor assistentieverlening in eenvoudige gevallen (met name technische hulpverlening) en hulp- en dienstverlening in gecompliceerde gevallen (conflicten
tussen buren en in gezinnen): eenvijfde van de respondenten vindt dat doze
laatste taak beslist niet tot het eigenlijke politiewerk . behoort, terwij1
zelfs bijna de helft van hen van mening is dat ook de meer cenvoudige assistentieverlening eigenlijk geen politiewerk is.

1.2. Met welke frequentie komen bepaalde politictaken veer?
Nu ligt het your de hand re veronderstellen dat de vraag wet als typisch
politiewerk wordt gezien samenhangt met de verwhchtingen over de frequentie
waarmee bepaalde taken zich aandienen. Hierover gee it het middenluik van label 5 nicer gegevens. Opvallend is ailereerst dal ongeveer eenderde van de
onderzoekgroep gelooft dat de verschiliende ordehaudhavende aspect:en wet
regelmatig, duch niet al te vaak, voorkomen. I) it is mot name het geval voor
re lien: jots minder dan eon derde van de groep meent dat °chic ordeverstoringen als rellen slechts sporadisch voorkomen. Duidelijk blijkt nit tabol 5
dot, volgens de burger, behandeling van verkeersovertrodingen en van misdrijven web degelijk dikwijls voorkomt.

Opmerkelijk is het resultant dot een zeer belangrijk deel van de respondenten verwacht dat dienst- en hulpverleningstaken slechts weinig zullen voorkomen. Het hetrekking tot eenvondige assistentieverlening hereikt dit percentage zelfs 58%, gevolgd door de steer ingewikkelde hulpverlening met 352, en
het verschaffen van inlichtingen met 21,52.
in (cite komt het crop neer dal_ de bevolking van mening is dat de politie
zich hoofdznkelijk met criminaliteit on verkeer bezighondt, dat ordehandhaving dnidelijk op de tweede pleats karst en dat dienst- en bulpverlening
een zeer goring aandeel vormt in de politietaak. Deze uitkomst is daarom so
verrnssend nmdat nit de eigen ervaring van diezelfde proefpersonen joist
hleek dat die dienst-en hnlpverlening een seer belangrijk onderdeel van bet
totaal non politiecontacten vormt. Hoewel men zich van de bemoeienis met
het verkeer door de politie eel bewnst is, heeft men klaarblijkelijk geen
idee van de omvang van feitelijke dienst- en hnlpverlening, die de politie
as" de bevolking hiedt. Waarschijnlijk ervaart men zijn eigen beroep op de
politic in dit soort gevallen els jets •itzonderlijks. In leder geval
strookt het "jet met de stereotype beeldvorming over het politiewerk.

1.3. Efficiency van de taakuiloefening
Hoe staat het no met de mening van de bevolking over de efficiency waarmee
de politic zich van haar taken kwijt? flit is een belangrijk punt omdat hierin
Can van de sleutels ken worden gevonden voor eon positieve of negatieve hooding tegenover de.politie.'Ook bepnalde verwachtingen omtrent de tanknitoefesing die de hevolking koestert komen nit doze evaluatie naar voren. De resultaten ziin op zijn minst verrassend to noemen.
Hat ordehandhnvende taken en het preventief surveilleren betreft blijkt
30-401 van de respondenren van mening dat doze taken matig of slecht corder,
uitgevoerd. Voornl over het politieoptreden bij rellen hlijkt eon nanzienlijke nntevredenheid to bestaan. Met betrekking tot het optreden bij verkeers- on andere overtredingen is men vaker van mening dat dit op doeltreffende wijze plaatsvindt.
Onvallend is dot or ook eon duidelijke onvrede bestaat net betrekking tot
de opsporing van misdrijven en het opspnren van gesignaleerde personen en
goederen: respectievelijk 23,5% en 29,5% van de respondenten.vindt dat de
politic doze taken slechts op malign wijze vervult, 10% en 14% is van mining
di dit ronduit slecht wordt gedann.

:•
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Het is waarschijnlijk zo dat de beoordelingen van al deze politietaken
zijn beinvloed door eigen (negatieve) contacten met de politic. Opvattingen
omtrent een eventueel stijgen van de criminaliteit, evenals van het politieoptreden bij rellen, spelen mogelijk ook een rol. Beeldvorming via pers
.

en televisie kunnen bier eveneens van invloed zijn.
Een laatste opmerkelijke uitkomst is tenslotte dal: de tevredenheid met diensten hulpverlening bijzonder groot is: indien men "optreden in gevaarlijke
situaties" bij deze categorie politie-activiteiten voegt, dan zijn de percentages respondenten die van mening zijn dat de politic deze taken goed vervult, uitzonderlijk hoog, namelijk 70% tot zelfs 90%. Slechts in het geval
van de :neer ingewikkelde psycho-sociale hulpverlening komen vat meer reserves naar voren.
Uit deze gegevens moet dan ook de enigszins paradoxale conclusie worden
getrokken dat men wel bedenkingen heeft over de wijze waarop de politie
haar "eigenlijke" taken vervult, terwijl men juist uiterst tevreden is over
de uitvoering van taken, die men niet als "typisch" politiewerk beschouwt.
Hier moet echter wel de kanttekening worden bijgevoegd dat men deze laatste
vorm van contacten natuurlijk ook op andere wijze beleeft dan w anneer
'
men bijvoorbeeld aangehouden wordt voor een verkeersovertreding. Uit deze
resultaten spreekt onzes inziens een zeer duidelijke waardering voor het politie-optreden in gevallen waar men haar ow assistentie vraagt. Opmerkelijk
is tenslotte ook dat men het meest tevreden is over aspecten van politiewerk,
die frequent voorkomen (hulpverlening, verkeer), en het minst tevreden over
die aspecten, waarvoor men relatief weinig met de politic in aanraking komt
(criminaliteit, rellen).

2. Verschillen in opvattingen over de politiele taakuitoefening
Nu hebben wij ook bier weer een aantal analyses uitgevoerd ow na te gaan
of verwachtingen en beoordelingen eventueel verband houden met factoren
als geslacht, leeftijd, woonbuurt, en dergelijke. Hit blijkt inderdaad veer
bepaalde factoren het geval te zijn. Hannen menen vaker dan vrouwen dal
handhaven van de orde en optreden bij rellen frequent voorkomt, terwijl zij
Levens een lagere dunk hebben van de efficiency van het politie-optreden op
dit gebied. Bovendien zijn mannen relatief ontevredener dan vrouwen over de
doeltreffendheid van de opsporing van misdrijven. your het Overige zijn echter
de verschillen in opvattingen tussen mannen en vrouwen goring.

Veel meer verschillen honden verband met leeftijd, waarbij

de categoric

jongeren van 16-20 jaar zich dnidelijk onderscheidt. Zo wordt opt reden Iii)
Yellen door doze groep respondenten veel minder vaak aim typisch politicwerk beschonwd. Bovendien vinden zij dat zowel de ordehandhaving ale het
optreden bij rellen op minder deskundige wijze geheurt. °
!Mar ook opleiding speelt in dit verband een rol: hoe meer opleiding men
hceft hoe vaker men vindt dat optreden bij rellen geen typisch politiewerk
is en niet zo vank voorkomt, en hoe nicer twijfels men heeft ten aanzien van
de efficiency van het politieoptreden. nit laatste geldt ook voor het handhaven van de orde en het opsporen van misdrijven. Opvallend is ook dat naarnmte men meer opleiding hceft genoten, de assistentieverlenende functie van
de politic veel minder als typisch politiewerk wordt gezien. Hetzelfde constateert men hi . ' de hogere inkomens (meet dan

1 3.000,- netto per maand).

Waarschijtdijk honden doze gegevens verband met het felt dat de hoogste opleidings- en inkomensgroepen minder vaak eon beroep doen op dienst- en holpverlening door de politic, en daarom doze functies ook niet zozeer ale politiewerk percipieren.
Tenslotte stclden we ook enkele verschillen vast die verband hidden met
politieke voorkeur: zij die goon voorkent of eon voorkeur voor rechts
05'70, S.C.P., Bocrenpartip uitspraken meenden met betrekking tot ordehandhaving relntief vaker dat dit wel degelijk typisch politiewerk is, dat
yank voorkomt,maar dat de doeltreffendheid van dit optreden to wensen over
laat. Belangwekkend is verder nog dat hoe groter de stad, hoe meet men overtuigd is dat ordehandhavende taken zowel typisch politiewerk zijn, als vaak
voorkomen. Oat opsporing van misdrijven aangaat zijn respondenten in de
grote steden van nmning dot dit op minder deskundige wijze gebeurt. Your
alle hulpverlencnde taken geldt evencens dat men in grotere steden moor genengd is doze taken ale typisch politiewerk en ale veel voorkomend te beschouwen. Bovendien tonen de gegevens op dit gelded: hoe groter de stad,
hoe tevredener men is over dit aspect van het politieoptreden.
Tenslotte is nog gekeken naar de invloed van de woonhnurt op bepaalde antwoorden. In grote lijnen komen de resultaten van doze analyse overcen met
die van de invloed van opleiding on inkomen. Zo zijn mensen die in

tt)

.
Cezten de grote weegfnetor voor doze leeftijdsgroep dienen de restultaten
die hierop betrekking hehhen, steeds met voorzichtigheid to worden geinterpreteerd.
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gegoedc buurten wonen van mening dat rellen en misdrijven minder vaak yourkomen in vergelijking met de mening van bewoners van volkswijken of middenstandsbuurten. Ook vindt de eerstgenoemde groep dat hulp- , en dienstverlening in mindere mate als typisch politiewerk moot worden beschouwd en dat
deze taken minder vaak voorkomen. Men mag aannemen dat de betrekkelijke insulatie van inwoners uit gegoede buurten tegen ordeverstoringen en allotlei vormen van kleine criminaliteit, als ook de minder grote noodzaak de
politic in te schakelen om hulp te bieden, bij de oordeelsvorming van doze
categorie respondenten een rol heeft gespeeld.

• Opvattinsen over enkele specifieke taakonderdelen
Ala afronding van de vragen over de task van de politie hebben wij de respondenten gevraagd of zij van mening waren dat de politic voldoende aandaeht besteedt aan drie aspecten die veelvuldig in de publieke belangstelling staan, nl. milieu-overtredingen (aanplant vernielen, afval op straat,
en dergelijke), diefstal van fietsen, brommers en auto's en

de verkeers-

veiligheid.
Wat milieu-overtredingen betreft is het oordecl van de respondenten niet
erg positief: 61% vindt dat de politic hieraan te weinig aandacht bestecdt,
en 9,5% verklaart dat die aandacht volstrekt nihil is. Met beste komt de
verkeersveiligheid er vanaf: hier is 17,5% van de respondenten van mening
dat de politic veel aandaeht aan het verkeer schenkt, on 58,5% vindt die
aandacht voldoende; sleehts eon kwart spreekt over te weinig aandacht.
Overigens zijn beter opgeleide, met hogere inkomens on in gegoede buurten
wonende respondenten het minst tevreden over de aandacht die de politic
aan de verkeersveiligheid schenkt. Kijkt men naar tirbanisatiegraad, dan
blijken plattelandsbewoners - waar het probleem natuurlijk minder speelt het incest tevreden. Met betrekking tot diefstal van eon vervoermiddel is
men out( niet al te gelukkig met war de politie aan

doze

zaken doet. lets

meet dan de helft van de respondenten verklaart dat de politic hieraan to
weinig of seen aandaeht besteedt, en 43,5% oordeelt die aandacht voldoende.
Het incest ontevreden zijn de respondenten beneden de 30 jaar. 'Goals eerder
opgemerkt, doet doze categoric ook vaker aangifte en is vaker fietsbezitter,
zodat de eerder gemaakte veronderstelling dat het dikwijls gaat ow aangiften van fietsendiefstallen, wordt bevestigd.

4. De burger als consunmnt van politiediensten
In deze paragraaf zullen we ons bezighouden met de aanwezigheid van en
dienstverlening door de politic in de eigen woonomgeving. Ultwat valet
sal blijken dat bet bier voor de meesten cm eon gevoelig punt gnat, en
der velen in dit opzicht son de politic duidelijke eisen stellen.

4.1. De aanwezigheid vnn_politiebureau m s
Een cern° vraag betrof de al of flier aanwezige kennis over het politiehuteen: veer men over het algemeen waar zich in de eigen woonbuurt eon politieburean bevindt7 Celukkig voor de politic blijkt dit inderdaad het geval:
921 von de respondenten antwoordde bevestigend op doze vraag. in de stedelijke gedeelten van de gemeenten is men vat hetet op de hoogte dan in de
huitenwijken, hoewel moor in het algemeen plattelandsbewoners seer good
met het politiebureau bekend zijn (98%) in vergelijking met grote stadbewoners (83,7). Ook respondenten met een inkomen van minder clan

I 1.000,-

per maand zijn minder hekend met de plaats van het politichureau in bun
buurt (89,5%) dan respondenten met een ink-omen van weer dan

f 3.000,- per

maand (98%). Tenslotte is or een duidelijk verband tussen bezit van eon vetvoermiddel en kennis over het politiebureau: autobezitters zijn her best op
de hoogte (94%) en respondenten zonder vervoermiddel het minst (76,5%). Dot
ligt tamclijk voor de hand de betere kennis van do bezitters van eon vetvnermiddel in verband to brengen met het frequenter oplopen van bekeuringen
voor verkeersovertredingen.
Is men overigens van mening dat er voldoende politieburean's in de woonomgeving zijn of wenst men or moor? Tweederde van de respondenten oordeelt
de hestaande situatie wel bevredigend, maar 312 zou de aanwezigheid van pollLie in de woonwijken door middel van bureau's willen vergroten.
Opmerkelijk is het verband met de soort woonwijk: respondenten uit gegoede
bunt:ten zijn tcvredener met de bestaande toestand dan respondenten nit
volkswijken. Van doze laatsten wenst 37,5% meer politiebureau's tegen 22,5%
van de eersten (zie bijlage 5, tabel

II). Well icht houdt doze mening verband

met de frcquentere eontacten not criminaliteit die men in doze buurten !weft
en het grotere aantal verzoeken om eenvoudige assistentie. thin of meet betzelfde geldt voor urhanisatiegraad van de gemeente: op bet platteland is men
bijnonder tevreden, mast naar gelang de stad groter wordt verlangt men moor
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politiebureau's (A 1 - A 4 - gemeenten: 20%; C 5 - gemeenten: 37,5%). Hoewel ook
gevraagd is of men sons minder politiebureau's in de woonomgeving zou wensen, heeft her niemand bevestigend op geantwoord. lilt wijst er toch op dat
men de politie percipieert als ten dienste staand van de bevolking, en niet
als een vreemd en slechts controlerend lichaam. Bekijken we de overige resultaten, dan'bevestigen die het hierboven getekende beeld: mens .en met
lage middeninkomens wensen meet Olitiebureau's dan mensen met inkomens van
nicer dan 1 3.000,- per maand; hetzelfde geldt voor bronmmr- en fietsbezittors ten opzichte van autobezitters.

4.2. De politiesurveillance
Een andere belangwekkende benadering betreft een aantal vragen over her surveilleren van de politie. Het spreekt vanzelf dat het bier om een perceptie
gaat van de ge'interviewden. Of die perceptie met de realiteit overeenkomt,
valt op basis van dit onderzoek niet na te gaan. tlaar de antwoorden op doze
vragen geven wel een indicatie van de mate waarin de bevolking zich door
de politic beschermd voelt.
De eerste vraag die hiertoe werd gesteld was de simpele vraag hoe dikwijls
de politic per dag langs . kwam in de straat waar men woonde. Zo eenvoudig
te beantwoorden was deze vraag niet, want een kwart van de . respondenten
wist dit helemaal niet, hetgeen verband kan houden met de afwezigheid overdag van een groot aantal proefpersonen. Eenvijfde verklaarde dat de politic
nooit langs kwam, een kwart dacht dit egn maal of minder per dag was en
eenderde meldde twee maal of meer (bijlage 5, tabel 12). Er is verband met
leeftijd: hoe ouder men is,. hoe vaker men de politic meent te zien tangskomen. lit resultaat kan wellicht verband hc;uden met het feit

dat oudere

mensen vaker thuis zijn, het kan echter ook worden geinterpreteerd in het
kader van de algeheel grotere tevredenheid van ouderen met de politic.
Ook gemeentegrootte speelt een rol. Hoe nicer de gemeente een plattelandskarakter heeft, hoe veelvuldiger men de politiesurveillance percipieert.
Hoe groter de stad hoe vaker her antwoord "nooit" werd genoteerd (bijlage
5, tabel 13) en hoe minder vaak men meende dat er door de politic werd
gesurveilleerd.
Overeenkomstige resultaten krijgt men als er naar woonwijk binnen de gemeente wordt gedifferentieerd. Ten eerste hehben bewoners van huitenwijken
het gevoel dat or in bun woonstraat aanzienlijk minder wordt gesurveilleerd,

vergeleken met hewoners nit het stedelijk gedeelte van de gemeente (p= < 0.0(11).
Naar nog onvallender wordt het verschil als men het type woonwijk in de analyse betrekt. Eon veel grocer aantal bewoners van volkswijken dan bewoners
uit middenstands- en gegoede huurten meent, dat de politic nooit of zelden
langskomt (zie hijlage 5, tabel 14). Opgemerkt moot worden dat

de verschil-

len tussen type woonwijk in het stedelijk gedeelte van de gemeenten nog
starker zijn dan die in de buitenwijken. In de buitenwijken is men over het
algemeen van meuing dot or minder yank wordt gesurveilleerd, terwijl in
het stadsgedeelte dit vooral wordt gemeld door bewoners van volkswijken.
Tenslotte nog eon licht verhand met politieke voorkeur: mensen met een
"rechtse" politick° voorkeur geven vaker op dat de politie "nooit" of "zelden" langskomt don zij vier politieke opvattingen "links" of "in het midden"
liggen.
Afgezien enter van de perceptie van de surveillancefrequentie, kan men van
mening zijn dat doze frequentie voldoende, to groat, dan wel onvoldoende is.
De antwoorden op doze vraag - die gesplitst is in surveillance overdag on
's nachts - geven het volgende aan.
Van de total° onderzoekgroep is 56,52 van mening dat er overdag voldoende
wordt gesurveilleerd on 28% wenst moor surveillance; slechts 0,72 vindt dat
or minder zoo kunnen warden gesurveilleerd. De tevredenheid is echter minder groat wanr het surveillance 's avonds on 's nachts betreft: bier vindt
slechls iota meer dan eenderde van de proefpersonen dat de situatie bevredigend is en wenst 412 me& surveillance (bijlage 5, tabel 15). Nogmaals
moot men erop wijzen dat doze mening in het geheel niet in verhand hoeft
to storm n met de werkelijke omvang van de politiesurveillance: wel Vertaalt
zij gevoelens van eon zeker onbehagen over de bescherming die men van de
politic geniet tegen aantasting van persoon on good.
In de lijn der verwachtingen vindt men weer eon verband met leeftijd: hoe
ander men is, hoe moor politiesurveillance men wenst. Van de 16-18-jarigen
wenst slechts 18% moor politiesurveillance en vindt 592 de surveillance
voldocnde; van de 51-50-jarinen is 492 tevreden met
tie, nmar wil 35,52 moor patrouillering (p

de surveillancefrequen-

<0.001).Vergeleken not stede-

lijke gemeenten wijkt voornl het platteland stork of. Mier is 72,52 van de
respondenten tevreden over de surveillancefrequentie overdag on 48% over
de frequentic in de avond en nacht: in de overige gemeenten dealt de tevredenheid volgens gameentegrootte tot 452 overdag on 30,52 's nachts. Tweenmal
zoveel bcwoners nit de grate steden dan van het platteland wensen moor surveillan-

•
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cc overdag en anderhalf maal seer grote stadsbewuners willen 's avonds en
's nachts meer surveillance (bijlage 5, tabel 16). Overigens blijkt ook nog
uit de antwoorden dat het percentage respondenten dat geen idee heeft over de
frequentie van de politiesurveillance, aanzienlijk groter is in de grote ateden dan op het platteland.
Tenslotte nog de steeds zo belangrijke woonwijk: geheel in overeenstemming
Let de voorgaande resultaten wensen meer bewoncrs uit volkswijken een grotere
surveillancefrequentie dan bewoners uit gegoede en middenstandsbuurten.
Dit geldt voor overdag zowel als voor 's ayonds en 's nachts, hoewel in het
tweede geval de verschillen minder groot zijn (zie bijlage 5, Label 17).

4.3. De wiik- en rayonagent
Een laatste aspect dat in het kader van de politietaak aan de orde is gesteld
is de bekendheid met het verschijnsel wijk-.of rayonagent.
Zoals men weet is er vanuit de polit . iewereld de laatste jaren een grotere
belangstelling getoond voor het weer inschakelen van een wijk- of rayonagent.
Zowel de steeds sterkere professionalisering als het inzetten van technische
hulpmiddelen heeft geleid tot minder contacten van de politic met de bevolking en daardoor tot een grotere vervreemding van die bevolking.
On aan deze problematiek tegemoet te komen heeft men in vele politiekorpsen
het instituut van de wijkagent weer nieuw leven ingeblazen. Het verst hierin
is de politie van Den Haag gegaan door het instellen van een politiefunctionaris die van zijnrepressieve taak ontheven is, en een uitsluitend sociale en
preventieve functie heeft.Hoewel over de resultaten van dit experiment nu
nog niets valt te zeggen, kan men het zeker als een exponent beschouwen van
het grote belang dat de politic hecht aan de relaties die zij met het publiek
heeft.
Nu zijn er in dit opzicht verschillen tussen stad en platteland: het spreekt
vanzelf dat men in het geval van kleine posten in landelijke gebieden de
noodzaak van een wijkagent niet zozeer voelt. In de nicer geurbaniseerde
gebieden kent echter ook de Rijkspolitie wijkagenten " .
Het valt to betreuren dat er geen duidelijkheid bestaat over de term wijken rayonagent: sommige korpsen beschikken over wijkagenten andere over
rayonagenten. Ook de betekenis van . de term is niet eanduidig. In de meesle
korpsen heeft de wijk/rayonagent zowel eon repressieve als .cen sociaalpreventieve functie, terwijl Den Haag op dit ogenblik de hierboven beschreven
m) Zoals by. in de gemeenten Voorschoten en Leiderdorp.

raynnogent -met uitsluitend eon sociale tank- heeft.maar hiernaast eel de
weer traditionele wijkagent kent. Daardont hebben doze vragen tot eon zekere
verwarring geleid. Nit het onderznek hlijkt dat eon groot aantal respondenten
volstrekt 'lets ',tweet van het hestaan van doze gespecialiseerde politiefunctionaris. lien interessant gegeven is dat men het meest van het bestaan van eon
wijkagent op de hoogte zegt to zijn in de grote steden, nl. 402 en het
minst op het plan:eland (13,52). Ken ander opvallend felt is dot

veel meet

volkswijkhewoners dan bewoners van gegoede buurten beweren dat or in hen gemeente inderdaad eon wijkagent is.
Nu volt uit het hovenstaande of to Leiden dat het Nederlandse publiek valet
melding maakt van de wijk- clan van de rayonagent, hoewel het or alio sehijn
van melt dat men goon duidelijk onderscheid ziet tussen beide funetionarissen.
Op de vraag %dot on de speciffeke tank was van de wijk- on van de rayonagent,
anrwoordden respeetievelijk 35% en 59,5% van de respondenten dat men het niet
wet. Laten we de rayonagent nu verder buiten beschouwing, dan blijkt 43% van

de respondenten van mening dot de wijkagent eon algemeen surveillerende tank
heeft, 12,5% denkt dat de wijkagent de contacten tussen politie on publiek
moot bevorderen, en 82 dat dere politieman behulpzaam is hij het oplossen
van sociale prohlemen. Van de totale onderzoekgrnep heeft 6% (75 proefpersonen)
wel eons contact met de wijkagent gehad. Hit tabel 6 blijkt de aard van doze
tontacten.

fAbKI. 6.

Aard der contacten met de wijkagent - in 2 -

—

N -, 75
—

Eon praatje molten

26

Lichtc overtreding

26

hilp hij

ingewikkeldc gevallen

24,5

lulp bij

eenvoudige gevallen

10

:evonden voorwerpen

6

Hsdrijf

5

Anders

2,5
—

100
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Op grond van doze wel wat sunmdere gegevens zouden wii voorzichtig willen
concluderen dat de wijkagent het work lijkt to doen, waarvoor hij is aangesteld, maar dat zijn functie bij het publiek nog veel to weinig bekendheid
geniet.

5. Samenvatting
Bit hoofdstuk gaf een overzicht van percepties met betrekking tot het
politiewerk en van bepaalde wensen omtrent de taaknitvoering van de polilie.
Ceconfronteerd met een aantal politietaken gaf een meerderheid der respondenten te kennen dat de politie zich bij voorkeur bezig dient to houden
met verkeer, ordehandhaving en criminaliteitsbestrijding. Men meende Levens
dat de eerste en laatste taak veelvuldig voorkomen en dat dit bij ordehandhaving wat minder het geval is. Een uitzondering vormt dienst- en hulpverlening:
veel meer respondenten menen dat deze taken niet als typisch politiewerk
kunnen warden beschouwd en dat ze overigens ook minder vaak voorkomen.
Uit de antwoorden op de vraag naar de doeltreffendheid van de taakuitoefening
blijkt dat men redelijk tevreden is over handhaving van verkeersveiligheid,
matig tevreden over de criminaliteitsbestrijding on nog minder tevreden
over de ordehandhaving, met name in geval van relbestrijding. Hier slant
echter tegenover dat men zeer tevreden is over de wijze waarop de politic zich
van haar aasistentieverlenende taken kwijt.
Mannen en jongeren onderscheiden zieh van vrouwen en ouderen doordat zij
duidelijk ontevredener zijn over de taakuitoefening van de politie bij
het handhaven van de orde en de opspuring van misdrijven.
Belangwekkende verschillen kwamen naar voren met betrekking tot urbanisatiegraad van gemeente en woonwijk. Hoe groter de stad hoe moor men de verschillende taken als veel voorkomend en als typisch politiewerk beschouwt.Met name
dienst- en hulpverlening wordt in de grote steden positiever gewaardeerd.
Hetzelfde geldt voor bewoners van volkwijken vergeleken met bewoners van
gegoede buurten.
Tenslotte vindt een groot aantal respondenten dat de politie weinig aandacht
besteedt aan milieu-overtredingen en onvoldoende aandacht aan diefstallen
van voertnigen. Hier is van duidelijke ontevredenheid sprake. Hit vragen
over de aanwezigheid in de woonwijk van eon politiebureau bleek,dat de overgrote meerderheid van de respondenten weet waar het bureau zich bevindt.

Eon aanzienlijk percentage proefpersonen wenst meer politiesurveillance
overdag en 's avonds/'s nachts. Net name grote stadsbewoners . en inwoners
van volkswijken hehhen'te kennen gegeven meer politiebureau's en moor
politiesurveillance te wensen.
Slechts eenderde van de onderzoekgroep meende te weten dat er in l o in woongemeente een wijk- of rayonagent aanwezig was.
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IV. HET POLITIEOPTREDEN

In bet nu volgende hoofdstuk zullen we geen bekijken op welke wijzc de respondenten het politieoptreden beleven. Ilet al bier niet slechts gaan om de aard
• van de contacten die men met de politie heeft, maar vooral om de manier waara
•de politie zich van haar taak kwijt en de waardering daarvan door de bevolking.
In het eerste gedeelte van het hoofdstuk gaan we weer uit van de directe politiecontacten. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer: staan mensen die worden aangehouden voor een verkeersovertreding negatiever tegenover
de politie dan mensen die om assistentie verzoeken; had de politie de zaak
good onder contr8le; heeft ze de zaak naar bevrediging afgehandeld; odrdeelde
men de politie correct en behulpzaam, dan

autoritair en agressief in haar

optreden? Ook zijn nog vragen gesteld over het eventuele hetrokken geweest
zijn bij grof en/of gewelddadig optreden van de zijde van de politie.
Het tweede gedeelte van het hoofdstuk situeert zich op eon mecr abstract
niveau: bier gaat het om Cen aantal veel gehoorde uitspraken over het politieoptreden waarvan we.wilden nagaan in hoeverre men het daarmee eens was. De geuite meningen worden daarna in verband gebracht met een aantal achtergrondfactoren. Op deze wijze hopen we eon meer afgerond beeld te verkrijgen van de
manier waarop Nederlanders tegenover hun politie staan. Het hoofdstuk bevat
dims allereerst eon evaluatie van het concrete politieoptreden waarmee men geconfronteerd is geweest en daarnaast enkele opvattingen van het publiek over
de aard van het politieoptreden in het algemeen.

I. Evaluatie van

de politiecontacten

Zoals reeds aangegeven werden de contacten geevalueerd aan de hand van een aantal items die de wijze waarop het contact verliep probeerden to peilen, als
ook enkele items die meer de doeltreffendheid van het optreden poogden te
me ten,
De eersLe categoric omvat de volgende criteria:
- correct
- autoriLair
- behulpzaam
- agressief
- rechtvaardig

De andere criteria zijn:
- had de zank good ander controle
- trad suet handelend

Op

- handelde de task naar bevrediging at
Al deze items zijn op vijfpuntsschalen gemeten. Ze zijn niet alleen in verband
gehraeht met de aard van de contacten, mar tevens met de afhandeling daarvan.
De wijze waarop eon contact wordt afgehandeld zal immers ook van invloed zijn
op de waardering die men voor de politie heeft. Beide aspecten zijn in de vorm
van overzichtstabellen opgenomen in bijlage 5, Label 18 en 19.

1.1. Waardering van golitieogtreden volgens wird en afhandeling van de
contac ten.
Beziet men eerst de meningen over de wijze van politieoptreden volgens de eard
van de contacten, dan moet onmiddellijk worden gewezen op het felt dat de moosto mermen de contacten positief waarderen. De meerderheid is steeds weer van
mening dat de politie correct, niet (to) autoritair, behulpzaam en zonder
agressiviteit optreedt en dat bovendien dit optreden een rechtvaardig karakter heeft. Ook is diezelfde meerderheid van mening dot de politie de teak
good ander controle had, snot optrad on altos naar bevrediging afhandelde.
Namikeuriger bestudering van tabel 18 leert one editor, dat het tableau niet
op alto fronton even onverdeeld gunstig is. Daarom is het nuttig de uitgebrachte meningen eons per type contact te gaan bekijken.
Werden respondenten op street staande gehouden, dan voodoo verreweg de meesten
dat de politie correct optrad, dal to in het geheel niet agressief was en dot
de teak op de juiste wijze word behandeld; bovendien was men van oordeel dot
or op deskundige wijze word opgetreden. Wet is eenvijfde van doze groep van
mening dat de poi isle niet erg behulpzaam was on eenderde vond het optreden
redelijk autoritair. Diegenen, bij wie eon verkeersovertreding was vastgesteld,
namen ongeveer dezelfde bonding ann. Eon wat groter percentage vond bier dat
de politie niet hulpvaardig en nogal autoritair oplrad, terwij1 eenvijfde
• meende dat de zaak niet bevredigend was afgehandeld.
Proefpersonen die eon bekeuring kregen toonden eon zekere onvrede: cenderde oordeelt het politieoptreden nogal autoritair, 60% vindt ze niet
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erg behulpzaam, lets meet dan eenderde vindt de bekeuring nogal onrechtvaardig, en jets minder dan eenderde is niet bijzonder tevreden over de
afwikkeling van de task. Wat bier wellicht een rol speelt is de individuele
Verongelijktheid "waarom ik we], en een ander niet?". flit gevoel van "pech
tellebben gehad" kan van invloed zijn op de perceptie van het politie-optreden.
loch moet men het geheel in juiste verhoudingen blijven zien: 80% oordeelde
het optreden van de politic correct, 907. verklaarde dat de politie niet
agressief was en ongeveer 70% was van mening dat de zaak bevredigend was
afgehandeld. Met andere woorden: dit type contacten -dat de omvangrijkste
categorie contacten vormt- wordt door de betrokkenewtoch met vrij veel afstandelijkheid en objectiviteit beoordeeld.
Maakt de politie rapport op of geeft ze een berisping dan wel Cen of andere
opdracht, dan is de perceptie van het politie-optreden over het algemeen
eveneens vrij positief. Wel was een kwart van mening dat de zaak niet op
bevredigende wijze was afgehandeld, tegen slechts 14% van de anderen.
Heel anders gaat het met contacten die met misdaad to maken hebben: of de
respondent nu als verdachte werd beschouwd dan wel slachtoffer of getuige
was, in beide gevallen is het oordeel over het politie-optreden in een aanzienlijk aantal gevallen negatief. Het meest negatief zijn zij die verdacht
werden van een misdrijf. Zo vond meet dan eenderde dat de politic niet erg
correct optrad, een kwart vond de politie agressief, bijna de helft oordeelae het optreden niet behulpzaam, autcritair, en niet rechtvaardig.
Tenslotte meende 58,5% van de verdachten dat de zaak niet bevredigend was
afgehandeld. Erger is het dat ook 38% van de slachtoffers dezelfde mening
naar voren brachten.
Veel beter is het gesteld met de groep respondenten die zich tot de politic wendden met een verzoek om informatie en hulp-of dienstverlening, waarbij men ook de aanrijdingen kan rekenen vanwege het meestal hulpverlenend
karakter van politie-interventie. Deze respondenten zijn praktisch zonder
uitzondering uiterst tevreden. De enige reserve die men uit de cijfers
kan halen is dat 227. van de bij een aanrijding betrokkenen van mening
is dat ze nogal lang hebben moeten wachten voor de politic ter plaatse was.
Een laatste en zeer betekenisvolle categoric van mensen wordt gevormd door
die gevallen waar de politic niet tot actie is overgegaan.

•
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Niels schijnt zoveel frustraLies to wekken als het niet-handelend optreden
van de politic, en die ouvrede oil zich op alto gebieden. Ecnderde van daze
groep respondenlen vindt het optreden van de politic niet correct, 431 vindt
hot nogal autoritair. Meer dan de helft is van oordeel dat de politic niet
behulpzaam on niet rechtvaardig is, terwijl rich hierbij oak het relatief
hoogste percentage proefpersonen bevindt dat de politic agressief optreden
verwijt (hijna eenvijfde). Tenslotte is 'iota minder dan tweederde

der proef-

personen in deze groat) van owning dat de politic de zaak niet onder contrale
had, niet snot handelde en de zaak niet bevredigend afhandelde.
Op grond van doze resultaten komt het one voor dat we bier de vinger op een
wonde plek leggen in de relatie politie/publiek. He contacten waarbij het
!niblick zich direct tot de politie richt met klachten en aangiften geven
veel meer aanleiding tot negatieve heeldvorming over de politic dan de corrigerende contacten met betrekking tot verkeersovertredingen.
Zoals in het vorige hoofdstuk ook is aangetoond handelt her publiek in doze
zaken on grond van her uitgangspunt: "dear is de politie tool, vo o
' r". Indien
dan enige %form van politieel handelen achterwege blijft, heeft dit duidelijke
gevoelens van onvrede tot gevolg en een lage dunk van de efficiency van
het politieoptreden. We vraag of de politie in doze gevallen juist dan wel
onjuist handelde, is hierbij niet aan de orde, omdat die zich aan de honordoling van de onderzoeker onttrekt. Wel aan de orde is de beleving on waardering van dit soon politiecontacten door het publiek, evenals de conclusies die zij daaraan verbindt. In het slothoofdstuk komen we terug op mogelijke consequenties die deze resultaten voor de politic zouden kunnen hebben.

1.2. Verschillen in waardering van het golitieogtreden

Er is nog eon andere analyse uitgevoerd waarbij we de meningen over het concrete politieoptreden in verband hebben gebracht met enkele achtergrondvariabelen. Hiervan is weer eon overzichtstabel genmakt (bijlage 5, label 20)
waarin alleen die variahelen zijn opgenomen die een aantal duidelijke versChillen in awning toonden.
Vrouwen hebhen over de hole hide eon gunstiger limning over de wijze van politieoptreden dan cannon, terwijl or oak eon duidelijk verhand met leeftiid is:
hoe under men is, hoe gunstiger moo over het politieopereden oordeelt.
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Ook zijn mensen boven de 30 jaar over het algemeen tevredener over de
afhandeling . van zaken dan die beneden de 30 jaar.
Een opvallend verband kan men vaststellen tussen urbanisatiegraad en
mening over politie-optreden. Praktisch over de hele linie zijn plattelandsbewoners veel tevredener over dit optreden dan de inwoners van de
grote steden. Op het platteland vindt men de politie correcter, behulpzamer, rechtvaardiger en veel effectiever in haar optreden dan in
de grote steden. Met nadruk willen we er echter op wijzen dat dit natuurlijk verband houdt met de aard der problematiek: de grootste politieproblemen vindt men in de grote steden. Men denke alleen al aan
het verkeer, ordehandhaving bij demonstraties, aanwezigheid van minderheidsgroepen, omvang van de criminaliteit.
Met grootste aantal verschillen vindt men echter tussen woonbuurten.
Bewoners van volkswijken hebben een veel negatiever beeld van het
politie-optreden dan bewoners van gegoede buurten. Met uitzondering
van agressief optreden scoren zij eon significant veel ongunstiger gemiddelde op alle dimensies. Tenslotte zijn zij veel minder vaak van
mening dat de politie effectief optrad en de zaak goed afhandelde. In dit
verband is het wellicht nuttig er nog aan te herinneren dat no juist bewoners van volkswijken in meerdere mate met criminaliteit te maken hebben,
en ook vaker aangiften doen en klachten indienen dan bewoners uit andere
wijken. Tevens bleek dat een aanzienlijk aantal aangiften en een nog
groter aantal klachten tot "geen actie" van de politie leidden, hetgeen
een oorzaak van ontevredenheid was.
De laatst geanalyseerde variabele is politieke voorkeur. In dit opzicht
blijken er toch ook nogal wat verschillen te bestaan. Mensen die verklaren
een voorkeur voor "links" te hebben, vonden de politie minder correct, behulpzaam en rechtvaardig, en zowel meer autoritair en agressiever in haar
optreden dan degenen die een "rechtse" politieke voorkeur opgaven.
Concluderend zou men mogen stellen dat de meeste respondenten meer verschillen van mening vertonen over de "stijl" van het politie-optreden dan over
de effectiviteit daarvan. Een uitzondering zoo men moeten maken voor bewoners van volkswijken en van

grote steden, waar men bovendien over

die effectiviteit zijn bedenkingen heeft.

t

.24'2:14

I.). Cewelddadig on grof optreden
Tenslotte zijil in het kader van de concrete contacten met de polilie nog
enkele vragen gesteld over eon onderwerp dat in binnen- on boitenland
zeer veal aandacht van de media heeft gekregen, namelijk gewelddadig en
grof politie-optreden. In dit verband wilden wij weten in hoeverre men
persoonlijk gewelddadig • dan wel grof of onhebbelijk optreden had ensran; Hieraan word de vraag toegevoegd of men dit aan den lijve had ondervonden, ofwel het slechts als getuige had meegemaakt. Het leek ens nuttig
onderscheid to maken Lessen fysiek geweld en grof of onhebbelijk optreden.
Het tweede zal waarschijnlijk meet voorkomen dan het eerste. Van de totsle grocp respondenten meldden or 54 (4,2%) dat ze fysiek geweld hadden meegemaakt. Van doze sub-groep heeft slechts eon kwart dit zelf ondervonden,
de overigen verklaardm, getuige to zijn geweest. Het is wellicht niet zonder belang bierbij to vermelden dat meer dan de helft van doze respondenten verklaarde dat het incident nicer dan 3 jaar geleden had plaatsgevonden;
eenderde meldde dat het voorval nog goon jaar gelcden had plaatsgevonden.
Cevraagd naar de omstandigheden waar gewelddadig was opgetreden kwam nit
antwoorden her volgende near voren. Het meeste geweld word gemeld bij
demonstraties (de helft der gevallen). Hierna word genoemd het politicoptreden bij vechtpartijen in cafe's of op straat en hi) ordeverstoringen
in danszalen, bij feestjes, bij voetbalwedstrijden.

De opmerkingen sugge-

reren dot de politic in daze gevallen enigszins lukraak zal gaan slaan,
waarbij -naar de mening van de respondenten- nogal eens klappen op onverdachte hoofden vallen.
Haast dit geweld dat in bet "gewoel van de strijd" lijkt to ontstaan werden
nog eon tweetal nicer persoonlijk gericbte vormen van geweld gemeld.

De

eerste is gericbt tegen dronken mensen. Daze kenmerken zich doorgaans door
ongecontroleerd gedrag, bieden soma weerstand of zijn brutaal. DR gedrag
schijot tot irritatie bij de politic te Leiden, hetgeen Sons met hardhandig
optreden gepaard gaat. Tenslotte meldden hoofdzakelijk jongeren geweld Logan
benzelf gericht. Dit kwam voor in gevallen waarin zij -volgens eigen zeggenniet snel genoeg een bevel opvolgden of als "verdacht" werden beschouwd.
Overigens vinden we bier hetzelfde patroon terug dat we nu at herhaalde
malen hebben beschreven: moor magnum dan vrouwen (6,51 tegen 2%), seer
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jongeren dan ouderen (6,2% tegen 2,1%) geven op met geweld te zijn geconfronteerd.Ook meldden meer bewoners uit de grote steden geweld dan
plattelandsbewoners, en hetzelfde geldt voor bewoners van volkswijken vergeleken met de andere woonbuurten (5,72 tegen 3,2%). Respondenten met
een "linkse" politieke voorkeur meldden eveneens meet geweld dan de anderen.
Hoewel al deze verschillen significant zijn, blijven de percentages over
het geheel gezien laag. Wanneer men ook nog rekening houdt met het feit
dat de meeste geweldsconfrontaties langer dan 3 jaar geleden hebben plaatsgevonden, dan mag men concluderen dat bij de contacten van de politie met
het grote publiek geweld nauwelijks een rol speelt.
Voor wat grof en onhebbelijk optreden betreft liggen de zaken jets ongunstiger. Hier geven 171 proefpersonen (13%) op dit te hebben meegemaakt,
terwij1

tweederde van deze subgroep verklaart dat dit gedrag tegen hen-

zelf was gericht en niet tegen een derde. lets meer dan de helft beweert dat de feiten minder dan 3 jaar geleden hebben plaatsgevonden, zodat
de frequentie van dit soort politiegedrag vergeleken met geweld ook hoger
ligt.
Mannen en jongeren meldden grof optreden aanzienlijk vaker dan vrouwen en
en ouderen. Voor respondenten met een hogere opleiding en een hoger inkomen
geldt hetzelfde. Auto- en brommerbezitter meldden dit gedrag ook significant
vaker dan mensen zonder vervoermiddel of fietsbezitters, maar hierbij dient
men wel te bedenken dat de eerste categorie ook veel meer politiecontacten
heeft dan de tweede.
Er is ook een verband met politieke voorkeur: respondenten die een "linkse"
voorkeur uitspraken meldden meet grof optreden dan zij die een voorkeur
voor "recite" of "midden" hadden. Wel zouden we nogmaals willen wijzen op
het subjectieve karakter van de percepties met betrekking tot juist deze
variabele. Het is niet onwaarschijnlijk dat in dit opzicht mensen met een
betere opleiding, huger inkomen, wonende in de zogenaamd betere buurten
gevoeliger zijn voor bepaalde vormen van gedrag dan by. bewoners
van volkswijken. In het laatste geval lijkt men zich aan dergelijk gedrag
bij de politieman niet to snel te storen.
Met betrekking tot het karakter van het optreden kan men het volgende zeggen.
. Veel klachten betreffen familiair optreden ("al dat ge-jij" en "ge-jou"),
of vloeken en schelden. Uit de antwoorden kwam duidelijk near voren hoezeer
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doze respondenten het gedrag van de politic ale denigrerend en vernederend
. pereipieerden.
Hoewel het vanzelf spreekt dat men van menidg kan verschillen over de
waarde die men aan de hier opgegeven meldingen hecht (is I3Z veal of weinig)
is or toch iota your to zeggen ow van de zijde van de politic aan dit aspect vat moor aandacht to geven. nit zal den in het slothoofdstuk nog ter
sprake komen.

2. Algemene meningen over de politiele taakuitoefening

Hoewel het in zijn algemeenheid de vuorkeur verdient bij het pollen van opvatcingen en meningen nit te gaan van concrete ervaringen ken men hiermee
niet altos vangen: de feitelijke ervaringen van de doorsnee burger met de
politic zijn no eenmaal vrij beperkt. Weliswaar hebben de persoonlijke
contacten eon belangrijk aandeel in de oordeelsvorming over het political
functioneren, mar in eon carder hoofdstuk hebben we reeds gezien dot persoonlijke ervaring nog geen ondubbelzinnig beeld van het politiewerk geeft.
Het is dan ook onmogelijk in dergelijke analyses elle dimensies te betrekken.
Zo valt het niet to ontkennen dat de politie in onze samenleving ook emn
belangrijke symboolfunctie vervult: zij verzinnebeeldt de formele social°
contrAle, zij moat onze sociole normen en regels handhaven, zij is de
sterke arm der wet. Bovendien wordt de politic geacht haar gezag op de
mcest onpartijdige en scrupuleuze wijze uit te voeren, terwij1 ze blijk
dient to gevon van "iterate nauwgesetheid, respect voor de legaliteit en
onkreukbaarheid in de uitoefening van bun teak. Tenslotte heeft de politie
eon belangrijke beschermende task: overal wear mensen persoun en goad in
gevaar Zion Konen, doen zij eon beroep op de politie. Het is onze stellige
indruk dat ook de zo vole verzoeken om assistentie aan de politie hun oorsprang vinden in eon gevoel van bedreigd zijn in bun fysicke integriteit
dan wet in bun eigen bezit.
Eon punt wear we an niet -mar we' in het slothoofdstnk- nader op in sullen
gaan is de belangrijke vraag of het publiek niet geneigd is eon to grote
last en verantwoordelijkheid op de politie at to wentelen, daar wear zij
zelf in °erste instantie verantwoording wet dragon.
In dit hoofdstuk willen wij, aan de hand van eon vijftiental algemene uitspraken over de hierboven besproken dimensies proberen vat moor inzicht to
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krijgen in de opvattingen van de bevolking ten aanzien van de meet algemene taakuitoefening van de politie. In deze uitspraken kan natuurlijk een
deel van de eigen ervaringen zijn weerslag hebben gevonden.

Tabel 7. Meningen over de politiele taakuitoefening - in % -

mee eens

min of meet
mee eens

niet mee eens

_.
1 Ms er geen politie was zou je je
op straat niet veilig voelen

64

19

17

2 De burger wordt door de politie
goed beschermd

45

37,5

17,5

3 Je ziet nooit een politieman als
je er een nodig hebt

48

22,5

29,5

4 Als je de hulp van de politie inroept dan komen ze ook snel

59,5

24,5

16

5.1)epolitie treedt over het algemeen te streng op

6,5

16,5

77

41

29

30

70

18,5

11,5

68

16,5

15,5

6 De politie treedt over het algemeen te slap op

7

De politie treedt bijna altijd
correct en beleefd op

8 Depolitie gebruikt praktisch
nooit onnodig geweld

9

Depolitie treedt harder op tegen kleurlingen dan tegen blanken

12,5

18

69,5

10

Depolitie treedt harder op tegen langharige hippie-typen dan
tegen gewone mensen met kort haar

20

19,5

60,5

38,5

25,5

36

30,5

23,5

46

11 De meeste politiemensen zijn onkreukbaar
12

Hetheeft geen zin over het optreden van een politieman te gaan
klagen, want er wordt toch geen
werk van gemaakt

vervolg Label 7. Meningen over de politiele Laakuitoefening - in % -

mee eens

13.folitiemensen ziin tegenwoordig
veel to jong voor hun work
14.Nu de politieagenten zoveel in
auto's rondrijden hebben me weifig contact meet net gewone
mensen
15.De kranten stellen de politie
dikwijls in eon slecht daglicht

min of moor
moo eons

niet mee
eons

34,5

23,5

42

71

16

13

46,5

20

33,5

Ten behoove van de duidelijkheid hebben we bier de gestelde uitspraken opnieuw
gegroepeerd rend herkenbare theme's. De uitspraken zijn oorspronkelijk in goheel andere volgorde gepresenteerd, zwals men kan mien in bijlage 1, vraag 15.
De eerste vier uitspraken hebben betrekking op de vraag of men door de polltie in het algemeen good wordt beschermd. We mien dat tweederde van de respondenten vierknnt achter

de

eerste uitspraak scant. De tweede en derde nit-

spraak bevestigen reeds corder gevonden uitkomsten, iii. dat or duidelijke
reserves bestaan ten aanzien van de feitelijke bescherming van persoon en
goed door de politic. De antwoorden geven san dat meer den eenderde van de
proefpersonen die bescherming maar matig vindt, terwijl bijna de helft inntemt met de uitspraak dat de politic or nonit is als je ze nodig hebt.
Anderzijds geeft bijna 602 toe dat de politie snel reageert, wanneer nmn om
hulp verzoekt.
De volgende twee uitspraken proberen te peilen hoe hard of zacht men het
politieoptreden over het algemnen lilt de meningeo cver doze diametraal tegenover elkaar staande uitspraken blijkt wel, dat bet Nederlandse
publiek zeker niet van oordeel is dot de politic to hard zoo optreden: meer
dan drie kwart van de proefpersonen

is

het met doze uitspraak nint eons.

Het tegendeel is corder wear: 41% . vindt joiners dat de politic to slap optreeft, terwijl nog eens 29% min of moor doze owning is toegedaan.
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Naar onze mening moet een uitkomst ale deze worden gezien in het licht
van bepaalde gevoelens van onveiligheid en onvrede over de wijze waarop
de politie de criminaliteit bestrijdt. We hebben dezc onvrede at corder geconstateerd in verband met uitspraken over de doeltreffendheid van het
politie-optreden inzake ordeverstoringen en het opsporen van misdrijven.
Ook kwam dezelfde onvrede duidclijk naar voren waar de politie, .vooral inzake aangiften en klachten geen enkele actie ondernam. Deze interpretatie
wordt gesteund door de reacties op de beide volgende uitspraken die

het

politie-optreden op straat betreffen: duidelijk blijkt hier dat men over het
algemeen dit optreden ale zeer correct percipieert en in dit opzicht weinig grieven koestert. Dit blijkt overigens ook uit de meningen over beide
volgende uitspraken, die een bepaalde selectiviteit van het politie-optreden
tegenover minderheidsgroepen poneren" ) . De gcmiddelde Nederlander heeft
wat het politiegedrag tegenover kleurlingen betreft wel vertrouwen in de
politie, hoewel 302 hierover zijn twijfel uitdrukt. Nog jets gereseryeerder
staat men tegenover de politic waar het langharige jongeren betreft: 40%
van de respondenten meent dat de politie tegenover doze groep burgers
nogal eons selectief optreedt. Welke categorieen respondehten dit zijn,
zal in de volgende paragraaf worden beschreven.
Belangwekkend zijn de volgende twee uitspraken, vooral bezien in het
licht van de Amiterdamse corruptiezaak, die ten tijde van de interviews
reeds volop in bet nieuws was geweest. Er zijn daarom in de enqu'ete een
tweetal vragen gesteld die ten doel hadden te peilen of men van deze zaak
afwist, en zo ja, of men enig idee had van het aantal politiemannen dat
hierbij zou zijn betrokken. flit de antwoorden op de eerste vraag blijkt dat
inderdaad 90% van de respondenten op de boogie was van deze zaak. De meesten
van hen waren daarvan op de hoogte gebracht door de massamedia; krant, radio
du t.v. De antwoorden op de vraag hoeveel politiemensen hierbij zouden zijn
betrokken, geven onzes inziens aan dat doze zaak toch vrij grate indruk
heeft gemaakt: hoewel ongeveer 40% verklaart dat or maximaal ko'n 8 man
mee gemoeid zijn, spreekt 43,52 over 10 tot 25 man en 15% meent zelfs dat
or meer dan 25 man bij de zaak zijn betrokken. Het ernstige karakter van
de corruptie heeft hier waarschijnlijk de perceptie van de omvang ervan
beinvloed.

.14)

Er zijn geen aparte analyses uitgevoerd over de variabele huidskleur,
daar de steekproef slechts 2% (of 28) kleurlingen telde.

Bekijkt men on de uitspraak over onkreukbaarheid van de politie dun lijkt
het voor de hand to liggen dat de mening hierover door de corruptiezaak
is gekleurd. Slecfits 38,5% meent inderdaad dat de meeste politiemensen
onkreukbaar zijn, 25,52 is het bier min of moor wee eons en 362 is het
daar niet moo eons. Gezien de corder geuite

meningen

over politie-op-

treden is di t ronduit eon ongunStig resultaat.
Nat de volgunde uitspraak betreft met betrekking tot klachten over het
politiegedrag ziet men eveneens duidelijke reserves optreden, ofschoon
flier zo geprononceerd als met betrekking tot corrupt gedrag. Toch is het
voor eon democratisch land els het ooze niet zo verheugend ale 30,52 van
de proefpersonen van mening is dat aan klachtenvan burgers over politie-optreden goon aandacht wordt besteed, en nog eons 23 : 52 geneigd is hetzelfde
to denken; minder dan de helft bestrijdt doze uitspraak. Oak op dit punt
zullen we in de slotbespreking terugkomen; we zouden no reeds willen stellen dat het one voorkomt dat de politie deze uitkomsten niet zonder moor
naast zich zoo moeten neerleggen. Want geheel en al afgezien van het evenmob e waarheidsgehalte van doze meningen, dat wit zeggen de mate waarin
zij overeenstemmen met eon object ieve reatiteit, vertegenwoordigen zij
bepaalde percepties van het publiek. Die percepties vormen een op zichzelf staande reatiteit die de relaties tussen politic en publiek en de
waardering voor het instituut politic in belangrijke mate kunnen beinvloeden.
Tenslotte nog vat algemene uitspraken over politic en publiek. De uitspraak dat politiemensen tegenwoordig te jong zijn is als item gegeven am
to peilen in hoeverre burgers in hun contacten met de politie hiermee
moeite hebben. Dot dit inderdaad zo is, blijkt nit het feit dat 582 het
Filer helemaat den wei min of moor mee eons is. Doze uitkomst is in zoverre
van belang, omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat ook de jonge politieman zich door zijn jeugd nogal eons onzeker voelt in bepaalde situnties. Geheel on at eons is men het met de uitsproak dat de politieman zo
veal in zijn auto rondrijdt dat hij nog moor weinig contact met de bevolking heeft. Doze ;netting stemt overeen met de geuite wensen naar moor
surveillance (per fiets of to voet), en eon grotere politie-aanwezigheid
in de woonwijk. Zonis we reeds corder meldden, wordt door vole politiekorpsen aan doze venison tegemoetgekomen door het (opnieuw) instellen van
wijk- of rayonagenten.
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En dan als lantste een uitspraak over de rot van de massamedia in de
beeldvorming over de politie. Schilderen zij de politie vaak te zwart af?
Ongeveer de helft van de proefpersonen meent dat dit inderdaad zo is,
eenvijfde is het min of meet met de uitspraak eons, en maar eenderde
stelt dat deze uitspraak onjuist is. Deze uitkomst lijkt erop te wijzen
dat eon meerderheid van de bevolking van mening is dat de pers vaak
geneigd is een negatief beeld van de politie te schetsen. Impliciet in
deze mening is de gedachte dat de politic dit niet heeft verdiend, en
dat zij dikwijls ten onrechte zwart wocdt gemaakt.
Nu zou men zich kunnen voorstellen dat er een verschillende beeldvorming
van de politic ontstaat naar gelang men at dan niet politiecontacten
heeft gehad. Wij hebben daarom de respondenten in twee groepen verdeeld
en hun meningen over politiele taakuitoefening vergeleken. De analyse
toonde aan dat zij die geen politiecontacten hadden gehad significant
meer geneigd waren te stellen dat de politic geen onnodig geweld gebruikt,
over het algemeen onkreuki3aar is, correct optreedt en de burger goed beschermt. Deze gegevens suggereren dat feitelijke ervaringen met de politic
het beeld dat men heeft van het politie-optreden ongunstig beinvloeden.
In eon laatste analyse hebben we de evaluatiegegevens over persoonlijke
ervaringen in verband gebracht met de meer algemene meningen over de
politic (bijlage 5, tabel 21). Hoewel canonische correlaties met een
zekere voorzichtigheid dienen to worden geinterpreteerd lijken de volgende
conclusies gerechtvaardigd. De eerste correlatie (.56, p< 0.001) toont
dat hoe tevredener respondenten zijn over de wiize vaarop de politic hun
.

persoonlijk geval behandelde, hoe beter ze zich door de politic beschermd
voelen. De tweede correlatie (.36, p( 0.02) geeft aan dat hoe tevredener
men is over het feitelijk ervaren politiegedrag, hoe meer men geneigd is
to menen dat de politic zich, in het algemeen, op juiste en adekwate wijze
gedraagt.

3. Verschillen in meningen over het politieoptreden
In het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we gezien dat er verschillen
in waardering voor het concrete politie-optreden voorkwamen die verband
hidden met factoren as leeftijd, woonwijk, en dergelijke. Het ligt daarom
voor de hand dat ook met betrekking tot nicer algemene uitspraken over de

taakuitoefening dit soort verschillen near voren komen.
lilt de analyses bleken vooral de factoren leeftijd, urbanisatiegraad, woon:
wijk on politieke voorkeur tot verschillende meningsvorsang over eon aantal
uitspraken to leiden. Zeven van de uitspraken die het nicest tot verschil
van mening aanleidiug gaven zijn gegroepe'erd in eon overzichtstabel (bijlage 5, label 22).
Man on vrouw zijn hei overwegenn met elkaar eons. Slechts 66n verschil:
mannen voeten rich gemiddeld cat minder goed door de politic beschermd
don vrouwen.
Leeftijd blijkt een seer helangrijke factor. Voo'ral de verschillen tussen
de jongste leeftijdsgroepen (16 tot 30 jaar) en de oudstg (51 tot 70 jeer)
zijn voor iedere uitspraak groot.

doze laatste groep zich relatief

het beste beschermd voelt, vinden doze respondenten minder and een polltieman als zij die nodig hebben en menen zij vaker dat de politic to weinig contact met de bevolking heeft. Verder is het Zo dat er can direct
verband bestaat tussen leeftijd en de mening over correct optreden en het
gebruik van geweld: hoe ouder men is, hoe meer men vindt dot de politie altijd correct oplreedt en nooit onnodig geweld gebruikt. De 16-30-jarigen zijn
in dit opzicht vat sceptischer, en neigen er eveneens gemiddeld war vaker
toe de politieman een harder optreden tegen kleurlingen toe to schrijvcn.
Ook urbanisatiegraad is van betekenis bij de antwoorden : bet platteland
heeft de minste moeite met het vinden van eon politieman'als die nodig is,
en is ook het meest tevreden over de contacten tussen politic en publiek.
Ook zijn plattelandsbewoners or vaker van overtuigd dat de politic altijd
correct optreedt en goon onnodig geweld gebruikt dan met name bewoners
van de grate steden. Doze laatsten scoren in dit opzicht aanzienlijk ongunstiger: gemiddeld zijn zij minder overtuigd van het correct optreden,
en bet niet-gebruiken van geweld door de politic en wat vaker van mening,
dat de politic harder tegen kleurlingen optreedt. Opmerkelijk is editor
dat bewoners van middelgrote en grate steden eveneens meer geneigd zijn
de politic eon te slan optreden to verwijten.
Deze kwestie wordt enigszinsycrduidelijkt door to kijken naar versclallen in uitspraken volgens woonwijk. Met name in volkswijken is men van
mening dot er to weinig contacten tussen politie on publiek zijn, on da1
je nooic eon politieman riot als je er eon nodig hebt. Caen verschil van
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over de mate waarin de politie correct is ofwel harder tegen kleurlingen
optreedt: zoals eerder vermeld is de waardering voor het politiegedrag
in tilt opzicht redelijk te noemen. Bovendien zijn bewoners van volkswijken
nog vaker dan bewoners van meer gegoede buurten van oordeel dat de politic
nooit onnodig geweld gebruikt, mar dat zij integendeel dikwijls te slap
optreedt. !fen krijgt de indruk, mede op grond van eerdere gegevens, dat
bewoners van volkswijken zich niet zo snel storen aan de wijze van optreden van de politie, maar dat ze veeleer van mening zijn dat ze onvoldoende door de politie worden beschermd wanneer persoon en bezit worden
bedreigd.
Tenslotte zal het niemand verbazen dat politieke voorkeur eveneens van
invloed is op meningen over de taakuitvoering van de politic. Zo voelen
vooral mensen van "rechtse" signatuur zich minder goed beschermd door de
politie dan zij die "links" prefereren. Deze laatste groep respondenten
is vaker geneigd aan te nemen dat de politie wel eens onnodig geweld gebruikt of harder tegen kleurlingen optreedt, en niet altijd even correct
handelt. Proefpersonen die een voorkeur voor politiek "rechts" bezitten,
vinden weer significant vaker dan mensen met een "linkse" politieke voorkeur dat de politic te slap optreedt. Al deze uitkomsten komen vrijwel
overeen met het stereotype beeld dat men gewoonlijk van "links" en van
"rechts" heeft.

4. Samenvatting
Bit hoofdstuk was gewijd aan de waardering van het publiek voor de wijze
waarop de politie haar vele taken uitoefent. Het eerste gedeelte ging uit
van de concrete politiecontacten, het tweede gedeelte had een abstracter
en algemener karakter. Allereerstwordt gezegd dat de meeste mensen hen contacten met de politie positief waarderen. Een flinke meerderheid was steeds
van mening dat de politie correct en efficient optrad. Staande houden
op straat en bekeuringen gaven geen aanleiding tot stork negatieve gevoelens ten opzichte van de politic.
Zowel slachtoffers als verdachten van een misdrijf waren aanzienlijk ontevredener: respectievelijk 38% en 58,5% meenden dat de zaak niet naar bevrediging was afgehandeld.
Vrij grote ontevredenheid werd ook gecon.tateerd onder hen die een klacht
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indienden, don wel aangiften deden. her vond

eenderde van

de respondenten

dot: de politie de zaak flier naar hevrediging afhandelde.
In eon fiance' van doze gevallen ging de politic -volgens de respondentenniet tot actie over en dit gal aanleiding tot zeer negatieve gevoelens.
Bijzonder tevreden en vol lof over het politie-optreden waren zij die zich
met

informatievragen of verzoeken on dienst- en hulpverlening tot de pot 1-

tie wendden.
Ouderen staan positiever tegenover de politic dan jongeren; plattelandshcmcmers zijn tevredener don bayonets van groue steden. Bewoners van yolks%Aiken hebben eon veel negatievere hooding ten opzichte van de pOlitie don
bewoners van meet gegoede 'mutton. Op alle dimensies scoren ze ongunstiger,
terwij1 ze tevens de politic als minder efficient en doetreffend beoordelen.
Het betrakking tot gewelddadig on grof optreden gal 4,22 van de totale onderzoekgroep to kennen politieeel geweld to hebben nwegenmakt. Bit geweld betrof
optreden hij demonstraties on hi) vechtpartijen on optreden tegen dronken
personen en tegen jongeren. Crof on onhebbelijk optreden word gemeld door
132 van de respondenten.
Eon peiling naar de mate waarin de bevolking zich door de politie beschernM
voelt, bracht duidelijke reserves non het licht: iota minder don de helft
von de proefpersonen was het hiermee eons. Bovendien neigt men ertoc de
politic corder to slap den to hard optreden to verwijten.
Het politie-optreden wordt over her algemeen als vrij correct ten opzichte
van de bevolking beoordeeld. Wel bestaan or aanzienlijke . twijfels over de
onkreukbaorheid van de politie. Waarschijnlijk is doze mening beinvloed door
het recent° onderzoek naar corruptie in Amsterdam. Ook heeft moor den de
helft van de respondenten xi in twijfels over het not van het indienen van
coil klacht over politie-ontreden: men denkt dat dear toch gee° work van wordt
gemaakt.
Hoe jonger men is, hoc neer reserves or bestaan over correct optreden van
de politic en het gehrnik van geweld. Crote-stadsbewoners zijn relatief nok
onteVredener in dit opzicht vergeleken net plattelandsbewoners. Bewoners
von volkswijkon Icon bet niet zozeer schelen of de politic niet altij4 even
correct zoo ontreden:
van de politie.

zij

vi lion betere beseherming en stronger optreden
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V. DE MAN DIE HET WERK DOET

Men kan het niet gcnoeg herhalcn: het gezicht van de politie wordt bepaald
door de politieman op straat. Hij is het die iedere dag weer met zoveel Nederlanders in contact komt. Zijn optreden kan het stereotype beeld dat de
meeste mensen van de politic hebben versterken dan wel corrigeren. Het leek
ons daarom van belang te peilen vat men zoal van de politieman weet: hoe
men zich de beslissing om bij de politic te gaan, en de politieopleiding,
voorstelt. Eveneens is het belangwekkend om te informeren near de eisen
waaraan een good politieman zou moeten voldoen. Doze vragen kunnen ons interessante informatie bieden over de wijze wahrop men de individuele politieman percipieert: is het iemand die in zijn beroep eon sterke behoefte
aan macht over anderen tracht te compenseren; is het een beroep dat je
kiest als je voor niets anders deugt? Ook informatie over de opleiding is
belangwekkend omdat opleiding een indicator is van sociale status: het
maakt nogal verschil of men meent dat het politiewerk een ongeschoold beroep is, dan wel dat men een bepaalde vooropleiding verwacht. flit zijn
de hoofdvragen die we in dit hoofdstuk willen behandelen, waarbij we op
de volgende meer specifieke vragen zullen ingaan:
- vat zoo iemand kunnen bewegen om bij de politic te gaan werken;
- in hoeverre bestaat er bekendheid met de politieopleiding;
- zou men vriend of kennis aanraden om bij de politic to gaan
werken; '
- welke eigenschappen zoo eon goed politieman moeten bezitten.

I. De

keuze van het politieberoep

Er zijn vele redenen te bedenken waarom iemand bij de politic zoo willen
gaan werken. flit kunnen positieve redenen zijn zoals de wens om met mensen
te werken, de zelfstandigheid van defunctie of de afwisseling van het werk.
Met kunnen echter ook negatieve redenen zijn zoals by. de behoefte aan een

zekere macht of de status van het uniform. We hebben de respondenten gevraagd maximaal drie motieven te noemen die zij als de belangrijkste beschonwden. Op grond van de frequentie waarmcc verschillende motieven werden
aangeduid hebben we een rangschikking gemaakt van de 10 meest genoemde.
In tabel 8 ziet men het resultaat van de rangschikking zoals die door ooze
proefpersonen werd opgegeven in vergelijking met de rangschikking die door

MG's

de politieadspiranten word gegeven aan bet begin van de opleiding

n)

.

TABEL B. Notivatie voor de beroepskeuze, opgegeven door de bevolking on
politieadspiranten.

.

Steekproef uit de bevolking

.

Politieadspiranten aan het begin van de o leiding

N

■

1303

N

■

359

—
1

zekerheid

1

afwisselend work

2

afwisselend work

2

werken met mensen

3

sociale teak willen vervullen

3

zekerheid van het beroep

4

avontuurlijk werk

4

zelfstandig werken

5

goede betaling

5

veel baiter, werken

6

worker, met mensen

6

goede betaling

7

behoefte eon macht

7

avontuuriijk work

8

zelfstandig werken

9

status van bet uniform

10

vie'. buiten werken

No gest de vergelijking niet helemaal op, omdat aan de politieadspiranten
slechts een lijstje van 7 motieven werd opgegeven, waarbij de ongunstige motieven geheel zijn weggetaten. Toch is eon zekere overeenkomst met betrekking
tot de poaitieve motieven te constateren tussen beide rangschikkingen.
Zo wordt door beide groepen de afwisseling van het work en de zekerheid van
het beroep hoog gewaardeerd. Net werken met nausea en de zeifstandigheid
staan editor hoger op de ranglijst van de politieadspiranten don op die van
onze respondenten, die echter de sociale teak van de politie hoog waarderen.

*) zie voor uitgebreidere gegevens het WODC-rapportCPan opleiding naar
praktijk: eon evaluatie door adspiranten en jonge politieambtenaren.
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Bij adspiranten aan het eind van de opleiding staat zelfstandigheid nag
hoger genoteerd. Voor de respondenteli uit dit onderzoek is het avontuurlijke in het work kennelijk belangrijker dan voor de politieadspiranten,
die hiermee van een vrij nuchtere kijk op het politievak getuigen.
Een zeer opvallende uitkomst is wet dat negatieve motieven als de behoefte aan macht en de status van het uniform eerst op de 7e en 9e plaats
komen.
De vastgestelde overeenkomst is des te opvallender daar het publiek zelf
een aantal motieven moest opnoemen, terwijl aan de politie was gevraagd
een lijstje met motieven te rangschikken. De voornaamste conclusie die uit
deze gegevens kan worden getrokken is dan ook dat de keuze van het politieberoep door de bevolking op vrij positieve wijze wordt gewaardeerd en
dat de daarbij behorende sociale status als zeer redelijk naar voren komt.
Nog een paar kanttekeningen bij de rangschikking zoals het Nederlandse
publiek die heeft opgesteld. Mannen benadrukken vaker de zekerheid van het
beroep en de goede betaling, terwijl vrouwen meer het avontuurlijke karakter en de sociale kant van het politiewerk belangrijk vinden. Leeftijd
blijkt eveneens de keuze te beinvloeden: hoe ouder men is hoe meet men
de zekerheid waardeert en hoe minder het avontuurlijke en het afwisselende;
ook de goede betaling krijgt bij de ouderen meet nadruk. Mensen met een
inkomen van meet dan f 3.000,- per maand vinden zekerheid van minder belang, mast het avontuurlijke en het sociale aspect van het politieberoep
juist van meet belang. Respondenten die in volkswijken wonen hechten meet
belang aan de goede betaling en vinden zelfstandigheid van minder belang.
Een peiling naar de populariteit van het politieberoep bestaat uit de
vraag of men familieleden of kennissen zou aanraden bij de politie te
gaan werken. Ja zeker, verklaart 38% van de onderzoekgroep; eenvierde
antwoordt dat het ervan afhangt, terwijl ook weer 38% te kennen geeft dit
niet re willen doen. Om de beweegredenen van deze beide groepen te kennen
is een open vraag gesteld, waaruit het volgende is te destilleren. Zij
die het politieberoep zouden aanraden spreken over de aantrekkelijkheid ervan en de wens voor een actievere politic, terwiji een aantal respondenten
het vak wet aan een man zouden aanraden, maar niet aan een vrouw: het zoo
voor een vrouw te hard zijn. Diegenen die het beroep niet zouden aanraden

noemen daarvoor de volgende motieven: politiemensen zoeken alleen macht:
zij nmeten werken in eon autoritair, stork hierarchisch aysteem; het beheeft ongunstige werkomstandigheden (onregelmatige diensten); het is goon
"leuk" beroep on het beidt weinig mogelijkheden tot het ontwikkelen van
eon carrier°. Tenslotte gaven eon aantal respondenten op eon hekel to bobben aan uniformen.
Omicron zijn vat moor geneigd Inzt beroep San to radon, wellicht omdat zij
de zekerheid van een ambtelijke functie an hoog waarderen. Ook bewoners
van volkswijken - in tegenstelling vooral tot bewoners van gegoede buurten zouden het beroep met meet enthousiasme aanraden (43% tegen 29%), hetgeen
mogelijk vtrhand houdt met de sociale status van de politieman in de ogen
van doze groepen respondenten. Pit komt ook tot oiling in de uitkomst dat
hoe linger de eigen opleiding is, hoe minder men geneigd is het pantieberoep atm to radon.
Interessant in dit verband zijn de antwoorden op de vraag over de opleidiog:
hoewel 95% van de totale onderzoekgroep opgeeft dat or eon opleiding bestaat,
zijn de meningen over de dour daarvan nogal uiteenlopend waarbij de nmesten
aim een zeer langdurige opleiding denken (zie bijlage 5, tabel 23).
Meer den de helft denkt dat de opleiding langer dan 2 jaar duurt, eenvijfde
meene dat dit 3 tot 4 jaar is on 12% denkt dat

de

opleiding moor dan 4 jaar

in boo Lag neemt. lit gegeven zoo erigi kunnen duiden dat men - gezien de omvang Van de verwachte opleiding - aan de politienmn °en redelijke social°
status tockent. Ook uit de hierboven genoemde onderzoekgegevens met betrekking tot de motivatie voor de beroepskeuze, lijkt naar voren to komen dat
men in de politieman eon echte yakman ziet, waaraan men dan ook bepaalde
Olsen 'mg stollen.

2. Welke politienmn imnst men?
In het yourgaande hebben we gezien dat de respondenten over Ion algemeen
positief staan tegenover de taakuitoefening van de politic on het politicoptreden.'Mok blijkt or eon redelijke waardering your hot politievak on
Your de statimpositie van de politieemn. Men kan zich in dit verband nog
afvragen wat your snort politieman bet publiek zoo wensen, met andere woorden welke eigenschappen eon "good" politienmn zou moeten bezitten.
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Doze zelfde vraag is in alle deelonderzoeken aan de orde gesteld. Ann iedere
respondent is een lijst met 23 eigenschappen voorgelegd, waarbij hem gevraagd
werd de naar zijn mening 3 belangrijkste eigenschappen aan te kruisen. De
antwoorden op deze vraag zijn gcrangschikt naar de frequentie waarmee bepaalde eigenschappen zijn genoemd (bijlage . 5, tabel 24). De tien meest genoemde
eigenschappen zullen in tabel 9 weer worden vergeleken met de rangschikking
m)

van beginnende politieadspiranten

TABEL 9. Rangschikking gewenste eigenschappen bij politieman .

..
Steekproef uit de bevolking

Beginnersgroep politieadspiranten
N= 359

N= 1303

1 verantwoordetijkbeidsgevoel

1 verantwoordelijkheidsgevoel

2 betrouwbaarheid

2 beroepskennis

3 efficient optreden

3 efficient optreden

4 gezond verstand

4 toewijding aan het werk

5 snet reageren

5 good kunnen samenwerken

6 beroepskennis

6 betrouwbaarheid

7 toewijding aan het werk

7 gezond verstand

8 uitstraten van gezag

8 zelfvertrouwen

9 moed
10 leiding kunnen geven/geduld

9 snel reageren
10 uitstralen van gezag

Vergclijken we beide rangschikkingen dan valt natuurlijk eerst op dat zowel
het pubtiek als de beginnende politieadspiranten verantwoordelijkheidsgevoet
bovenaan de lijst zetten. Het publiek vindt beroepskennis duidelijk minder be. langrijk dan de adspirant die nog met de opleiding moot beginnen, maar waardeert betrouwbaarheid en gezond verstand hoger.
Opmerkelijk is dat in eon onderzoek onder adspiranten die de opleiding practisch voltooid hadden, deze beide taatste eigenschappen ook hoog stonden

H) zie voor meer gegevens het
WODC-rapport: Van opleiding naar praktilk:
een evaluatie door adspiranten en jonge politicambtenaren.

genoteerd Oils 3 en 4). Politieadspiranten leggen zelf veel nadruk op toewijding aan het work en het good met college's kunnen samenwerken, terwin
voor het publiek het snel reageren van seer belang is. Allen geven eon hoge
prioriteit aan efficiency. Eigenschappen die opvallend weinig warden genoemd.
zijn: ijver, meegevoel, tolerantie, intelligentie en beleefdheid. Doze eigenschappen warden ook door politieadspiranten zelden genoemd. Op grond van
daze resultaten zouden wij willen concluderen dat or eon vrij grote consensus bestaat tussen het Nederlandse publiek en jonge politieadspiranten.
Men is het aardig met elkaar eens over war men zoo moeten verstaan onder eon
"good" politieman. Opvallend is in dit verband dat bij verdere analyses over
mogelijke verschillen in keuze van bepaalde eigenschappen volgens achtergrondfactoren eveneens vecl overeenkomst near voren kwam. Er bleken bijzonder
weinig verschillen op te treden. Doze gegevens bevestigen due de uitspraak
dat men bier net een vrij grote consensus to maken heeft over de eisen die
men aan eon politieman zoo moeten stellen.

3. Samenvatting
In dit boofdstuk was de aandacht moor in het bijzonder gericht op de politieman els beroepsbeoefenaar. De vreag kwam aan de orde vat iemand ertoe zoo
brengen politieman to warden, in hoeverre men femand dit beroep zou aanraden
en war men wist over de opleiding. Tevens waren we geinteresseerd in de eisen
die het Nederlandse publiek zou willen stellen aan de beoefenaar van het
politieberocp.
Nat beroepskeuze aangaat word de zekerheid van eon overbeidefunctie het
hoogst gewaardeerd. Verder noteerden hong: het afwisselende work, eon sociale
teak willen vervullen on de avontuurlijkheid van het work. Op to merken salt
dat negatieve motivaties ale behoefte aan macht en de status van het uniform
pas op de 7e en 9e pleats komen. Doze rangschikking komt stork overeen met
de rangschikking, opgesteld door politieadspiranten die de opleiding nog mooton starten, not uitzondering van de zelfstandigc taakuitoefening die door
de adspiranten huger wordt gewnardeerd dan door het puhliek.
Eon vriend of kennis het politieberoep aanraden zoo 38% van de respondenten
dnen. Eenzelfde percentage proefpersonen echter was bier tile', voor to viuden.
Ale negatieve redenen word het autoritaire werkklimaat, ongunstige werkomstandigheden on gehrek aan verdere carriOremogelijkheden genoeoul.
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Als positieve grond werd de aantrekkelijkheid van het beroep door de respondenten opgegeven.
Wat de opleiding betreft meent ongeveer 70% dat deze van 2 tot 3 A 4 jaar
duurt, hiermee impliciet aangevend dat het vak eon duidelijke sociale status heeft.
Eigenschappen die men bij een "goed" politieman wenst zijn vooral verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, efficient optreden, gezond verstand
en snel reageren. Opvallend is de grote overeenkomst in prioriteitensteiling tussen het publiek en politicadspiranten aan begin en eind van de opleiding. flit geldt ook voor allerlei categorieen binnen de steekproef. Alien
zijn het in zeer grote mate eens over de voornaamste gewenste eigenschappen
bij de politieman.
Terugkoppelend naar de opleiding kan men stellen dot deze bier zeker op zal
kunnen inspelen. Ook in eon vorig rapport is - in verband met de eisen van
het specifieke politiewerk - reeds gewezen op een grotere nadruk op het ontwikkelcn van het verantwoordelijkheidsgevoel. Alle genoemde kenmerken zijn
karakteristiek voor een politieman die op zelfstandige wijze en met helder
inzicht tot snel en onafhankelijk optreden komt. Deze eigenschappen zullen
in de opleiding moeten worden gestimuleerd.

•

VI. BEREIDHEID TOT SAMENWERKING MET DE EDLITIE

Zonder medewerking van het publiek kan de politic hmar teak niet naar behoren
yervullens Verwijzend near de nitspreak van Michael Banton delen politie en
pnbliek de verantwoordelijkheid Your rust en orde en voor criminaliteitsbestrijding. Zonder tips van de bevolking zoo de politic waarschijnlijk zeldon
eon misdrijf oplossen. Het eerder door ons aangehaalde Amerikaanse onderzoek
naar

bet opsporingsbeleid in cell aantal politiekorpsen bracht aan het I i cht

hoe groot de rd l van het publiek is bij het oplossen van misdrijven. hoar
ook vat ordehandhaving betreft is de beste contrEple informele social° contrifle. Het zou een ondoenlijke zaak zijn indien elle normen en regels a!teen door eon extern apparent zouden moeten worden gehandhaafd en dat is
gelokkig ook flier zo. De meeste normen en regels worden nagevolgd omdat zij
door opyoeding deel van onszelf zijn geworden. Ofwel omdat de gemeenschap
pressie tot conforumring op one uitoefent. Hoe kleiner on hechter de genwen schen waarin wij leven, hoe effectiever dit proces werkt. Hoar vooral

in

de grote steden treden in dit opzicht allerlei problemen op. Ten °erste is
de bevolking dikwijls geografisch veel mobieler • ten tweede worstelen practisch alle grote steden met het bestaan van vervallen en/of to saneren
wijken, die een aantrekkingshracht vormen voor probleemgroepen (minderheidsgroepen, laagste-inkomensgroepen), on tenslotte is ook in veel nieuwe buntten de woningbouw zodanig, dat ze eon levendig gemeenschapsleyen bemoeiliikr.
Al doze omstandigheden remmen bet ontstaan van sociaal good geintegreerde
woonwijken on yergemakkelijken daardoor het ontstaan van allerlei vormen
van afwijkend on crimineel gedrag.

I. De bereidheid

OM

de politic to waarschuwen

Der is dos voor de politie van het grootste belong dat bet [niblick eon bepool de hereidheid toont 'vet de politic samen te werken in zaken die openbare orde en criminaliteitsbeteugeling betreffen. Daarom hehben we aan dit
aspect van de relatie pobliek/politie ook aandacht willen besteden. We zijn
daarbij uitgegaan van een achttal hypothetische gevallen die elle to maken
hebben set ordeverstoring of strafbare handelingen. De vraag was don steeds
of men in dit geval de politic zoo waarschowen, waarna het antwoord don moest
worden gemotiveerd (zie hijlage I, wrong I6-26). In de nu volgende take]
5teal eon overzicht van de 8 gevallen.
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TABU. 10. Bereidheid de poltie te waarschuwen - in % nee

Zoudt u de politie roepen indien:

ja

u een flinke vechtpartij op straat voor een cafe ziet

58

42

u ziet dat een pear opgeschoten jongens met elkaar een
andere jongen aftuigen

58

42

u ziet dat een stel kinderen de beplanting van een
plantsoen dicht bij uw huis vernielen

13

87

U ziet dat een aantal jongeren de ruiten ingooien van
een gemeenschapshuis/buurthuis

75,5

24,5

u ziet dat enkele personen stenen in hun auto aan het
laden zijn bij huizen in aanbouw

51

49

uw buren hooglopende ruzie hebben en u hoort schreeuwn
en gillen

16,5

83,5

u een vreemd persoon urenlang in uw straat ziet rondhangen

67,5

32,5

86

14

u

om 11 uur 's avonds bij uw buren (weg met vakantie)
een man over de schutting in de achtertuin ziet
klimmen

Bekijken we deze tabel nauwkeurig dan zien we opmerkelijke verschillen optreden in de bereidheid van het publiek de politie bij een zaak te betrekken. Enigszins vereenvoudigend zou men als belangrijkste dimensie kunnen
aangeven: hoe meer de burger zich wezenlijk bedreigd votOt en hoe meer hij
er zich persoonlijk bij betrokken voelt, hoe eerder hij de politic zal
waarschuwen. Zo zien we dat 86% van de respondenten de politic zou roepen
als er iemand bij hun buren, die met vakantie zijn, over de schutting zoo
klimmen am 11 uur 's avonds; 75,5% zou dit doen als in bun wijk

de ruiten

van een gemeenschapshuis werden ingegooid, en tweederde als ze een
vreemde urenlang in hun straat zouden zien rondhangen. Maar hiermee lijkt
het ook op te houden: bij vechtpartijen is nog maar jets meer dan de helft
bereid de politie te bellen en bij vernieling van een plantsoen is (lit
zelfs nog maar de 13%. Opvallend laag is het percentage respondenten
dat de politic zou roepen wanneer ze getuige zijn van ecn misdrijf -bet
stelcn van stenen-, namelijk 51%. Het mi.sc bercid is men om de politic

- 58 -

in to schdkelen els het gaat on kinderen, of bij booglopende ruzies hi .j de
buren.

2. Notieven om

de politic

al dan filet in to schakelen

Op zichzelf zijn doze gegevens eel interessant, maar het is natuurlijk nog
belangrijker on inzicht te krijgen in de motieven die mermen aanvoeren
on al dan niet de politie to waarschuwen. In bijlage S. tabellen 25 on 26
vindt men eon overzicht van de redenen om de politic in to schakelen of on
dat niet to doen.
Zoals we zagen zijn or drie situaties waarin respondenten - volgens bun
zeggen - in overgrote meerderheid de politic zoo roepen: in het geval van
de man die over de schutting klimt in de coin van de boron, wanneer men
eon vreemde urenlang in zijn eigen street ziet rondhangen on wanneer eon
groep jongeren de rotten van eon bourthuis ingooien.
Welke re8enen geven zij hiervoor op? Het geval van de man over de schutting
vindt de helft van doze groep respondenten eon vetdachie sank, terwij1 311
zegt dat het je plicht is de politie to helpen. Van ben die de politie niet
zou inschakelen zouden de meesten eerst zelf optreden. De in de straat rondhangende persoon wordt door ongeveer tweederde van hen die de politie zoodon roepen, als verdacht beschouwd, eenvijfde van hen zegt dat het je plicht
is de politie te helpen. Eenderde van de respondenten vindt het editor niet
nodig in ro l a geval de politie to roepen: de meesten vinden de zaak niet
ernstig genoeg. Wat no de ruiten ingooiende jongens betreft vindt ongeveer
de helft dat het je plieht is de politic to helpen on 402 scent dat het tiler
on een ernstig felt gnat. Van hen die de politic niet inscbakelen geeft de
meerderheid or de voorkeur ton eerst zelf tot_actie over to gaan, terwiil
jots moor dan eon kwart vindt dat hij or niets moo to maken heeft.
No de moor twijfelachtige gevallen wanrin iota moor dan de helft nog wel
de politie zou inschakelen: het betreft de beide vechtpartijen on de diefstal van stenen. Bij het laatste Bevel in de verbouding wel/niet de politie inschakelen 511 tegen 492. De vechtpartijen verschillen overigens van
aard. in 'lel eerste geval gent het on eon situatie waarbij
nieerd aantal nwnsen is Letrokken, in het

eon ongedefi-

tweede geval gaat het on enkele

jongeren, die semen een andere jongen in elkaar slaan. Uch blijkt de
tweede situatie, waar een duidelijk slaehtoffer is, niet tot vaker inscha-
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kelen van de politie te leiden. Wel blijkt er verschil in de motivering van
de beslissing. Van hen die de politic zouden roepen Het in het eerste geval het accent meer op de plicht de politic te helpen (respectievelijk 40,5%
tegen 17,5%) en op het ernstige karakter van bet geval. Oe politie roepcn
voor het aftuigen van een jongen wordt daarentegen vaker gemotiveerd met
bet doe een zwakkere in bescherming te nemen (66% tegen 30,5%). Ook de
motieven om zich niet tot de politic te richten verschillen in beide gevallen. Wat de vechtpartij aangaat verklaart zo'n 802 er niets mee te maken te
hebben, terwij1 de rest zegt de zaak niet zo ernstig te vinden. Het percentage dat zegt er niets mee te maken te hebben is in het geval van de afgetuigde jongen veel kleiner, terwijl de helft van deze respondenten zelf tussenbeide zouden komen. We zouden crop willen wijzen dat in beide gevallen het
genoemde motief "daar heb ik niks mee te maken" ook een dosis angst voor
mogelijke gevolgen van het inschakelen van de politic kan verbergen. nit
is de uiting van vooral in grote steden zo dikwijls optredende houding van
"als ik me nergens mee hemoei, heb ik ook nergens last van".
Tenslotte de beide gevallen, waarin men slechts zelden de politic zou roepen: vernieling van aanplant en de hevige ruzie bij de burcn. Verreweg
de meerderheid der respondenten geeft er de voorkeur aan de politic niet in
te schakelen (respectievelijk 872 en 83,5%). In bet eerste geval is het
voornaamste motief dat het om kinderen gaat. Bijna alien verklarcn in dit
geval zelf op te gaan treden en men bespeurt in deze antwoorden de mening
dat dit voor de kinderen een betere oplossing is dan het inschakelen van
de politic. Wat de hevige ruzie bij de buren betreft, spelen andere motieven een rol: bier vindt tweederde van deze respondenten duidelijk dat zij
zich daarmee niet hebben te bemoeien; een aantal mensen verklaart toch
nog eerst zelf polshoogte te willen nemen en de rest vindt de zaak nu niet
zo ernstig. Hier speelt waarschijnlijk de opvatting een rol dat men rich
buiten priv6zaken dient te houden.
Wat valt hieruit te concluderen? Zoals inderdaad nit alle gegevens blijkt
aarzelt men niet de politie in te schakelen wanneer men er zich persoonlijk hij betrokken voelt. In deze gevallen gaat het om een misdrijf of potentiele misdrijven. Ordeverstoringen of misdrijven waarbij men geen directe
betrokkenheid voelt, leiden aanzienlijk minder vaak tot het waarschuwen van
de politic. Cant het om gevallen die men als prive beschouwt, en zijn er
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kinderen wee gemoeid, clan gaat men or practisch in het geheel flier toe over
de politic to roepen.
Argumenten die het sweat worden gehruikt door hen die de politic zouden waarscbuwen zijn: de verdachtheid van de situatie, de plicht de politic to helpen
en de crust van het feit. Het eigenbelang word zelden genuemd, met uitzondering van het geval van de rondhangende vreemde en de vernieling van con
plantsocn. De voornaamste motieven van hen die de politic niet zouden reopen
zijn: men heeft or fliers flee to maken, men zou eerst tell optreden en het
is niet zo ernstig. Het argument dat de politic or Loch niets San zoo doom
of de omstandigheid dat men or door de huurt op zou worden aangekeken indien
men de politic waarachowde, word slechts zelden gehanteerd.
Onk bier is weer gekeken of de evaluatie van persoonliike contacten t a ct de

politic verband hield met de bereidheid de politic in to schakelen.
Hen ken nit doze analyse voorzichtig twee conclusies trekken (zie bijlage 5,
tabel 27). De eerste is dat hoe doeltreffender respondenten het politicoptreden hebben ervaren, hoe eerder zij geneigd zijn de politic to roepen wont .
ccii

-potentieel-

misdrijf (corr..35,p <0.001); hiernaast blijkt ecn gm-

tore waardering voor de wijze waarop de politic zich gedraagt semen to gado
not een snellere inschakeling van de politie bij misdrijven met eon sociale
component (corr.=.30, p <0.05).

3. Verschillen in bereidheid de pot Rio in to schakelen
Het is helemaal niet onmogelijk dat hepaalde bevolkingsgroepen eerder geneigd zijn de politic to reopen dan andere. Men denke by. aan oudere menson, of bcwoners van gegocde buurten met een hoog inkomen. Voor de politie
ken het belangrijk sijn to weten of die verschillen inderdaad bestaan on
waar zij zich lokaliseren. Eon dental achtergrondfactoren bleek van weinig
betekenis. lnkomen bracht slechts

in significant verschil aan het Ii cut

dot editor wel interessant is: respondenren met con inkomen van miwder dan
1.000,- per maand zouden veel 'Jake: - de politic inschakelen els no bij
bun boron hevig gegil en geschreenw hoorden, dan respondenten met eon inkomen van I 3.000,- of moor per maand, nl. respectievelijk 27% tegen 12%.
Detzelfde verband vinden we bij de opleiding: hoe huger de opleiding,
hoe minder men is geneigd in dit snort gevallen de hulp van de politic. in
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roepen (1.0.:22%; D.B.0./Universiteit 10,5%). Ook zoo de rondbangende vrecmde in de straat eerder door lager opgeleiden aan de politic worden gesignaleerd (72%) dan door hoger opgeleiden (57,5%).
Alle achtergrondfactoren die meer dan incidentele verschillen opleverden
hebben we gegroepeerd in tabel 28, bijlage 5. Deze tabel toont dat de grootste verschillen samenhangen met leeftijd en urbanisatiegraad. Over het geheel genomen zijn respondenten onder de 30 jaar aanzienlijk minder geneigd
de politie in te schakelen dan boven-de-30-jarigen. Dit geldt vooral sterk
in het geval van (mogelijke) misdrijven. De vernieling van een plantsoen
zoo slechts door 7,5% van de leeftijdsgroep van 16-30 jaar worden gemeld,
en door 21% van de 50-70-jarigen. Ongeveer twee maal zoveel ouderen als
jongeren, nl. 80% tegen 44% zoo de rondhangende persoon maiden. Opvallend
is dat deze verschillen niet gelden voor beide vechtpartijen en het ingooien
van ruiten van een gemeenschapshuis. Met lijkt wet of de jongere leeftijdsgroepen van oordeel zijn dat criminaliteit alleen een zaak voor de politie
is, waar men als lid van het publiek geheel en at buiten blijft. Deze booding heeft verregaande consequenties waar we in het slothoofdstuk op terug
zullen komen.
Met betrekking tot urbanisatiegraad zijn twee tendensen te bespeuren: voor
wat met criminaliteit te maken heeft is men op het platteland geneigd vaker
de politie in te schakelen (diefstal van stenen, een vreemd persoon die in
de straat rondhangt). Anderzijds lijkt men in zaken die met ordehandhaving
te maken hebben minder vaak de politie te roepen. En dit laatste geldt ook
stark voor de vernieling van aanplant door kinderen en voor de hevige ruzie bij de buren. In at deze gevallen zijn grote-stad-bewoners het meest
geneigd de politie wel te waarschuwen.
Wat woonbuurt betreft is het opmerkelijkste verschil dat bewoners van yolkswijken aanzienlijk minder vaak de politie zouden waarschuwen als het om
vechtpartijen gaat dan bewoners van andere woonwijken. flit is consistent
met vat wij al eerder constateerden, nl. dat deze groep respondenten
ook niet so snel verontwaardigd is over hard optreden van de politie. Men
mag hieruit afleiden dat een zekere dosis van geweld in dit •(sub)culturele
patroon gemakkeliiker wordt geaccepteerd. Ook in geval van misdrijven bestaat bier de neiging de politie minder snel te waarschuwen. Hetzelfde
geldt overigens voor respondenten die een politieke voorkeur voor "links"

NN,
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uitspreken. In drie gevallen zijn zij minder geneigd de politie in te schakelen dan zij die politick in bet "midden" of "rechts" staan, nl. bet geval van
de vreemde in street rondhangende persoon, de diefstal van stenen, en het
ruiten ingooien door jongeren. Wellicht valt dit te verklaren uit het in doze
kringen bestvande vat grotere wantrouwen tegenover de politic, hetgeen wij
al eerder constateerden.

4. Samenvatting
Het publiek is bet meest bereid de politic in te schakelen wanneer or een potentiele bedreiging van persoon of good is. Caat bet ow verstoringen van de
onenbare orde dan wel men zich hover afzijdig houden, terwij1 ook bet geniigo zijn van ech misdrijf niet hoeft in to houden dat men de politic wearschnwt. Leidraad is bier: "het zijn mijn zaken nit, ik heb or niets mee to
waken".
Wanneer or kinderen bij zijn betrokken of wanneer het gaat om conflicten in
particuliere zaken, dan wenst men al helemaal de politic er buiten te laten.
De meest vnorkomende motieven ow de politic. in te schakelen din: de verdachtheid van de situatie, de plicht de politic to helpen en de erost van
het feit.
De meest voorkomende motieven om de pol i tie niet to waarschuwen zi jn 1
men heeft or niers mee te maken, men zoo de zaak eerst self aanpakken en bet
felt dat de zaak Diet als ernstig wordt aangemerkt.
Respondenten met huge inkomens en weinig opleiding roepen de politic eerder
al s bun buren eon hevige ruzie hebben den respondenten met veel opleiding
en een hong inkomen. nit resul teat houdt wel 1 icht verband met het felt dat
de eerste groen veelvuldi ger eon beroep op de politic doet om assistentie
in . conflictsituaties.
iongeren (16-30 jaar) hebben over het algemeen grotere aarzelingen de politie in te schakelen dan oudere leeftijdsgroepen. Dit geldt vooral your potentiele misdrijven.
Plattelandshewoners zouden

de

politic eerder waarschuwen don stadsbewoners

in het geyal van onkel° mogelijke misdrijven, moor minder and in het geval
van ordeverstoringen als vechtpartijen. Bewoners van volkswijken zouden
vcchtpartijen ook minder and aan de politie melden dan bewoners van andere
wijken.
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VII. - SLOT - CONCLUSIES EN IMPLICATIES VAN MET ONDERZOEK

Dit onderzoek was bedoeld om het politiegebeuren zoals dit door het publiek
wordt gepercipieerd, nader te bekijken. De voornaamste vragen die hierbij
non de orde kwamen waren:
- welke concrete ervaringen heeft men de laatste drie jaar met de
politic gehad?
- hoe worden die contacten geevalneerd met betrekking tot doeltreffendheid en wijze van optreden?
- wat zijn de verwachtingen en eisen die men aan de politic stelt?
- in hoeverre bestaat er de bereidheid on met de politic samen te
werken?
De beantwoording van die vragen is in de hoofdstukken II t/m VI uiteengezet.
Oezien ecbter de grot.e hoeveelheid materiaal die in dit rapport is verzameld,
lijki het raadzaam eerst een kort overzicht to geven van de belangrijkste
resultaten van het onderzoek. Ilieruit sullen we dan de hoofdlijnen destilleren en op die basis is het mogelijk te komen tot bepaalde beleidsaanbevelingen.

I. Voornaamste resultaten van het onderzoek
- 71,5% van de ondervraagde proefpersonen heeft ooit politiecontacten
gehad; 59% had an of meet politiecontacten gedurende de 3 jaar die
aan bet onderzoek voorafgingen.
- Mannen, jongeren en autobezitters meldden de meeste contacten.
- Contacten die door het publiek worden geTnitieerd, omvatten hoofdzakelijk aangiften en verzoeken on informatic en assistentie.
- Politie-initiatieven liggen vooral op het gebied van het vcrkeer en
daarna - in rangorde van frequentie - op het gebied van dienst- en
bulpverlening.
- Bewoners van volks -Jijken lijken wat meer in contact met criminaliteit te komen dan bewoners van middenstands- of gegoede buurten: zij
zijn zowel vaker slachtoffer als verdachte van eon misdrijf, doen
meer aangiften en dienen vaker een klacht in.
- Op 43% van de klachten en 21,5% van de aangiften volgt - naar opgave

van respondenten - goon enkele rend le van de politic.

- Volgens bet publiek zijn de voornaamste taken van de politic: verkeer,
ordehandhaving

en

criminaliteitsbestrijding.

- Men is redelijk tevreden over de handhaving van
maar slechts matte

tevreden

de

verkeersveiligheid,

over het handhaven van de orde en het be-

strijden van de crindnaliteit.
- Ondanks het grote beroep dat

de

bevolking op de politie doet met vet-

zoeken on informatie of hulp- en dienstverlening, ziet het publiek
doze taken niet als "eigenlijk" politiewerk. Wel is het van cordedl
dat de politic doze taken doeltreffend vervult.
- Rewoners van grote steden en van volkswijken hebben in dit opzicht de
grootste waardering voor de politie.
- Wrote-stads-bewoners en bcwoners van volkswijken wensen moor politicbureau's on nmer politiesurveillance.
- De meeste respondenten ervaren him contacten met de politic als positief: over het algemeen oordeelt men het politieoptreden als correct
en efficient.
- Veel ontevredenheid bestaat under hen die slachtoffer of verdachte
van eon misdrijf waren, en onder hen die eon klacht indienden of aangifte deden.
- Verzoekers on informatie of hulp- en dienstverlening waren bijzonder
tevreden over het politieoptreden.
- Jongeren en bewoners van grote steden staan negatiever ten opzichte
van de politic clan ouderen, plattelandsbewoners on bewoners van middenstands- en gegoede huurtenl zij vinden vaker dat de politic niet
altijd correct optreedt, dat zij wel eons onnodig geweld gebruikt,
en harder tegen kleurlingen optreedt.
- Geweld word door 4,2Z van

de

geinterviewden gemeld, grof en onhebbe-

lijk ordreden door 131.
- Meer dan de hot ft der respondenten voelt zich slechts nmtig beschernd
door de politie. hit geldt in nog sterkere mate door bewoners van
volkswijken.
- Het politieberoep heeft in de ogen van het 'niblick eon redelijke
sociale status.
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- Als vereiste eigenschappen voor een "goed" politieman werden opgegeven: verantwoordelijkheidsgevoel, hetrouwbaarheid, efficr6nt optreden, gezond verstand en snel reageren.
- De hereidheid de politie in te schakelen is het grootst als men zichzelf bedreigd voelt in persoon of bezit.
- In zaken van ordehandhaving of zelfs van misdrijvcn, die de respondent
niet direct raken, houdt hij zich het liefst afzijdig.
- De grootste aarzeling om de politie te waarschuwen betreft gevallen
die men als prive-zaken beschouwt.
- Opgegeven motieven om de politic in te schakelen zijn : de situatic
is verdacht, het is je plicht de politic te helpen, de ernst van het
feit.
- Opgegeven motieven om de politic niet in te schakelen zijn: ik heb
daar niets mee te maken; ik zou de zaak eerst zelf aanpakken; het is
niet zo'n ernstig (cit.
- Respondentcn beneden de 30 jaar zijn over de hele linie minder geneigd de politic te waarschuwen dan boven-de-30-jarigen.
- Hetzelfde geldt voor bewoners van volkswijken.

2. De

belangrijkste conclusies

- De eerste conclusie die kan worden getrokken betreft de kennis die het
publiek van het feitelijke politiewerk heeft.
Deze kennis is bcpaald klein te noemen.

be bevolking blijkt bijzonder

slecht op de hoogte van de zaken waar de politic zich mee bezig houdt.
flat de politic eon belangrijkc verkeerstaak heeft, wordt wel gezien,
evenals het feit dat de politic zich bezig houdt met demonstraties en
rellen. Maar daarmee lijkt de kennis op te houden. Men heeft overtrokken verwachtingen van naarstig criminelen'opsporende politiemensen,
terwij1 de dienstverlenende task grotendeels wordt ontkend. Volgens
het publiek zou deze laatste taak weinig voorkomen, hoewel het zelf
tech zo snel geneigd is de politic om oulp to vragcn.
fiat de kennis over de aard van het politiewerk ontoereikend is, is
op zichzelf geen goede zaak: het brcngt verkeerde percepties met zich
mee, wekt verkeerde verwachtingen, en veroorzaakt daardoor Vele frustraties over wat de politic wel en wat zij niet bij machte is te doen.
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- Dit geldt in nog veel sterkere mate voor vat de tweede conclusie betreft, nl. de onvrede die in dit onderzoek naar voren komt over de aandacht die de politic schenkt aan zaken die door de burgers zelf worden
aangebracht. Doze onvrede komt ook tot uiting in de mening dat de efficiency van de politie met betrekking tot de criminaliteitsbestrijding
slechts sang to noemen is. Aan doze sterke gevoelens van onvrede zijn
- oases inzicns - twee voor het beleid belangrijke aspecten to onderscheiden.
De eerste is dat het publiek to overspannen verwachtingen en eisen
heeft ten aanzien van de politie your vat de bestrijding van de eriminaliteit en ordeverstoringen betreft. Het uitgangspunt schijnt bier
to zijn:"He hebben de politie ingehnurd on doze task op zich to nemen,
dAtir ligt dos de verantwoordelijkheid". In doze houding zit een verregaande ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid, zowel vat betreft
technische aansprakelijkheid (soots by. het tiler-afsluicen van de auto) .
en andere to nemen preveutieve nmatregelen, als de moor diffuse verantwoordelijkheid van elke burger met betrekking tot het doen handhaven
van regels en nommen. Het tweede element is eon kwestie van politicbeleid en politieoptreden. Het is - dunkt ons - niet bevorderlijk voor
eon goede relatie publiek/politie dot, wanneer het publiek zich met een
klacht tot de politic wendt of aangifte duet, het gevoel ontstaat dat
men goon lust heeft zich voor zo'n sack inspanning to getroosten. Hellicht besluit de politic op goede . gionden dat het goon enkele sin heeft
achter bepaalde zaken can to gaan. Uit het onderzoek blijkt eehter, dat
de respondenten dit politieoptreden percipieerden ale anvil.
- Hiermee waarschijnlijk samenhangend is de volgende conclusie, nl de
vrii gerintie bereidheid van de bevolking om met de politic semen to
werken. Dit geldt het sterkst voor groepen als jongeren on bewoners
van volkswijken. Uit de pegevens die hierop betrekking hebhen, al nook
uit de vorige gegevens, komt naar voren dat men de politic benadert of
waarschnwt wanneer men zichzelf hedreigd voelL. In alle andere zaken
is men niet and bereid de politic in to lichten. In combinatie met
de geconstateerde ontevredenheid lijkt dit con gevaarlijke ontwikkeling.
Fijkt men naar de motivering, dan valt het hoge percentage respondenten
op dal. verkiaart "het zijn mijn zaken niet". Doze motivering wijst op

•
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een zich niet willen inlaten met de politie, angst voor complicaties
(getuigeverklaringen) en mogelijk ook de angst voor eventuele directe
gevolgen (vechtpartijen). Het kan ook cen fundamenteel gebrek aan
vertrouwen in de doeltreffendheid van het politieoptreden betckenen:
nit een eerder WODC-onderzoek bleek dat mensen met !neer tevoelens
van onveiligheid jets minder vertrouwen in de politie hadden m) , een
hevinding die wij vooral zouden kunnen betrekken op bewoners van
volkswijken. Maar bovenal weerspiegelt deze motivering de hierboven
reeds genoemde houding van "daar heb ik niets mee te maken, dat zoekt

de politic zelf maar uit".
- De vierde conclusie heeft betrekking op gevoelens van onveiligheid en
• van ecn gebrek aan adequate politiebescherming. Met name de grote-stadbewoners en bewoners van volkswijken geven hieraan uiting. Zeer concreet wensen zij dan ook een grotere aanwezigheid van de politie in de
wijk en nicer politiesurveillance, zowel overdag als 's-avonds en
's-nachts. We zouden hier vooral de samenhang tussen de drie laatste
conclusies willcn onderstrepen: naarmate contacten met ordeverstoringen
en criminaliteit toenemen en men het gevoel krijgt dat de politic er te
weinig aan doct, nemen de gevoelens van onveiligheid, onrust en onvrede
toe, en neemt de bereidheid tot samenwerking met de politic af. Men
komt aldus in een zeer ongunstige vicieuze cirkel, waarhij de kloof
tussen publiek en politic alleen maar groter wordt. Wanneer wederzijdse
verwachtingen en eisen niet op inzicht in de werkelijkheid berusten
en goede samenwerkingsvormen niet worden ontwikkeld, dan kunnen allerlei negatieve ontwikkelingen daarvan het gevolg zijn. Men denke by.
aan individuele beveilingswijzen zoals waakhonden, wapenbezit, het
vermijden van bepaalde stadsgedeelten, veranderingen in het uitgaansleven. Al deze oplossingen brengen hun eigen gevaren met zich mee, beperken in ernstige mate de bewegingsvrijheid van mensen, en verminderen de sociale integratie van wijken en steden. Een extreem voorbeeld
van een dergelijke ontwikkeling vindt men in de bij avond doodstille
en verlaten Amerikaanse binnensteden.
Het behoeft geen betoog dat wij in Nederland een dergelijk spookbeeld
nict graag zouden willen zien opdoemen.

C. Cozijn en J.J.M. van Dijk: Onrustgevoelens in Nederland, WODC 1976,
pagina 17.

- Eon vijfde conclusie die kan worden getrokken betreft de globate waardering die de Nederlandse bevolking voor de politic heeft.

De contacten

worden over het algemeen positief gewaardeerd. Men vindt dat de politic
in de meeste gevallen efficient en op correcte wijze optreedt, en dit
oordeel wordt ook nitgesproken door personen die eon bekeuring opliepen
of op straat werden gecontroleerd. Wet is het zo dat de grootste tevredenheid geldt your de wijze waarop de politie aan de verkeersveiligheid
aandacht schenkt, en dienst en hulp verleent.
Eon kanttekening voor war betreft gewelddadig en grof en onhehbelijk
optreden: lijkt het eerste slechts sporadisch voor to komen, het percentage respondenten dat grof on onhebbelijk optkeden meldt ligt aanzienlijk huger. Ook herinneren we aan de vrij grote groep vinterviewden die geneigd was aan to nemen dat de politic harder tegen kleurlingen en hippie-achtige jongeren optreedt.
- En tenslotte geldt de laatste niet onhelangrijke conclusie: de social°
status van de politieman. Uitgaande van de motivatie die men hem toeschrijft, en de opleiding die men verwacht, ken men vaststellen dat her
politieberoep wordt beschouwd als eeu beroep met een behoorlijke status.
bit is daarom zo belangrijk, omdat eon dergelijke perceptie in ooze
nmatschappij sterk verhand houdt met respect on waardering. Monsen die
eon beroep nitoefenen met lege social° status krijgen op den dour eon
loge dunk van zichzelf en gebrek aan zelfvertrouwen, hetgeen van invloed
in op de taaknitoefening. Eon behoorlijke sociale status betekent dat de
gemeenschap waarde hecht aan de gehoden diensten en die honoreert. Het
is duidelijk dot dit aspect van grnte betekenin is voor het aantrekken
van goid gemotiveerde krachten met inset vonr het beroep dat zij gaan
nitoefenen. Wit men eon "goede" politic, dan tat deze ook eon goede
sociale status moeten bezittc:n. Het is eon verheugend feit dat het puMick die goede sociale status aan de politieman lijkt toe to kennen.

3. De implicaties_van het onderzoek
her wille van de duidelijkheid ant Ion wij eon viertal beleidsimplicaties onderscheiden, hoewel doze in wezen mei elkaar.samenhangen.
Achtereenvolgens zullen we ingaan op:
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- bet politieoptreden;
- het gebrek aan kennis van vat politiewerk is;
- het betrekken van de bevolking bij het handhaven van orde en wet;
- de gevoelens van onveiligheid en gebrek aan politiebescherming.

3.1. Het eolitieoetreden
In dit opzicht betekent het huidige onderzoek een bevestiging van vat wij
at constateerden in een vorig onderzoek m) . Het ontbreekt vele politiemannen
toch aan bepaalde interactievaardigheden en aan zelfcontreile.
In dit onderzoek kwam dit onder meer tot uiting in het aantal respondenten
dat klaagde over grof optreden en het gebruik van geweld tegenover dronken
personen en jongeren. Ook kwam het tot uiting in de wijze waarop de politie
optrad wanneer zij niet op een aangedragen zaak inging. Hier ligt onzes
inziens een grote tank voor de opleiding. Deze sal veel aandacht dienen te
besteden aan het aanleren van zelfvertrouwen en zelfbeheersing in potentieel moeilijke menselijke contacten. Het lijkt ons zeer vet mogelijk
onze aankomende politiemensen een aantal interactie- en situatie-beheersende
technieken aan te leren. Tenslotte zijn veel politiecontacten routinecontacten, of anders gezegd; veel situaties hebben een vrij grote voorspelbaarheid.
Indien men, hierop inspelend, de politieman beter zou toerusten met een
aantal interactievaardigheden een grotere zelfcontrale, dan zou dit de relaties tussen publiek en politie zeker ten goede komen. Ook de korpsleiding
zou bier een rot moeten spelen door in dit opzicht met strikte richtlijnen
te komen. Hen zou eveneens kunnen overwegen de politieman eon duidelijke
uitleg aan de burger te laten geven indien niet tot actie wordt ()vergegaan bij het indienen van een klacht'of het doen van een aangifte. Als men
bedenkt hoe groot de onvrede is die door de politie wordt veroorzaakt, wanneer ze niet ingaat op klachten of aangiften, dan lijkt een dergelijke maat. regel meer dan gerechtvaardigd. Men moot niet vergeten dat dit soort contacten ook eon seer belangrijke "public-relations"-functie vervnllen.

3.2. Voorlichting over het eolitiewerk
Of bet inzicht in vat de politie nu eigenlijk doet wordt ingegeven door
eigen ervaringen, dan wel wordt beinvloed door pers en t.v., feit is dat

Junger-Tas en A.A. van der Zee-Nefkens: Eon observatie-onderzoek
naar het werk van de politiesurveillances, WODC, 1977.
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het zeker zin beeft het publiek over de reele taken die de politic vervult
heter vent to lichten. Wil men komen tot betere samenwerking Lassen !niblick on politic, dan is weer kennis in dit opzicht onontbeerlijk. Hovendien zouden bijzonder veel mispercepties, overspannen verwachtingen en
eisen kunnen worden gecorrigeerd door grotere kennis over de politiewerkzaambeden.
Blijft natuurlijk de vraag hoe men dit zoo moeten doer'. Hen kan in doze
eon beroep doen op pets, radio en t.v. Nu het politieonderzoek in Nederland van de grond komt, goat men over steeds moor gegevens beschikken
not betrekking tot problemen die de politiele taakuitoefening taken.
Not behulp van de media zoo men voorlichtingscampagnds kunnen ondernemen,
en voorlichtingsmateriaal (brochures, films, en dergelijke) kunnen ontwerpen. Verwijzend naar het vorige punt kan nogmaals worden gewezen op
het belang van de wijze waarop de politic het publiek to woord staat:
percepties an de werkwijze van de politic worden zeker beinvloed door de
nmnier waitron de politieman via de telefoon.of de balie hoc publiek benadert. Wellicht zoo hij dan in voorkomende gevallen de mermen duidelijk
kunnen maker' welke prioriteiten de politie stelt als het goat am opspo-

ring van strafbare feiten.
Kortom, de politie zoo oozes inziens veel moor moeten doen aan een actict
"public-relations"-beleid. Eon betere beeldvorming van wat de politie is,
doet en kan doen, zoo een nuttig effect kunnen hebben op waardering on
begrip voor de politie van de zijde van het publiek.

3.3. Het betrekken van de burgerij bid de handhaving van orde on wet
Het is eon van onto uitgangspunten dat de leden van onze gemeenschap eon
aantal verantwoordelijkheden veer bet respecteren van orde on wet met
de politic delen. Men zou overigens kunnen aanvoeren dat dit beginsel
in bredere kring wordt ondersteund. Op departementsniveau bestaat shads
kort eon onderafdeling "Voorkoming van criminaliteit", die grote aandada gnat besteden aan hetgeen het bedrijfsleven on particulieren kunnen doen on misdrijven to voorkonmn. Hierbij worden individuen on caller.tieven duidelijk gewezen op ae eigen vcrantwoordelijkheid bij het ontstaan van criminaliteit. impliciet in doze benadering is de stetting dat
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de politie het niet alleen kan doen en dat wij bier alien een taak hebben.
Een tweede type initiatief, dat in ons land nooit erg populair is geworden maar dat in de Verenigde Staten op talloze plaatsen voor . kortere of
langere tijd heeft gebloeid, wordt gevormd door zogenaamde burgerwachten.
Ontstaan uit vergaande gevoelens van onveiligheid en de overtuiging dat
de politie in

de

bescherming van de burgers tekort schoot, hebben deze

hurgerwachten soms een vrij groot succes gehad.
Een voorbeeld van dergelijke "community patrols" leverde de stad Boston:
als voordeel werd ervaren dat deze wachten zeer snel ongewoon gedrag opmerken, omdat zij de wijk en zijn inwoners zeer goed kennen. De burgerwachten hielden zich voornamelfjk bezig met het handhaven van de orde
door het controleren van dronken mensen, prostituees en jongeren. Ms
actie nodig was, waarschuwden ze de politie. Ze hoopten aldus aan de
wijkbewoners te tonen dat de gemeenschap zichzelf kon helpen. Hun aanwezigheid was bedoeld de mensen ervan te overtuigen dat ze zonder angst
de straat weer konden op gaan. Ook gaven ze de wijkbewoners voorlichting
met betrekking tot preventie van criminaliteit en oefenden ze pressie
uit om in de wijk meer politiesurveillance te verkrijgen. In feite vormden de burgerwachten een brug tussen politie en bevolking: zij waren onderhandelingspartner voor beide groepen en verminderden wederzijds wantrouwen en vijandschap.
Afgezien van het feit, dat sommige burgerwachten een - waarschijnlijk
klein - preventief effect op het plegen van misdrijven hebben, moeten de
voornaamste effecten elders worden gezocht. De wachten bevorderen het
zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de lokale bevolking bij het
oplossen van bepaalde problemen. Door het verbeteren van de relatie
tussen publiek en politie dragen zij bij tot een grotere bereidheid van
de bevolking met de politic samen te werken. Door het opnieuw deelnemen
van de bevolking aan het lokale gemeenschapsleven worden sociale contacten
en daardoor informele sociale contr6le gestimuleerd, waardoor mogelijke
indirecte effecten op het criminaliteitsniveau ontstaan.

Conklin: The impact of crime, Macmillan Publications Co.,
New York 1975, pag. 194 - 209.

Er zijn editor aan doze burgerwachten eon aantal nadelen verbonden wearvan de belangrijkste wel zijn eon gebrek aan contrale op de eclectic van
de leden, gebrek aan adequate vorming on training en de omstandigheid dot
or seen duidelijke instantie is die verantwoordelijk is veer het optreden van de wachten.
Op grond van bovengenoemde bezwaren lijken dergelijke burgerwachten in
Nederland niet direct de beste oplossing. Het beiangwekkende van dit yourtoed is editor de inschakeling van de plaatselijke bevolking bij de handhaving van orde en wet. Andere mogelijkheden in dit opzicht worden geboden
door politiefunctionarissen als wiik- en rayonagenteti.
Eon interessant initiatief is opgezet door eon politiekorps van gen der
grote steden. Hier is in eon bepaalde boort met een ' sociaal zwakke bevolking on vole problemen die met criminaliteit verband houden, (zoals drugs
on prostitutie), eon begin gemaakt met eon gestructureerde samenwerking
tussen velerlei instanties die met daze buurt bemoeienis bebben.
Hieronder vallen onder meet de G.C. en C.D., Bouw- en Woningtoezicht, de
C.S.D., maatschappelijk werk-instellingen, wijkraden en de politic. Samen
trachten zij to komen tot eon codering van eon aantal regels en normcn,
die de buurt eon bepaalde leefbaarheid zouden moeten garanderen. Wellicht
vormt dit initiatief eon Nederlands alternatief veer de vaak spontaan
outstane burgerwachten aan de andere kant van de oceaan. Ook bier is het
duel tot eon betere sociale integratie van de wijk te komen on daardoor
tot eon hater en veiliger leefklimaat.

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat vooral bepaalde bevelkingsgroepen eon grotere behoefte hebben aan politie-aanwezigheid. In
dit verband dient lint belang van wijkbureau's waardoor die politieaanwezigheid aantoonbaar is, extra benadrukt. Het komt ens veer dot men
aan doze verlangens van de bevolking niet voorbij kan gaan. Hoewel het
op zichzelf at eon ongunstige teak is als aanzienlijke groepen mensen
zich niet goad beschermd woolen, hebben doze gevoelens consequenties
vent towel het algemene leefklivmat als voor de bestrijding van ordeverstoringen en criminaliteitebestrijding. Met name konnen doze gevoelens
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leiden tot onvrede en wantrouwen ten opzichte van de politic en tot eon
grotere onverschilligheid voor wat niet direct het eigen belang betreft.
Daardoor kan de politic dan weer niet rekenen op een goede medewerking
van het publiek.
Zoals opgemerkt ligt de oplossing bier waarschijnlijk in de richting van
voldoende wijkbureau's, wijkagenten, fiets- en voetsurveillance. Ook het
ontwikkelen van goede contacten met de lokale bevolking is weer van
groot belang. Men kan verwijzen naar wat hiervoor at is betoogd over het
instellen van gestructureerde contacten tussen politie, plaatselijke
welzijnsinstellingen en plaatselijke wijkraden of actiegroepen. Tevens
verwijzen we naar vat hierboven ook reeds is geschreven over de reacties
van de politie op klachten en aangiften. Het is van groot belang serieus
op deze zaken in te gaan: als de mensen de indruk krijgen dat de politic
hun klachten serieus neemt, dan geeft dat reeds de overtuiging dat er
rekening met hen wordt gehouden en dus dat ze worden beschermd. fink at
slaagt de politic er niet in de dader van het aangegeven delict op te
sporen, dan heeft toch de positieve benadering door de politie ecn gunstig effect op onrust- en angstgevoelens. Verder valt te overwegen of
eventueel eenvoudige vormen van nadere berichtgeving zouden kunnen worden
ontworpen, waardoor men het publiek op de hoogte zou kunnen stellen van
de afhandeling van aangifte of klacht.Al deze maatregelen kunnen ertoe bijdragcn dat het publiek meer vertrouwen krijgt in de politic waar het criminaliteitsbestrijding betreft. flit
is met name zo belangrijk omdat het hier naar de mening van de bevolking
om de voornaamste politietaak gaat.
Tot slot zouden wij erop willen wijzen dat de bier uiteengezette beleidsimplicaties slechts de grote lijnen weergeven. De invulling hiervan kan
op verschillende manieren geschieden. Veel hangt daarbij af van bestaande
overlegstructuren, van lokale initiatieven en last but no least van de
middelen waarover men kan beschikken bij het inslaan van nieuwe wegen.

