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Samenvatting 

Dit rapport onderzoekt hoe het publieke vertrouwen in de politie gemeten wordt in 

Nederland en het buitenland, en hoe valide en representatief deze metingen zijn. Dit moet 

dienen om de huidige meetpraktijk in Nederland te verbeteren.  

Het rapport formuleert een antwoord op drie onderzoeksvragen: hoe wordt vertrouwen in 

de politie in Nederland gemeten, hoe gebeurt dit in andere Westerse landen, en hoe ziet 

het vragenlijstonderzoek in Nederland eruit in vergelijking tot dit in andere landen?  

Met de Veiligheidsmonitor heeft Nederland een sterk instrument om vertrouwen in de politie 

te meten, gebaseerd op grote tot zeer grote steekproeven, en met veldwerk van hoog 

niveau. In vergelijking tot de buitenlandse onderzoeken is er in Nederland een sterke 

meetpraktijk, en de in dit onderzoek geformuleerde verbeteringen zijn ook onverminderd 

van toepassing op de buitenlandse voorbeelden. Een tweede instrument, de Vertrouwens- 

en Reputatiemonitor Politie, kon dit onderzoek niet in detail analyseren omwille van 

beperkte transparantie over de totstandkoming, en de beperkte toegang tot de data. 

Een aantal componenten van vertrouwen in de politie worden in de Nederlandse praktijk, 

en met name in de Veiligheidsmonitor, goed afgedekt. Het gaat om vertrouwen in de 

responsiviteit, competentie, en effectiviteit van de politie, alsook vertrouwen in de 

betrokkenheid van de politie bij de gemeenschap. Distributief en procedureel vertrouwen 

komen in enige mate aan de orde, zij het aan de hand van één enkel item, wat risico´s 

inhoudt voor de validiteit van de meting. De gebruikte schalen en concepten in de 

Veiligheidsmonitor zijn empirisch niet altijd even goed van elkaar te onderscheiden. Zo valt 

het op dat items in de vragenlijst over de politie in de buurt of de contacten met bewoners 

duidelijk te onderscheiden zijn van items die eerder ingaan op de politie in het algemeen, 

en deze scheidslijn loopt doorheen de theoretische concepten. Dit betekent dat een aantal 

vragen in de vragenlijst wellicht niet meten wat men bedoelde te meten. 

De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor toont een aantal hiaten. Zo is het opmerkelijk dat 

een meting van algemeen vertrouwen in de politie in de Veiligheidsmonitor afwezig is. Ook 

worden geen vragen gesteld naar vertrouwen in andere instituties en actoren (bijvoorbeeld 

de rechtspraak, politieke organen, of de burgemeester) die toe zouden laten vertrouwen in 

politie te kaderen of te ijken. Ook het groeiende fenomeen van ‘lichtblauw’ is afwezig in de 

vertrouwensonderzoeken. De focus in de Nederlandse meetpraktijk ligt vooral op het 

repressieve luik van het takenpakket van de politie, waarbij de politie vooral wordt gezien 

in haar rol als ‘crimefighter’. Dit betekent dat andere rollen van de politie onderbelicht 

blijven.  

Laag vertrouwen wordt in het bijzonder problematisch wanneer dit effect heeft op 

gedragingen van burgers, zoals hun geneigdheid actief of passief met de politie samen te 

werken, aangifte te doen, of een loopbaan bij de politie aan te bevelen. Gedragseffecten 

van hoog of laag vertrouwen worden maar zeer beperkt onderzocht, ondanks hun grote 

beleidsrelevantie. 

De meeste onderzoeken in binnen- en buitenland maken gebruik van een algemene 

steekproef. Meestal is die zeer groot om in detail te kunnen kijken naar ontwikkelingen op 

het lokale niveau. De gehanteerde steekproeven in Nederland zijn groot tot zeer groot. De 

respons en representativiteit zijn goed, maar het is onduidelijk of dergelijke instrumenten 



 

 

ook groepen met zeer laag vertrouwen op voldoende wijze bereiken. Niet alle onderzoeken 

laten toe deelanalyses te maken van kleinere, specifieke bevolkingssubgroepen, zoals 

bijzonder kwetsbare groepen, of groepen waarvoor bijzondere beleidsmatige interesse is. 

Over het algemeen valt op dat, in verhouding tot de hoeveelheid data die worden 

verzameld via de Veiligheidsmonitor, deze data relatief beperkt diepgaand worden 

geanalyseerd. 

De voorgeschiedenis van de Veiligheidsmonitor is nog duidelijk af te lezen in de vragenlijst. 

De Nederlandse Veiligheidsmonitor heeft duidelijke protocollen voor aanpassingen aan de 

vragenlijst, en het effect van aanpassingen wordt getest. Dit zorgt voor hoge kwaliteit, maar 

kan ook innovatie in de weg staan. Dit maakt het niet altijd duidelijk of alle items nog 

dezelfde beleidsrelevantie hebben als toen ze werden opgenomen in de vragenlijst.  

 

Summary – Monitoring public trust in the police 

This study investigates how public trust in the police is measured in the Netherlands and 

abroad, as well as the validity and representativeness of these measurements. The study 

will serve to improve measurement practice in the Netherlands.  

The report seeks to answer three research questions: how is trust in the police measured 

in the Netherlands? How does this happen in other Western countries? How does survey 

research on this topic in the Netherlands compare to that in other countries?  

With its ‘Veiligheidsmonitor´, the Netherlands has a strong instrument to measure trust in 

the police. It is based on large to very large samples, and on high-quality fieldwork. 

Compared to other Western countries, measurement practice in the Netherlands is strong. 

The improvements suggested in this report therefore do not only apply to the Netherlands, 

but also to the foreign examples. A second measurement instrument, the ´Vertrouwens- en 

Reputatiemonitor Politie´ has not been analysed in detail due to a lack of transparency on 

the design, and limited access to the data. 

Dutch measurement practice covers a number of components of trust in the police very 

well, in particular through the ´Veiligheidsmonitor´. Trust in the responsiveness, 

competence and effectiveness of the police, as well as trust in police engagement with the 

community are well-covered. Distributive and procedural trust are covered, be it through a 

single item. This has risks for the validity of the measurement. Empirically, the scales and 

concepts used in the ´Veiligheidsmonitor´ cannot always be fully distinguished. The 

research observed that items on police in the neighbourhood or contacts between the 

police and local inhabitants are different from items that cover the police in way that is more 

general. This division runs through some of the theoretical concepts. This may mean that 

some of the items in the questionnaire do not measure what they intend to measure. 

The ́ Veiligheidsmonitor´ has a number of gaps. It is remarkable that the questionnaire does 

not contain a measurement of general trust in the police. The questionnaire does also not 

include items on trust in other institutions and actors (such as the justice system, political 

institutions, or mayors) that would allow interpreting or calibrating trust levels. In addition, 

´light blue´ is absent from all trust research, despite its growing importance. The focus in 

Dutch measurement practice is on the repressive tasks of the police, whereby the police is 

primarily seen as a ‘crimefighter’. Other police roles and tasks receive very little attention.  
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Low trust becomes particularly problematic when it has an effect on citizens´ behaviour, 

such as their willingness to report, passive or active collaboration with the police, or 

likelihood to recommend working for the police. Behavioural effects of high or low trust, 

however, receive very little attention in current measurement instruments, despite the high 

relevance of such behaviour for policy. 

Most research in the Netherlands and abroad uses general random samples. These 

samples are in most cases very large in order to provide a detailed picture of local trends. 

The samples used in the Netherlands are large to very large. Response rates and 

representativity are good, but it is unclear whether current instruments reach parts of the 

population that have very low levels of trust in sufficient numbers. Not all instruments allow 

for making detailed partial analyses of smaller subgroups, such as vulnerable groups, or 

groups that receive special attention in policy. It is remarkable that, despite the large 

amount of data that is collected through the ´Veiligheidsmonitor´, data analysis remains 

limited. 

The questionnaire of the ´Veiligheidsmonitor´ still clearly shows the history of the 

instrument. The Dutch ´Veiligheidsmonitor´ has clear protocols and procedures for making 

changes to the questionnaire, and the effect of changes is monitored. This guarantees high 

quality, but it may also stifle innovation. As a result, it is not always clear whether current 

items in the questionnaire still have the same policy relevance as compared to the period 

when they were first included in the questionnaire.  

  



 

 

Inleiding 

Het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid wil in kaart brengen hoe het publieke vertrouwen in de politie momenteel 

gemeten wordt in Nederland en het buitenland, en hoe valide en representatief deze 

metingen zijn. Dit moet dienen om de huidige meetpraktijk in Nederland te verbeteren.  

Concreet zal dit rapport een antwoord formuleren op drie onderzoeksvragen: 

1. Hoe wordt het publieke vertrouwen in de politie in Nederland momenteel gemeten, 

en hoe representatief is die meting? 

2. Welk vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen in de politie bestaat er in 

andere Westerse landen, en hoe wordt het concept ‘vertrouwen’ hierin gemeten? 

3. Wanneer we het vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen in de politie in 

Nederland vergelijken met het vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen 

in de politie in andere Westerse landen, in hoeverre is het eerstgenoemde dan 

volledig te noemen?  

Het rapport bestaat uit vier onderdelen. Eerst synthetiseren we in deel 1 kort de bekendste 

modellen en theorieën uit de literatuur om af te leiden wat het concept vertrouwen in de 

politie nu net betekent, welke gekende objecten en gedragseffecten van vertrouwen hierbij 

worden vermeld, en of vertrouwen empirisch onderscheidbaar is van andere concepten. 

Deze synthese zal als leidraad dienen voor de volgende onderdelen van het rapport. 

In deel 2 behandelen we de eerste onderzoeksvraag: hoe wordt het publieke vertrouwen 

in de Nederlandse politie momenteel gemeten en hoe representatief is die meting? We 

gaan na waarop de metingen zich richten en welke modellen en theorieën impliciet of 

expliciet ten grondslag liggen aan de gebruikte indicatoren, op basis van recente 

ontwikkelingen in de literatuur over vertrouwen. We gaan ook na of de metingen van 

vertrouwen in de politie voldoende onderscheidend zijn van andere items in de vragenlijst. 

Vervolgens beoordelen we de representativiteit van de metingen. Hiervoor kijken we in 

hoofdzaak naar de Veiligheidsmonitor en de Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie. 

In deel 3 behandelen we de tweede onderzoeksvraag: hoe wordt het publieke vertrouwen 

in de politie momenteel gemeten in andere Westerse landen1. Hiervoor analyseren we 

vragenlijstonderzoeken in andere Westerse landen. Er wordt ingegaan op wat er wordt 

gemeten (concepten, focus) en hoe dit gebeurt (manier van uitvoering), met aandacht voor 

de representativiteit. 

In deel 4, tot slot, behandelen we de derde onderzoeksvraag, en vergelijken we de 

meetpraktijk in Nederland met die in andere landen op het vlak van volledigheid. We kijken 

hierbij naar wat gemeten wordt en naar hoe dit gebeurt.  

Tenslotte worden een aantal conclusies getrokken op basis van de bevindingen 

gepresenteerd in de vier delen. 

                                                      

 

1 Hier gedefinieerd als landen van de OESO of EU, inclusief Zwitserland. 
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Methode 

Analyse concept 

Om te onderzoeken hoe het concept vertrouwen gemeten wordt in de Nederlandse 

vragenlijstonderzoeken, geven we eerst een korte beschrijving van hoe en met welk doel 

deze onderzoeken tot stand zijn gekomen. Vervolgens bespreken we welke componenten, 

objecten, en gedragseffecten van vertrouwen bevraagd worden aan de hand van welke 

vragenlijstitems. Op basis van deze elementen maken we een vergelijking van alle 

Nederlandse instrumenten in een samenvattende tabel. Voor de conceptanalyse van de 

geselecteerde buitenlandse onderzoeken gebruiken we dezelfde methode.  

We definiëren vertrouwen, in lijn met het onderzoek van Jackson en Bradford, als: ‘the 

subjective judgement an individual makes about the likelihood that another person, 

organization, or other corporate body will follow through with an expected and valued action 

under conditions of uncertainty’ (Jackson & Bradford, 2019: 7, zie ook Barber, 1983; 

Gambetta, 1988; Hardin, 2006; Colquitt, Scott, & LePine, 2007). Toegepast op de politie 

betekent dit dat individuen verwachtingen vormen over enerzijds de intenties en 

capaciteiten van politieagenten, en hoe zij zich zullen gedragen in gegeven situaties, en 

anderzijds of zij een gewenst resultaat zullen opleveren. Uit deze conceptualisatie zien we 

dat vertrouwen geen één-dimensionaal concept is, maar uit verschillende componenten 

bestaat (multi-dimensionaal). We nemen de volgende componenten van vertrouwen in de 

politie mee in onze analyse:  

- Algemeen vertrouwen 

- Procedureel vertrouwen 

- Distributief vertrouwen 

- Vertrouwen in effectiviteit 

- Vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap 

- Vertrouwen in gedrag binnen grenzen autoriteit 

- Vertrouwen in competentie 

- Vertrouwen in goedheid/welwillendheid 

- Vertrouwen in responsiviteit.  

Wat betreft het object van vertrouwen in de politie onderscheiden we: 

- De mate waarin vertrouwen in instellingen of personen wordt bevraagd (de politie 

als instituut, politiedepartementen, of politiefunctionarissen) 

- De mate waarin een algemeen oordeel wordt verzameld (de politie in het 

algemeen), dan wel een lokaal oordeel (de politie in de buurt), of een oordeel met 

een concreet contact (bijvoorbeeld bij aangifte) 

- De mate waarin vertrouwen in andere instellingen of andere personen wordt 

bevraagd om contextualiseren en kalibratie van de vertrouwenscijfers voor de 

politie toe te laten. 

Hoewel dit rapport zich in hoofdzaak richt op het concept vertrouwen en de meting ervan, 

en dus niet op een analyse van antecedenten van vertrouwen (zie hiervoor van der Veer 

et al., 2013), is een studie van antecedenten zoals opgenomen in de vragenlijsten van 

belang omdat deze ons inzicht kunnen geven in de manier waarop de samenstellers van 



 

 

de vragenlijst het concept vertrouwen zien, en of ze bijvoorbeeld eerder aandacht hebben 

voor sociologische of economische verklaringen.  

Wanneer burgers de politie al dan niet vertrouwen heeft dit ook gevolgen voor het gedrag 

van burgers. Waar we bij de bespreking van vertrouwenscomponenten hierboven focussen 

op vertrouwen als attitude (gepercipieerde betrouwbaarheid), is het ook belangrijk om 

gerapporteerd of voorgenomen gedrag als signaal voor hoog of laag vertrouwen te 

onderzoeken. Vertrouwen in de politie wordt op die manier beschouwd als een proces, 

waarbij metingen van vertrouwen zowel het beginpunt (evaluaties van en verwachtingen 

over de politie) als het eindpunt ((gerapporteerd/voorgenomen) gedrag tegenover de 

politie) bestrijken. We nemen de volgende twee gedragseffecten van vertrouwen in de 

politie mee, dewelke beide uit twee componenten bestaan: 

- Samenwerking met de politie: (neiging tot) actieve en passieve samenwerking 

- Politielegitimiteit: zich verplicht voelen te gehoorzamen en normatief op één lijn 

liggen 

Tot slot conceptualiseren we tevredenheid met het functioneren van de politie als een 

andere attitude tegenover de politie, die vaak bevraagd wordt in vragenlijstonderzoek naar 

slachtofferschap, criminaliteit en de politie, en gaan we na of de metingen van beide 

concepten voldoende onderscheidbaar zijn van elkaar. 

Analyse van de representativiteit 

Om de procedurele representativiteit van de metingen in Nederland te beoordelen geven 

we eerst enkele procedurele elementen weer in een tabel, waarna we in een volgende 

tabel de procedurele sterkten en zwakten samenvatten. Deze elementen zijn: 

- Het steekproefkader 

- Het type steekproef 

- Absolute grootte van de geplande steekproef en de gerealiseerde steekproef 

- De mate van vrijwilligheid van deelname  

- De gebruikte dataverzamelingsmethode 

- De gebruikte veldwerkstrategie (opvolging non-respons, gebruik van 

conversietechnieken) 

- De totale non-respons  

- De kwaliteit van de opgegeven verklaring voor non-respons 

- De mate waarop de bestaande instrumenten volledig rapporteren over de 

representativiteit van het onderzoek 

Vervolgens beoordelen we de empirisch-analytische representativiteit van de instrumenten 

aan de hand van twee elementen: 

- De representativiteit van het gebruikte instrument als geheel  

- De representativiteit van de antwoorden op de items die specifiek vertrouwen in 

de politie meten. 

 

Eerst vergelijken we de socio-demografische kenmerken van de respondenten, zoals 

geslacht, leeftijd, opleiding, en woonplaats met de populatiestatistieken van dat jaar in een 

tabel. In een volgende tabel vergelijken we tot slot de item non-respons percentages van 

de items die vertrouwen in de politie meten met enkele andere items in de vragenlijst, in 

het bijzonder de niet-controversiële items bij het begin van de vragenlijst, op een moment 
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dat nog geen respondenten zijn afgehaakt. Voor de geselecteerde buitenlandse 

onderzoeken bespreken we de methodologische keuzes die van belang zijn voor de 

representativiteit van het instrument, in het bijzonder het steekproefkader en de 

dataverzameling.  

 

Selectie vragenlijstonderzoeken 

De vragenlijstonderzoeken zijn in overleg met de begeleidingscommissie geselecteerd aan 

de hand van volgende criteria: 

- Ze hebben een directe link met de politiedienst of het ministerie van binnenlandse 

zaken of veiligheid of equivalent in het land in kwestie (operationeel of financieel). 

- Ze worden gebruikt in de besluitvorming en hebben niet enkel een academisch 

doel. 

- Ze zijn representatief van aard, ofwel voor de gehele bevolking of voor de directe 

gebruikers van de politie. 

- Ze hebben betrekking op een volledig land, of op een substantieel onderdeel ervan 

– een regio, of een belangrijke stad. Puur lokale onderzoeken worden niet 

meegenomen.  

- De dataverzameling wordt herhaald. We baseren ons telkens op de meest recente 

meting en vragenlijst. 

- De politie is de belangrijkste of op één na belangrijkste focus van het onderzoek. 

Dit wil zeggen dat brede onderzoeken naar vertrouwen in instellingen niet worden 

meegenomen, maar onderzoeken naar vertrouwen in justitie waarin de 

politiediensten ook een aanzienlijk aandeel krijgen wel. 

De Nederlandse onderzoeken die aan al deze criteria voldoen, en bijgevolg worden 

meegenomen in de analyse zijn:  

- De Veiligheidsmonitor 

- De Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie 

- De Slachtoffermonitor 

- Het Wijkprofiel Rotterdam 

Daarnaast wordt kort ingegaan op vier bredere attitude-onderzoeken die vertrouwen in de 

politie meenemen, zij het naast een reeks andere thema´s. Van deze onderzoeken 

bespreken we enkel de inhoud, en niet de representativiteit. Deze worden meegenomen 

omdat er in het publieke debat vaak gebruik gemaakt wordt van deze onderzoeken en de 

bevindingen eruit. Het gaat om 

- De Survey Culturele Veranderingen in Nederland 

- De Eurobarometer 

- De European Values Study 

- De European Social Survey  

De selectie van buitenlandse onderzoeken gebeurde aan de hand van dezelfde criteria als 

bij de onderzoeken in Nederland. Na een eerste inventarisatie werd contact opgenomen 

met een aantal relevante instellingen en politiewetenschappers in de betrokken landen. 

Hiervoor werd minimaal 1 persoon per land gemaild met de vraag naar informatie over het 

bestaan en uitvoering van de meest recente vragenlijstonderzoeken. Bijlage 1.1 en 1.2 

geven een overzicht van de contactpersonen voor respectievelijk de instrumenten die zijn 

meegenomen in de analyses en de instrumenten die niet zijn meegenomen. De eerste 



 

 

selectie werd vervolgens voorgelegd aan de begeleidingscommissie, waarna in onderling 

overleg enkele onderzoeken werden afgewezen en andere instrumenten/landen werden 

voorgesteld. De extra criteria die de begeleidingscommissie hierbij hanteerde zijn: 

- De finale selectie bestaat uit ongeveer 15 instrumenten  

- De finale selectie bestrijkt de continenten: Europa, Noord-Amerika en Oceanië 

- Er wordt meer dan één component van vertrouwen in de politie bevraagd. 

De 16 buitenlandse onderzoeken die bijgevolg worden meegenomen in de analyse zijn:   

- België: De Veiligheidsmonitor  

- Denemarken : Politiets tryghedsundersøgelse 

- Denemarken : Kriminalitetsofres med politiet 

- Finland : Poliisibarometri 

- Frankrijk : Cadre de vie et sécurité 

- Noorwegen : Citizen Survey 

- Noorwegen : Politiets innbyggerundersøkelse 

- Het Verenigd Koninkrijk: The MOPAC Public Attitudes Survey 

- Het Verenigd Koninkrijk: Crime Survey of England and Wales 

- Zweden: Nationella trygghetsundersökningen 

- Zwitserland: Kriminalitätsopfererfahrungen und Kriminalitätswahrnehmungen in 

der Schweiz 

- Canada: General Social Survey (Canadians’ safety) 

- Verenigde Staten van Amerika: The National Crime Victimization Survey  

- Verenigde Staten van Amerika: The Police-Public Contact Survey 

- Australië: National survey of Community Satisfaction with Police Services 

- Nieuw-Zeeland: New-Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey 

Onderzoeksproces 

Het onderzoek werd uitgevoerd door dra. Linde Stals en prof. dr. Steven Van de Walle 

(Instituut voor de Overheid, KU Leuven). Prof. Bart Meuleman (Centrum voor Sociologisch 

Onderzoek, KU Leuven) voerde een aantal analyses uit voor onderdeel 2. Een deel van de 

analyses voor onderdeel 2 werd in onderaanneming uitgevoerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) aangezien het directe toegang heeft tot de datasets van de 

Veiligheidsmonitor. Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op documentanalyses. 

Documenten werden aangevraagd bij de organisatie die instaat voor het onderzoek naar 

vertrouwen. Een aantal verantwoordelijken voor onderzoek naar vertrouwen in de politie 

zijn gecontacteerd per email met gerichte vragen. Alle materiaal verzameld door de 

onderzoekers werd overgedragen aan het WODC. 

Het onderzoek werd begeleid door een begeleidingscommissie onder leiding van prof. dr. 

Henk Elffers (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving). Andere leden 

van de begeleidingscommissie zijn: 

 Dr. Anouk van Leeuwen, later vervangen door drs. Frank Willemsen, WODC, 

projectbegeleider 

 Dr. Dorian Schaap, Radboud Universiteit 

 Dr. Erika van Elsas, Radboud Universiteit 

 Michel Bravo, Ministerie van Justitie en Veiligheid 
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De begeleidingscommissie kwam drie keer bijeen. Op 4 december 2019 in Den Haag voor 

het bespreken van het onderzoeksopzet. Op 14 februari 2020 te Rotterdam voor de 

bespreking van de voortgang en selectie buitenlandse voorbeelden, en op 4 november 

2020 voor de bespreking van het conceptrapport. Deze laatste bijeenkomst had later plaats 

dan gepland als gevolg van COVID-19, en gebeurde via Webex. 

 

Onderdeel 1: theoretisch kader 

Het concept vertrouwen in de politie 

De afgelopen jaren probeerden reeds verschillende sociale wetenschappers het concept 

‘vertrouwen’ een betekenis te geven in een politionele en juridische context (e.g. Bottoms 

& Tankebe, 2012; Hamm, Trinkner, & Carr, 2017; Jackson & Bradford, 2010; Jackson & 

Gau, 2016; Hough, Jackson & Bradford, 2013). Vertrouwen in de politie – net zoals 

vertrouwen in andere overheidsinstellingen – is namelijk een belangrijk doel van ‘good 

governance’. Hierbij wordt vertrouwen (‘trust’), zoals eerder aangegeven, gedefinieerd als: 

‘the subjective judgement an individual makes about the likelihood that another person, 

organization, or other corporate body will follow through with an expected and valued action 

under conditions of uncertainty’ (Jackson & Bradford, 2019). Toegepast op de politie 

betekent dit dat individuen verwachtingen vormen over enerzijds de intenties en 

capaciteiten van politieagenten, en hoe zij zich zullen gedragen in gegeven situaties, en 

anderzijds of zij een gewenst resultaat zullen opleveren (Jackson, et al., 2011; Jackson & 

Bradford, 2010). Aangezien gedrag onvoorspelbaar is, zal een individu echter nooit zeker 

zijn of haar/zijn verwachtingen zullen ingelost worden. Deze onzekerheid brengt dus een 

zeker risico met zich mee. De mate waarin mensen vrijwillig dit risico accepteren, en zich 

kwetsbaar durven opstellen wanneer zij in aanraking komen met de politie, is bijgevolg 

afhankelijk van hun verwachtingen over en evaluaties van de politie.  

Vertrouwen kan dan ook beschouwd worden als een proces. Het begint bij evaluaties van 

individueel en/of organisatiegedrag, die vervolgens verwachtingen van toekomstig gedrag 

vormgeven, dewelke op hun beurt dan weer beïnvloeden of een individu bereid is zich 

kwetsbaar op te stellen in onzekere situaties. Volgens Hamm et al. (2017) kan vertrouwen 

dan ook best gemeten worden als ‘bereidheid tot kwetsbaarheid’, aangezien dit het 

eindpunt is van het vertrouwensproces. Toch zijn er hierbij enkele bemerkingen. Zo kunnen 

vragen naar de bereidheid zich kwetsbaar op te stellen tegenover de politie vreemd ogen 

voor respondenten, aangezien mensen meestal niet op die manier denken over de politie. 

Aangezien dit eindpunt daarnaast ook een actie inhoudt (iets doen dat risicovol is), is het 

meer valide om gedrag te bevragen. Maar, aangezien er vaak een zekere kloof is tussen 

wat mensen zeggen wat ze doen en wat ze daadwerkelijk doen, kunnen we enkel spreken 

over een indicatie van gedrag, een indicatie van vertrouwen. Om die reden is het niet alleen 

belangrijk om gerapporteerd of voorgenomen gedrag als signaal voor hoog of laag 

vertrouwen te meten (Van de Walle, 2017), maar ook vertrouwen als evaluaties van en 

verwachtingen over de politie (het begin van het vertrouwensproces). Dergelijke meting 

van vertrouwen als attitude meet dan eigenlijk gepercipieerde betrouwbaarheid. Op die 

manier sluipen echter ook evaluaties van eerdere ervaringen in de definitie van vertrouwen. 

Dergelijke evaluaties vallen strikt genomen theoretisch niet onder het concept vertrouwen, 

maar ze zijn wel de voedingsbodem die vertrouwen vormgeven. Op die manier vervaagt 

het onderscheid tussen wat in het Engels wordt aangeduid als ‘trust’ en ‘confidence’ – een 



 

 

onderscheid dat in het Nederlands, en veel andere talen, niet wordt gemaakt (Schaap, 

2018). Inclusie van een evaluatieve (retrospectieve) factor in de definitie van vertrouwen 

heeft wel als voordeel dat deze dichter aansluit bij de manier waarop vertrouwen meestal 

wordt gemeten in de empirische praktijk, en ook bij de intuïtieve invulling die mensen geven 

aan het concept vertrouwen. Dit wijkt echter af van de manier waarop over vertrouwen 

wordt getheoretiseerd, doordat er dus eigenlijk een determinant van vertrouwen in de 

definitie van het concept wordt opgenomen. Tegelijk is het zo dat de twee empirisch amper 

tot niet kunnen worden gescheiden in surveyonderzoek. Schaap hanteert daarom, in zijn 

onderzoek naar vertrouwen in de politie de volgende definitie: ‘the belief and expectation 

that the police, either as individuals or as an institution, fulfill their function ´well´´ (Schaap, 

2018: 40-41). In dit onderzoek bouwen wij grotendeels verder op het onderzoek van 

Jackson en Bradford (2019) voor de specifieke definiëring van het concept vertrouwen. Zo 

ontwikkelden zij in opdracht van Public Safety Canada en Halifax Regional Police een 

instrument dat peilt naar publieke attitudes en voorgenomen gedrag tegenover de politie 

(Bijlage 1.5), dat zij vervolgens empirisch valideerden bij 2,527 Canadezen. Ze gaven 

hierbij ook een uitgebreide samenvatting van de wetenschappelijke literatuur waarop zij 

hun indicatoren baseerden. In Tabel 1 geven we een overzicht van de componenten van 

vertrouwen volgens het onderzoek van Jackson & Bradford (2019) en andere literatuur 

over vertrouwen. Deze tabel zullen we ook gebruiken wanneer we de 

vragenlijstonderzoeken vergelijken op vlak van de gemeten componenten van vertrouwen. 

We duiden de componenten onder de tabel kort. 

 

Tabel 1. Overzicht componenten van vertrouwen (gepercipieerde betrouwbaarheid) 

Component Definitie 

Algemeen vertrouwen De mate waarin burgers de politie vertrouwen. 
Procedureel vertrouwen De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie een billijk 

besluitvormingsproces hanteert om tot een bepaald resultaat te komen, 
burgers met integriteit behandelt, hen een stem geeft en naar hen luistert. 

Distributief vertrouwen De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie mensen gelijk 
behandelt met betrekking tot de resultaten die ze produceert, en haar 

politiediensten eerlijk verdeelt over verschillende groepen in de 
samenleving. 

Vertrouwen in effectiviteit De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie succesvol is in het 
vervullen van haar rollen en taken die haar door de samenleving zijn 

toevertrouwd, waaronder het beschermen van burgers, het handhaven van 
wetten en het aanpakken van criminaliteit. 

Vertrouwen in betrokkenheid 
bij gemeenschap 

De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie begrip toont voor en 
reageert op de behoeften en verlangens van de gemeenschap die ze dient. 

Vertrouwen in gedrag binnen 
grenzen autoriteit 

De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie zich gedraagt in 
overeenstemming met haar autoriteit, en de grenzen van haar autoriteit 

respecteert. 
Vertrouwen in competentie De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie de juiste vaardigheden 

bezit om haar taken uit te voeren. 
Vertrouwen in 
welwillendheid/goedheid  

De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie welwillend en vriendelijk 
is. 

Vertrouwen in responsiviteit  De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie benaderbaar en 
toegankelijk is, en (snel) op hun verzoeken reageert. 

Om te beginnen bestaat reeds een lange traditie om het (1) algemene vertrouwen in de 

politie te meten aan de hand van vragen als: “Kunt u mij op een schaal van 0 tot 10 vertellen 

hoeveel u de politie vertrouwt” (European Social Survey) of “Taking everything in account, 

how good a job do you think police in this area are doing” (British Crime Survey). Uit de 

vraagstelling is direct af te leiden dat de dimensies vertrouwen in en algemene 

tevredenheid met de politie dicht bij elkaar aanleunen. Hoewel theoretisch verschillende 

concepten blijkt het in de praktijk empirisch zeer moeilijk te zijn algemeen vertrouwen en 

algemene tevredenheid uit elkaar te trekken. Het betekent dat de strikte definitie van 

vertrouwen zoals hoger gehanteerd niet eenvoudig is om te zetten in een eenvoudige 
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meting die ondubbelzinnig is te interpreteren. Hoewel het gebruik van een vraag naar 

algemeen vertrouwen een eerder eenvoudige manier is om naar vertrouwen te kijken, heeft 

dergelijke overte meting als voordeel dat ze eenvoudig te interpreteren is door mensen uit 

de praktijk en beleidsmakers. Bovendien biedt het de mogelijkheid om 

vertrouwenspercentages crossnationaal te vergelijken, alsook over de tijd heen. Toch zijn 

academici het er reeds lange tijd over eens dat vertrouwen een multidimensioneel concept 

is, en uit meerdere specifieke componenten bestaat. Metingen zouden die complexiteit dan 

ook moeten bevangen. In de literatuur worden vertrouwen in procedurele rechtvaardigheid 

en vertrouwen in effectiviteit gezien als twee cruciale componenten van het concept 

vertrouwen in de politie. (2) Procedurele rechtvaardigheid staat centraal in de ‘procedural 

justice theory’ (PJT) van Tyler (1988, 1989, 1994), en verwijst naar de manier waarop 

beslissingen worden genomen en mensen worden behandeld, en welke intenties hierbij 

aan de basis liggen. Zo verwacht men van de politie dat zij op een professionele, neutrale, 

respectvolle en eerlijke manier beslissingen nemen en mensen behandelen, alsook open 

en transparant communiceren met burgers en naar hen luisteren (Johnson, Maguire, & 

Kuhns, 2014; Maguire & Johnson, 2010). (3) (waargenomen) Effectiviteit verwijst dan weer 

naar de mate waarin de politie de haar opgelegde doelen, zoals onder meer 

criminaliteitsbestrijding, slachtofferhulp en conflictpreventie, bereikt (Jackson, Bradford, 

Stanko, & Hohl, 2012). Volgens Sunshine en Tyler (2002) is procedurele rechtvaardigheid 

doorslaggevend in het bereiken van vertrouwen bij burgers, en heeft het bijgevolg ook meer 

invloed op de mate waarin burgers de politie als legitiem beschouwen, en bereid zijn om 

met haar samen te werken. Een andere component, die sterk correleert met procedurele 

rechtvaardigheid, is (4) distributieve rechtvaardigheid (Lind & Tyler, 1988; Van den Bos, 

Vermunt, & Wilke, 1997; Tankebe & Gutierrez‐Gomez, 2017). Waarbij het eerste vooral 

betrekking heeft op de eerlijkheid van het proces, verwijst het tweede naar de eerlijkheid 

van de uitkomsten. Hierbij stelt men de vraag of de politie haar diensten en producten op 

een eerlijke of rechtvaardige manier verdeelt over verschillende groepen binnen de 

samenleving. Mensen verwachten namelijk dat de voordelen en lasten van politiewerk zo 

verdeeld zijn dat zij tegemoetkomen aan de onderliggende behoeften van groepen. 

Dergelijke verdeling kan dus niet gebaseerd zijn op vooroordelen en discriminatie. 

Vervolgens beschouwen Jackson & Bradford (2010) (5) betrokkenheid bij de gemeenschap 

ook als elementair voor de ontwikkeling van vertrouwen. Dit zou namelijk signaleren dat de 

politie het beste met de burgers voor heeft, en vooral in dienst staat van de samenleving 

(Tyler & Huo, 2002). De zesde component van vertrouwen volgens Jackson & Bradford 

(2019) is (6) het respecteren van de grenzen van rechtmatig gedrag. Zo hechten burgers 

veel belang aan het recht vrij te handelen in hun privéleven, maar aanvaarden zij dat de 

politie situationeel deze vrijheid kan inperken om de wet te handhaven. De politie mag deze 

autoriteit echter niet misbruiken. Volgens Huq, Jackson, & Trinkner (2017) zou dit samen 

met procedureel vertrouwen ook een sterke predictor van politielegitimiteit zijn. Indicatoren 

uit de studie van Trinkner, Jackson & Tyler (2018) zijn: “When the police deal with people 

they almost always behave according to the law” en “How often do the police respect 

people’s rights”.  

Vervolgens is het ABI-Model (Ability-, Benevolence- en Integrity-based trust) van Mayer, 

Davis & Schoorman (1995) een veel geciteerd model van organisationeel vertrouwen. Zo 

verwijst ‘ability’ of ‘competence’ (e.g. Butler, 1991; Lui & Ngo, 2004) naar een set van 

vaardigheden, competenties en karakteristieken die een individu in staat stelt invloed uit te 

oefenen binnen een specifiek domein. Toegepast op de politie verwachten burgers niet 

alleen dat de politie effectief is in het uitvoeren van haar taken, maar dat zij hiervoor ook 

de juiste lichamelijke, technische, deontologische en psychologische vaardigheden bezit. 

Vertrouwen in competentie en vertrouwen in effectiviteit zijn dus gerelateerd, maar 



 

 

overlappen niet volledig. We nemen daarom (7) vertrouwen in competentie mee als aparte 

component. (8) Vertrouwen in de welwillendheid van de politie betekent dat burgers 

overtuigd zijn dat de politie vanuit een altruïstisch perspectief goed wil doen. Het verwijst 

naar de persoonlijke oriëntatie van politieagenten tegenover burgers tijdens één-op-één 

interacties. Integrity-based trust verwijst dan weer naar evaluaties en percepties van 

dieperliggende waarden en motieven (Sitkin & Roth, 1993). Zo verwachten burgers dat 

politieagenten zich bijvoorbeeld onthouden van corrupte praktijken. Volgens andere 

auteurs sluit dit aan bij wat zij motive-based trust noemen (e.g. Cook & Wall, 1980; van der 

Veer, van Sluis, Van de Walle, & Ringeling, 2013). Wij sluiten ons aan bij Jackson en 

Bradford (2019) die vertrouwen in integriteit onder procedureel vertrouwen plaatsen 

aangezien het verwijst naar de onderliggende intenties van agenten. De laatste component 

is (9) vertrouwen in responsiviteit van de politie. Dit verwijst naar de mate waarin burgers 

overtuigd zijn dat de politie benaderbaar is en (snel) op hun verzoeken reageert. Tot slot is 

er discussie of vertrouwen en wantrouwen twee uiteinden zijn van dezelfde schaal, dan wel 

twee aparte constructen (Van de Walle & Six, 2014). Wij baseren ons op de algemene 

houding binnen de literatuur, en beschouwen beide als twee uiteinden van dezelfde schaal.  

Het object van vertrouwen in de politie 

Dit brengt ons bij de vraag wat nu net bedoeld wordt met ‘de politie’, het object van 

vertrouwen. Men denkt hierbij veelal aan specifieke politiefunctionarissen, -departementen, 

of -organisaties, de politie in de buurt, of de politie als instituut. Jackson & Bradford (2019) 

kiezen ervoor om in hun instrument niet te specificeren tussen dergelijke actoren. Zo 

vonden zij een hoge correlatie tussen vertrouwen in de politie in de buurt en politie in het 

algemeen, wat volgens hen verklaard wordt doordat mensen op basis van individuele 

interacties met politieagenten verwachtingen over de politie in het algemeen ontwikkelen. 

Specificatie is volgens hen dan ook vooral relevant wanneer men vertrouwen wil 

vergelijken tussen bijvoorbeeld politieniveaus, of -departementen. Het al dan niet 

specificeren van het object van vertrouwen in vragenlijstonderzoek blijft echter een 

autonome keuze voor onderzoekers en beleidsmakers. Voor de vergelijking tussen de 

verschillende Nederlandse en buitenlandse vragenlijstonderzoeken hanteren we volgende 

onderverdeling in objecten van vertrouwen:  

- De mate waarin vertrouwen in instellingen of personen wordt bevraagd (de politie 

als instituut, politiedepartementen, of politiefunctionarissen) 

- De mate waarin een algemeen oordeel wordt verzameld (de politie in het 

algemeen), dan wel een lokaal oordeel (de politie in de buurt), of een oordeel met 

een concreet contact (bijvoorbeeld de politie(agent) bij aangifte) 

- De mate waarin vertrouwen in andere instellingen of andere personen wordt 

bevraagd om contextualiseren en kalibratie van de vertrouwenscijfers voor de 

politie toe te laten. 

Deze onderverdeling zullen we ook gebruiken wanneer we de vragenlijstonderzoeken 

bespreken en vergelijken op vlak van de gemeten objecten van vertrouwen. 

Gedragseffecten van vertrouwen in de politie 

Hieruit rijst de vraag welk effect het vertrouwen van burgers in de politie heeft op hun 

(voorgenomen) gedrag, in het bijzonder voor het functioneren van de politie, in het 

algemeen voor het functioneren van de (democratische) samenleving. Hiervoor 

onderscheiden we twee belangrijke gedragseffecten: politielegitimiteit en samenwerking 
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met de politie. Tabel 2 geeft en overzicht van deze gedragseffecten. Deze tabel zullen we 

ook gebruiken wanneer we de vragenlijstonderzoeken bespreken en vergelijken op vlak 

van de gemeten gedragseffecten van vertrouwen. We duiden de gedragseffecten onder de 

tabel kort. 

 

Tabel 2. Overzicht gedragseffecten van vertrouwen. 

Concept Component Definitie 

Samenwerking Neiging tot actieve 
samenwerking 

De mate waarin burgers geneigd zijn om proactief 
samen te werken met de politie. 

 Neiging tot passieve 
samenwerking 

De mate waarin burgers geneigd zijn om reactief 
samen te werken met de politie. 

Legitimiteit Zich verplicht voelen te 
gehoorzamen 

De mate waarin burgers een geïnternaliseerde plicht 
voelen om te gehoorzamen aan de politie. 

 Normatief op één lijn liggen De mate waarin burgers overtuigd zijn dat de politie 
dezelfde waarden en verwachtingen omtrent gepast 

gedrag deelt. 

Om te beginnen definieert Coicaud (2002) legitimiteit als: “Een kwaliteit die wordt bezeten 

door een autoriteit, een wet of een institutie waardoor zij richtlijnen en bevelen kunnen 

uitvaardigen (justification of power), dewelke anderen moeten volgen (duty to obey).” 

Volgens ‘procedural justice theory’ (PJT) is legitimiteit een belangrijk gedragseffect van 

vertrouwen, en inherent aan een democratisch goed functionerende samenleving 

(Bradford, Huq Jackson, & Roberts, 2014; Jackson, Bradford, Hough, Myhill, Quinton, & 

Tyler, 2012; Jackson, Bradford, Stanko, & Hohl, 2012; Tyler & Jackson, 2014). Jackson & 

Bradford (2019) gebruiken twee componenten om de legitimiteit van de politie te meten: 

de mate waarin burgers een geïnternaliseerde plicht voelen om te gehoorzamen aan de 

politie (duty to obey), en de mate waarin burgers zich normatief identificeren met de 

waarden van de politie (normative alignement). We nemen beide mee in onze analyses.  

Vervolgens beschouwen enkele onderzoekers samenwerken met de politie ook als 

onderdeel van het concept vertrouwen (Bateson, 1988; Gambetta, 1988). Volgens anderen 

(e.g. Mayer et al. 1995) is vertrouwen echter niet noodzakelijk voor samenwerking, en 

overlappen beide concepten dan ook niet volledig. In de PJT wordt (geneigdheid tot) 

samenwerking met de politie daarom beschouwd als gevolg van vertrouwen (en van 

legitimiteit). Om die reden nemen we zowel ‘geneigd zijn om proactief met de politie samen 

te werken’ (bijvoorbeeld aangiftebereidheid), als ‘geneigd zijn om reactief met de politie 

samen te werken’ (bijvoorbeeld bereid zijn de politie te assisteren wanneer zij hierom 

vraagt) mee in onze analyses.  

Tevredenheid met het functioneren van de politie 

Uit bovenstaande leiden we af dat vertrouwen, legitimiteit en samenwerking cruciale 

concepten zijn wanneer relaties tussen de politie en het publiek gemeten worden (Tyler, 

Jackson, & Mentovich, 2015). We nemen echter ook tevredenheid met het functioneren 

van de politie (i.e. de mate waarin burgers niet meer verlangen van de politie dan wat ze 

reeds doet (Brandl, Frank, Worden, & Bynum, 1994)) mee in de analyses om na te gaan 

of de metingen van vertrouwen in de politie voldoende concreet en onderscheidend zijn 

van dit concept. 

 

  



 

 

Onderdeel 2: Hoe wordt het publieke vertrouwen in de politie 

in Nederland momenteel gemeten en hoe representatief is 

die meting? 

In dit onderdeel beschrijven we welke instrumenten op dit moment vertrouwen in de politie 

meten, en hoe dit gebeurt. Meer bepaald kijken we naar de mate waarin de meetpraktijk 

aansluit bij de conceptueel-theoretische discussies en componenten van vertrouwen. 

Vervolgens wordt onderzocht hoe representatief deze metingen zijn. Hiervoor wordt vooral 

gekeken naar de procedure voor het verzamelen van de data. Daarnaast wordt in detail 

gekeken naar de response binnen het belangrijkste instrument, de Veiligheidsmonitor. 

In Nederland wordt de mate waarin burgers de Nederlandse politie vertrouwen gemeten 

aan de hand van verschillende nationale en lokale vragenlijstonderzoeken naar 

veiligheidsbeleving, leefbaarheid en slachtofferschap. Het instrument dat hiervoor reeds 

lange tijd gebruikt wordt en verschillende ontwikkelingen kent is de huidige 

Veiligheidsmonitor. Tussen 1993 en 2005 heette dit instrument de Politiemonitor Bevolking. 

Deze werd vervolgens opgevolgd door de Veiligheidsmonitor Rijk (in 2005), de Integrale 

Veiligheidsmonitor (in 2008), en tot slot de huidige Veiligheidsmonitor (in 2012). Deze 

surveys werden telkens in opdracht van het Ministerie voor Justitie en Veiligheid 

uitgevoerd. Sinds 2019 gebeurt dit tweejaarlijks, en in samenwerking met het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) en een onderzoeksbureau (in 2019 was dit I&O research). 

Andere onderzoeken naar publiek vertrouwen in de politie in Nederland zijn: de 

Vertrouwens- en Reputatiemonitor voor de Nederlandse politie (VRM) die in 2018 

uitgevoerd werd door het Reputation Institute; de Slachtoffermonitor; de survey ‘Culturele 

Veranderingen in Nederland’ (CV), die sinds 1999 tweejaarlijks wordt afgenomen, en peilt 

naar meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en hoe deze 

in de loop der tijd zijn veranderd; en tot slot enkele lokale vragenlijstonderzoeken, zoals 

onder andere de veiligheidsenquête van de gemeente Rotterdam. Ook zijn er verschillende 

internationale surveyonderzoeken die op regelmatige basis peilen naar vertrouwen in de 

politie in Nederland. We nemen de volgende vragenlijsten mee in onze analyses: de 

Eurobarometer (EB), de European Values Study (EVS) als onderdeel van de World Values 

Study (WVS), en de European Social Survey (ESS). De ESS zal tevens worden gebruikt 

voor de analyses naar de discriminante validiteit van de meting naar vertrouwen in de 

politie.  

Op vraag van de begeleidingscommissie werden nog andere onderzoeken in Nederland 

gescreend, zijnde: De Slachtoffermonitor, de Omnibusenquête Rotterdam, en de 

Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond – beide afgeleid van 

de nationale Veiligheidsmonitor. We nemen enkel de Slachtoffermonitor mee in de 

analyses. De andere vragenlijstonderzoeken niet, aangezien ze niet aan alle 

inclusiecriteria voldoen. Zoals reeds aangehaald geeft Bijlage 1.2 een overzicht van alle 

niet-geselecteerde vragenlijstonderzoeken in Nederland en het buitenland en de reden 

waarom ze niet verder geanalyseerd werden. 

In wat volgt, geven we per instrument eerst een korte beschrijving van hoe en met welk 

doel het onderzoek tot stand is gekomen. Vervolgens bespreken we welke componenten, 

objecten, en gedragseffecten van vertrouwen bevraagd worden aan de hand van welke 

vragenlijstitems volgens, enerzijds, het onderzoek zelf – indien deze informatie bekend is 

–, en anderzijds, de onderverdeling die wij hanteren. Voor dit laatste doen wij beroep op 
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Tabellen 1 en 2 in het theoretisch kader uit het onderzoek van Jackson en Bradford (2019). 

Tot slot maken we op basis van deze elementen een vergelijking van alle Nederlandse 

instrumenten in een samenvattende tabel. 

Vragenlijstonderzoek in Nederland 

De Veiligheidsmonitor  

De Veiligheidsmonitor (VM) is sinds 2019 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend 

bevolkingsonderzoek van het CBS en I&O Research naar veiligheid, leefbaarheid en 

slachtofferschap in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de deelnemende 

gemeenten en de Nederlandse politie. Het onderzoek wordt zowel op landelijk als op 

regionaal/lokaal niveau uitgevoerd. Dit betekent dat verschillende veiligheidsregio’s en 

gemeenten (i.e. veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland) hun 

lokale onderzoeken naar veiligheid grotendeels vervangen hebben door deze nationale 

bevraging. Om die reden vindt er nog maar weinig onderzoek naar veiligheid, met in het 

bijzonder vertrouwen in de politie, plaats op lokaal niveau. Voor de analyse van de 

specifieke items gebruiken we de meest recente vragenlijst (www.veiligheidsmonitor.nl). 

Deze is van het jaar 2019, en werd van augustus tot november 2019 afgenomen. De 

landelijke resultaten werden op 2 maart 2020 bekend gemaakt. De vragenlijst bestaat uit 

12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en 

veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers (regionale politie-eenheden en 

gemeenten) gebruik maken van de vrije ruimte om eigen vragen toe te voegen. Relevant 

voor de meting van vertrouwen in de politie zijn het vijfde vragenblok ‘tevredenheid laatste 

politiecontact’, het zesde vragenblok ‘oordeel functioneren politie in de buurt’, en het 

zevende vragenblok ‘oordeel functioneren politie algemeen’. In Tabel 3 worden deze items 

weergegeven. Deze zijn telkens op een vijf-punten schaal gemeten. We zien dat de VM 

peilt naar zes componenten van vertrouwen: procedureel vertrouwen, distributief 

vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit, vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap, 

vertrouwen in competentie en vertrouwen in responsiviteit. Daarnaast wordt ook 

tevredenheid met functioneren bevraagd. Legitimiteit en samenwerking worden niet 

bevraagd. Tot slot differentieert de VM tussen ‘de politie’, ‘de politie in het algemeen’ en 

‘de politie in de buurt’ als object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek 

politiecontact.  

http://www.veiligheidsmonitor.nl/


 

 

Tabel 3. Items Veiligheidsmonitor 2019 
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Hoe tevreden of ontevreden bent 
u over het totale functioneren van 
de politie in uw buurt? 

X        X         

De politie biedt de burgers in deze 
buurt bescherming. 

 X        X        

De politie heeft hier contact met 
de bewoners uit de buurt. 

  X       X        

De politie reageert op de 
problemen hier in de buurt. 

  X       X        

De politie doet in deze buurt haar 
best. 

  X       X        

De politie pakt de zaken in deze 
buurt efficiënt aan. 

 X        X        

De politie bekeurt hier te weinig.  X        X        
De politie neemt je serieus.     X   X  X        
Je ziet de politie in de buurt te 
weinig. 

    X      X       

De politie komt hier te weinig uit 
de auto. 

    X      X       

De politie is hier te weinig 
aanspreekbaar. 

    X      X       

De politie heeft hier te weinig tijd 
voor allerlei zaken. 

    X      X       

De politie komt niet snel als je ze 
roept. 

    X      X       

Hoe tevreden of ontevreden bent 
u over het totale functioneren van 
de politie in het algemeen? 

X           X      



 

ONDERDEEL 2: HOE WORDT HET PUBLIEKE VERTROUWEN IN DE POLITIE IN NEDERLAND MOMENTEEL GEMETEN EN HOE REPRESENTATIEF IS DIE METING? | 23 

De politie weet hoe ze criminelen 
moeten vangen. 

 X  X         X     

De politie wil contact hebben met 
burgers. 

     X        X    

De politie houdt rekening met de 
wensen van de samenleving. 

     X        X    

De politie werkt goed samen met 
de bewoners. 

     X        X    

De politie is makkelijk te 
benaderen. 

    X          X   

De politie informeert de burgers.     X          X   
De politie bestrijdt succesvol de 
criminaliteit. 

 X           X     

Als het er echt om gaat, zal de 
politie het uiterste doen om je te 
helpen. 

    X           X  

De politie biedt mij goede 
bescherming. 

 X               X 

Sommige mensen worden in deze 
situatie sneller door de politie 
aangehouden dan anderen. 

      X         X  

De politie handelt rechtvaardig.        X        X  



 

 

Om na te gaan of de items die vertrouwen in de politie en tevredenheid met het 

functioneren van de politie meten voldoende onderscheidend zijn van elkaar, wordt 

vervolgens een principale componentanalyse uitgevoerd. Deze analyse werd uitgevoerd 

door het CBS. De resultaten hiervan worden op twee manieren weergegeven in Tabel 4 

en Tabel 5. Tabel 4 toont de items gesorteerd volgens de in dit rapport gehanteerde 

componenten (zie ook Tabel 1). Tabel 5 toont vervolgens dezelfde items, maar dan 

gesorteerd op basis van de concepten die de Veiligheidsmonitor zelf stelt te meten. 

We zien dat de 23 unieke items die 9 concepten meten laden op 4 verschillende 

componenten. De eerste component meet het oordeel over functioneren van de politie in 

de buurt, met een focus op contact en lokale problemen De tweede component meet het 

oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen, met als onderdeel hierbij een 

oordeel over de misdaadbestrijdingsrol van de politie. De derde component meet het 

oordeel over de responsiviteit van de politie. In de vierde component vinden we maar één 

item dat peilt naar discretionair gedrag of discriminatie door de politie. Eén item, ‘de politie 

handelt rechtvaardig’ functioneert niet zoals verwacht. Het laadt zowel op de tweede 

component (oordeel functioneren in het algemeen), als op de vierde (discretionair 

gedrag/discriminatie). Hier is niet onmiddellijk een sluitende verklaring voor te vinden. Een 

mogelijke verklaring is het ontstaan van een priming effect omdat dit item in de vragenlijst 

wordt voorgegaan door het item ‘Sommige mensen worden in dezelfde situatie sneller door 

de politie aangehouden dan anderen’. Hierdoor kan een contrast-effect zijn ontstaan. 

Tabel 4 toont de resultaten gerangschikt volgens de theoretische concepten die we in dit 

rapport hebben beschreven. Hieruit blijkt dat een aantal items die theoretisch duidelijk 

onderscheiden concepten meten, empirisch gezien toch worden ingedeeld bij dezelfde 

component. Dit is bij voorbeeld het geval voor het vertrouwen in de responsiviteit van de 

politie in het algemeen en het vertrouwen in de effectiviteit van de politie in het algemeen. 

Hoewel de items conceptueel duidelijk andere zaken meten, zien we dat ze allemaal samen 

in een component worden opgenomen, die we kunnen omschrijven als ´oordeel over het 

functioneren van de politie in het algemeen´. Hetzelfde geldt voor de items in de component 

´oordeel over functioneren van de politie in de buurt´. Deze bevat items die theoretisch-

conceptueel bij vijf verschillende concepten kunnen worden ondergebracht, maar die 

empirisch gezien weinig van elkaar worden onderscheiden. Het lijkt dus alsof het gebruik 

van termen als ´buurt´ en ´bewoners´ ervoor zorgen dat deze items op een gelijkaardige 

manier worden beoordeeld. De items rond responsiviteit doen dan weer empirisch in grote 

lijnen wat conceptueel wordt verwacht. Tegelijkertijd biedt onze conceptuele verfijning geen 

winst op de indeling die de Veiligheidsmonitor zelf al eerder hanteerde bij deze items rond 

responsiviteit (`oordeel beschikbaarheid politie in de buurt´). Distributief en procedureel 

vertrouwen worden maar aan de hand van één enkel item gemeten, wat een risico is voor 

de validiteit van de meting. 
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Tabel 4. Principale Componentanalyse Veiligheidsmonitor 2019: Alternatieve verdeling 
schalen 

Item Component 
Cronbach’s 

alpha 

 1 2 3 4  

Vertrouwen in effectiviteit politie in de buurt      .531 
De politie biedt de burgers in deze buurt 
bescherming 

,672 ,383 ,230 ,044 
 

De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan ,729 ,368 ,218 ,028  
De politie bekeurt hier te weinig -,098 ,058 ,594 ,002 if deleted .787 
Vertrouwen in effectiviteit politie in het 
algemeen     .806 
De politie weet hoe ze criminelen moeten vangen. ,173 ,763 ,075 -,032  
De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. ,214 ,716 ,214 -,079  
De politie biedt mij goede bescherming. ,378 ,696 ,216 ,051  
Vertrouwen in responsiviteit politie in de buurt     .879 
De politie neemt je serieus ,629 ,468 ,139 ,155 if deleted .887 
Je ziet de politie in de buurt te weinig ,321 ,081 ,777 -,036  
De politie komt hier te weinig uit de auto ,307 ,138 ,805 -,017  
De politie is hier te weinig aanspreekbaar ,406 ,177 ,744 ,014  
De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei 
zaken 

,291 ,238 ,724 ,025 
 

De politie komt niet snel als je ze roept 
,310 ,332 ,512 ,178 

Niet meer 
in VM 2021 

Vertrouwen in responsiviteit politie in het 
algemeen     .737 
De politie is makkelijk te benaderen. ,426 ,496 ,280 -,042  
De politie informeert de burgers. ,433 ,526 ,228 -,134  
Als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste 
doen om je te helpen. 

,246 ,717 ,066 ,145 
 

Vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap 
politie in de buurt     .845 
De politie heeft hier contact met de bewoners uit 
de buurt 

,759 ,158 ,217 -,100 
 

De politie reageert op de problemen hier in de 
buurt 

,773 ,284 ,193 ,052 
 

De politie doet in deze buurt haar best ,783 ,322 ,204 ,055  
Vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap 
politie in het algemeen     .868 
De politie wil contact hebben met burgers. ,489 ,537 ,153 -,135  
De politie houdt rekening met de wensen van de 
samenleving 

,428 ,655 ,168 -,070 
 

De politie werkt goed samen met de bewoners. ,551 ,562 ,225 -,084  
Distributief vertrouwen politie in het algemeen      
Sommige mensen worden in deze situatie sneller 
door de politie aangehouden dan anderen. 

-,013 -,031 ,022 ,890 
 

Procedureel vertrouwen politie in het algemeen      
De politie handelt rechtvaardig. -,192 -,623 -,049 -,429  
Tevredenheid met functioneren politie buurt      
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale 
functioneren van de politie in uw buurt?  

,628 ,366 ,300 ,085 
 

Tevredenheid met functioneren politie 
algemeen      
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale 
functioneren van de politie in het algemeen?  

,499 ,524 ,278 ,112 
 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

Tabel 5, vervolgens toont dezelfde analyse, maar de resultaten zijn nu gerangschikt op 

basis van de concepten die de Veiligheidsmonitor zelf stelt te meten. Hieruit blijkt dat de 

gevonden componenten niet perfect aansluiten bij de theoretisch bedoelde componenten, 

maar dat de overlap zeer groot is. Vooral de originele items (zoals ‘functioneren politie in 

de buurt’ en ‘beschikbaarheid politie in de buurt’) doen het erg goed, terwijl later 

toegevoegde items iets moeilijker te vatten zijn.  



 

 

Tabel 5. Principale Componentanalyse Veiligheidsmonitor 2019: verdeling schalen volgens 
VM/CBS. 

Item 
Component 

Cronbach’s 
alpha 

 1 2 3 4  

Oordeel functioneren politie in de buurt     .903 
De politie biedt de burgers in deze buurt 
bescherming. 

,672 ,383 ,230 ,044  

De politie heeft hier contact met de bewoners uit 
de buurt. 

,759 ,158 ,217 -,100  

De politie reageert op de problemen hier in de 
buurt. 

,773 ,284 ,193 ,052  

De politie doet in deze buurt haar best. ,783 ,322 ,204 ,055  
De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt 
aan. 

,729 ,368 ,218 ,028  

Oordeel beschikbaarheid politie in de buurt     .888 
Je ziet de politie in de buurt te weinig. ,321 ,081 ,777 -,036  
De politie komt hier te weinig uit de auto. ,307 ,138 ,805 -,017  
De politie is hier te weinig aanspreekbaar. ,406 ,177 ,744 ,014  
De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei 
zaken. 

,291 ,238 ,724 ,025  

De politie komt niet snel als je ze roept. ,310 ,332 ,512 ,178  
Vertrouwen politie in het algemeen     .784 
Als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste 
doen om je te helpen. 

,246 ,717 ,066 ,145  

De politie biedt mij goede bescherming ,378 ,696 ,216 ,051  
De politie in het algemeen als crimefighter      .758 
De politie weet hoe ze criminelen moeten vangen. ,173 ,763 ,075 -,032  
De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. ,214 ,716 ,214 -,079  
Wederkerigheid politie in het algemeen     .838 
De politie houdt rekening met de wensen van de 
samenleving. 

,428 ,655 ,168 -,070  

De politie werkt goed samen met de bewoners. ,551 ,562 ,225 -,084  
De politie heeft hier contact met de bewoners uit 
de buurt. 

,759 ,158 ,217 -,100  

De politie neemt je serieus. ,629 ,468 ,139 ,155  
Communicatie politie in het algemeen     .785 
De politie wil contact hebben met burgers. ,489 ,537 ,153 -,135  
De politie is makkelijk te benaderen. ,426 ,496 ,280 -,042  
De politie informeert de burgers. ,433 ,526 ,228 -,134  
Items die niet in een schaal gebruikt worden      
De politie bekeurt hier te weinig -,098 ,058 ,594 ,002  
Sommige mensen worden in dezelfde situatie 
sneller door de politie aangehouden dan anderen 

-,013 -,031 ,022 ,890  

De politie handelt rechtvaardig -,192 -,623 -,049 -,429  
Tevredenheid met functioneren politie buurt      
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale 
functioneren van de politie in uw buurt?  

,628 ,366 ,300 ,085  

Tevredenheid met functioneren politie 
algemeen 

     

Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale 
functioneren van de politie in het algemeen?  

,499 ,524 ,278 ,112  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

Uit beide analyse blijkt dat de in dit rapport gehanteerde theoretische en conceptuele 

onderscheiden tussen de items maar deels empirisch worden ondersteund, en deze 

benadering dus geen verbetering betekent in vergelijking tot de indeling die de 

Veiligheidsmonitor zelf reeds hanteerde. De originele schalen en hun benaming in de 

Veiligheidsmonitor lijken goed aan te sluiten bij de empirische analyse, zij het dat de 

schalen dan weer minder aansluiten bij de literatuur rond vertrouwen. Een verklaring voor 

de gevonden resultaten is dat in de ontwikkeling van de Veiligheidsmonitor doorheen de 

tijd er telkens is getracht minder goed presterende items te herformuleren of te verwijderen 

zodat de verschillende vragenblokken duidelijker van elkaar konden worden 

onderscheiden. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de inhoud van de vragenlijst, hoewel 
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robuuster, verder af is gaan glijden van de theoretische inzichten rond vertrouwen. 

Daarnaast valt het duidelijk op dat respondenten de politie in het algemeen en in de buurt 

op een andere manier beoordelen. Dit is een bekend fenomeen uit het politie-onderzoek 

en onderzoek rond institutioneel vertrouwen. 

De Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie 

De Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie (VRM) is een vragenlijstonderzoek dat op 

aanvraag van de Nederlandse politie uitgevoerd werd door het Reputation Institute (RI) in 

2018, met als doel de reputatie van de politie in kaart te brengen bij twee groepen waar zij 

een afhankelijkheidsrelatie mee heeft: burgers en medewerkers. In 2015 voerde het 

Reputation Institute reeds een gelijkaardig onderzoek uit, waarbij grotendeels hetzelfde 

meetinstrument gebruikt werd. In tegenstelling tot het onderzoek van 2018 werd toen ook 

een derde onderzoeksgroep meegenomen: de samenwerkingspartners van de politie. Voor 

meer informatie verwijzen naar het rapport van het RI zelf 

(www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2019/nationale-politie-2018---

consolidated-report_definitief-3-1-19.pdf). In Tabel 6 bespreken we de vragenlijstitems die 

attitudes tegenover de politie meten. Deze zijn telkens op een zeven- of tien-punten schaal 

gemeten. We zien dat volgende componenten van vertrouwen bevraagd worden: 

algemeen vertrouwen, procedureel vertrouwen, distributief vertrouwen, vertrouwen in 

effectiviteit, vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap, vertrouwen in gedrag binnen 

grenzen autoriteit, vertrouwen in competentie en vertrouwen in responsiviteit. Verder wordt 

ook gepeild naar neiging tot actieve samenwerking. Legitimiteit en tevredenheid met het 

functioneren worden niet bevraagd. We zien in dit onderzoek dat er aandacht is voor 

andere rollen van de politie dan die van misdaadbestrijder (slachtofferhulp, preventie), en 

ook dat er meer dan in de Veiligheidsmonitor aandacht is voor het meten van diverse 

aspecten van de effectiviteit van de politie. Tot slot is het object van vertrouwen telkens ‘de 

politie’. 

Tabel 6. Items Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie 2018 

Item Concept/component Concept/component 
volgens VRM 

De politie heeft een goede algehele 
reputatie. 

- Reputatie 

De politie is een organisatie waar ik een 
goed gevoel bij heb 

- Reputatie 

De politie is een organisatie die ik vertrouw Algemeen vertrouwen Reputatie 
De politie is een organisatie die ik 
bewonder en respecteer 

- Reputatie 

Ik zou anderen aanbevelen bij de politie te 
gaan werken. 

Samenwerking: neiging tot 
actieve samenwerking 

Steunend gedrag 

Als ik de gelegenheid zou hebben, zou ik 
tegen anderen iets positiefs zeggen over 
de politie. 

- Steunend gedrag 

Ik ben bereid de politie bij te staan in 
noodsituaties. 

Samenwerking: neiging tot 
actieve samenwerking 

Steunend gedrag 

De politie draagt bij aan een veiliger 
Nederland 

Vertrouwen in effectiviteit - 

De politie beschermt burgers Vertrouwen in effectiviteit - 
De politie heeft het gezag op straat Vertrouwen in effectiviteit of 

legitimiteit 
- 

De politie wekt vertrouwen door hoe ze 
haar werk doet 

Vertrouwen in competentie - 

  

http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2019/nationale-politie-2018---consolidated-report_definitief-3-1-19.pdf
http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2019/nationale-politie-2018---consolidated-report_definitief-3-1-19.pdf


 

 

Tabel 6. (vervolg)   

Item Concept/component Concept/component 
volgens VRM 

De politie is zichtbaar in mijn buurt Vertrouwen in betrokkenheid bij 
gemeenschap 

- 

De politie doet de juiste dingen Procedureel vertrouwen Handelt juist 
De politie is eerlijk Procedureel vertrouwen Handelt juist 
De politie gebruikt alleen geweld als het 
echt nodig is 

Vertrouwen in gedrag binnen 
grenzen autoriteit 

Handelt juist 

De politie staat midden in de samenleving Vertrouwen in betrokkenheid bij 
gemeenschap 

Draagvlak 

De politie doet wat opgedragen is vanuit 
de wet 

Vertrouwen in gedrag binnen 
grenzen autoriteit 

Draagvlak 

De politie neemt kritiek serieus  Procedureel vertrouwen of 
Vertrouwen in responsiviteit 

Oprechtheid 

De politie handelt onpartijdig Distributief vertrouwen Oprechtheid 
De politie staat bij problemen open voor 
vragen en opmerkingen 

Vertrouwen in responsiviteit 
of procedureel vertrouwen 

Oprechtheid 

De politie verantwoordt zich over haar 
doen en laten aan burgers. 

Procedureel vertrouwen Oprechtheid 

De politie voorkomt criminaliteit Vertrouwen in effectiviteit 
 

- 

De politie bestrijdt criminaliteit Vertrouwen in effectiviteit 
 

- 

De politie zorgt dat het veilig is op straat Vertrouwen in effectiviteit 
 

- 

De politie helpt in noodsituaties Vertrouwen in effectiviteit 
 

- 

De politie helpt mensen goed bij het doen 
van aangifte of meldingen 

Vertrouwen in effectiviteit 
 

- 

De politie is moedig in haar optreden Vertrouwen in competentie Vakmanschap 
Agenten hebben een goede conditie Vertrouwen in competentie Vakmanschap 
De politie is goed opgeleid Vertrouwen in competentie Vakmanschap 
De politie laat conflicten niet uit de hand 
lopen 

Vertrouwen in effectiviteit of 
Vertrouwen in competentie 

Vakmanschap 

De politie maakt gebruik van moderne 
ICT-middelen 

Vertrouwen in competentie Vakmanschap 

De politie werkt als één Nederlandse 
politie samen 

Vertrouwen in effectiviteit Vakmanschap 

De politie informeert burgers over de 
voortgang van hun/de aangifte 

Procedureel vertrouwen Dienstbaar 

De politie staat open om te luisteren naar 
het publiek 

Vertrouwen in responsiviteit of  
Procedureel vertrouwen 

Dienstbaar 

De politie heeft oog en begrip voor 
slachtoffers 

Vertrouwen in responsiviteit of 
Procedureel vertrouwen 

Dienstbaar 

De politie legt uit en laat zien wat ze doet Procedureel vertrouwen Dienstbaar 
De politie is behulpzaam Vertrouwen in responsiviteit of 

Vertrouwen in competentie 
Dienstbaar 

De politie is er wanneer ik ze nodig heb Vertrouwen in responsiviteit Dienstbaar 
Bij de politie geldt: Afspraak is afspraak Procedureel vertrouwen Dienstbaar 
De politie heeft een duidelijke visie voor 
de toekomst 

- Leiderschap 

Leidinggevenden van de politie sturen 
agenten goed aan 

- Leiderschap 

De politie werkt goed samen met 
hulporganisaties (brandweer, GGD, 
ambulance) 

- Samenwerkings-capaciteit 

De politie staat open voor samenwerking 
met burgers 

Vertrouwen in betrokkenheid bij 
de gemeenschap 

Samenwerkings-capaciteit 

De politie deelt voldoende haar informatie Procedureel vertrouwen Samenwerkings-capaciteit 
De politie beloont medewerkers naar 
behoren 

- Werkgeverschap 

De politie is begaan met medewerkers - Werkgeverschap 
De politie biedt gelijke kansen aan 
medewerkers 

- Werkgeverschap 

De politie geeft medewerkers de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen 

- Werkgeverschap 

De politie zorgt ervoor dat medewerkers 
hun taak goed kunnen uitoefenen 

- Werkgeverschap 

De politie straalt gezag uit op straat Vertrouwen in competentie Uitstraling 
De politie is betrouwbaar Algemeen vertrouwen Communicatie 
De politie is altijd bereikbaar Vertrouwen in responsiviteit Communicatie 
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Tabel 6. (vervolg)   

Item Concept/component Concept/component 
volgens VRM 

De politie reageert alert Vertrouwen in responsiviteit Communicatie 
De politie communiceert open en eerlijk Procedureel vertrouwen Communicatie 
De politie communiceert snel bij 
calamiteiten 

Vertrouwen in responsiviteit Communicatie 

De door de politie gegeven informatie kun 
je volledig vertrouwen 

Procedureel vertrouwen Communicatie 

 

De Slachtoffermonitor 

Op vraag van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie werd in 2012 (eerste 

meting) en 2017 (tweede meting) de Slachtoffermonitor (SM) georganiseerd, die peilt naar 

ervaringen met justitiële slachtofferondersteuning vanuit het perspectief van de 

slachtoffers. Het onderzoek heeft als doel de kwaliteit van de justitiële 

slachtofferondersteuning te monitoren en zo aanknopingspunten te geven voor 

beleidsverbetering, en richt zich specifiek op ervaringen met justitiële 

slachtofferondersteuning aangeboden door de politie, het OM, de Rechtspraak, 

Slachtofferhulp, het Schadefonds, en het Slachtoffer Informatiepunt 

Schadevergoedingsmaatregelen. De survey werd in opdracht van het WODC uitgevoerd 

door I&O Research. De vragenlijst werd door INTERVICT ontwikkeld. Meer informatie is te 

vinden op: www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2570-tweede-slachtoffermonitor.aspx. De 

bulk van de vragenlijst gaat in op hoe respondenten een recent contact met de politie 

hebben ervaren, en hoe belangrijk zij bepaalde aspecten vinden bij het contact met de 

politie. De medewerkers van de politie zijn het object, en er wordt gevraagd naar evaluaties 

van een specifiek politiecontact. Vertrouwen of concepten gerelateerd aan vertrouwen 

worden gemeten aan de hand van een zeer beperkt aantal items, die betrekking hebben 

op vertrouwen in responsiviteit, procedureel vertrouwen, legitimiteit (normatief op één lijn 

liggen), en (onrechtstreeks) neiging tot passieve samenwerking. Een overzicht van de 

items is te vinden in Tabel 7. Deze zijn telkens op een twee- of vijf-punten schaal gemeten. 

 

Tabel 7. Items Slachtoffermonitor 2017 

Item Concept/component Concept/component 
volgens SM 

Heeft u vanwege het misdrijf dat u is 
overkomen, contact gehad met de politie? 

- Vragen over het misdrijf 

De medewerkers van de politie hebben mij 
beleefd behandeld. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
belangstelling getoond voor mijn 
persoonlijke verhaal. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
het gevoel gegeven dat ik serieus werd 
genomen. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
begrip getoond voor mijn situatie. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
rekening gehouden met mijn privacy. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie zijn 
vertrouwelijk omgegaan met mijn 
persoonsgegevens. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
medeleven getoond. 

- Ervaring met de politie 

 
 

  

http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2570-tweede-slachtoffermonitor.aspx


 

 

Tabel 7. (vervolg) 
Item Concept/component Concept/component 

volgens SM 

De medewerkers van de politie hebben mij 
lang laten wachten voordat ik aangifte kon 
doen. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
mijn verhaal vaak laten herhalen. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
informatie gegeven over hun 
vervolgstappen. 

- Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
uitleg gegeven over het verloop van het 
proces na de aangifte. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
uitgelegd waar ik als slachtoffer recht op 
heb. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
informatie gegeven over mogelijke 
hulpverlening. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
informatie gegeven over de diensten van 
Slachtofferhulp. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in mijn zaak. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
informatie gegeven over wat ik moest doen 
om mijn schade vergoed te krijgen. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
de gelegenheid gegeven mijn verhaal te 
doen, voordat zij een beslissing namen. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
voldoende informatie van mij gevraagd bij 
het ondernemen van verdere stappen 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
voldoende rekening gehouden met mijn 
wensen en behoeften bij het nemen van hun 
beslissingen. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
rekening gehouden met waar ik als 
slachtoffer recht op heb. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mijn 
gevoel van veiligheid vergroot. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mij 
adviezen gegeven over hoe ik in de 
toekomst slachtofferschap kan voorkomen 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben het 
gevaar van herhaling van het 
slachtofferschap verkleind. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben mijn 
gevoel van angst verkleind. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
voldoende gedaan om de dader op te 
sporen. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

De medewerkers van de politie hebben 
voldoende gedaan om de dader te 
arresteren. 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

Bent u door medewerkers van de politie naar 
huis dan wel naar een andere voor u veilige 
plek gebracht? 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

Hebben de medewerkers van de politie u 
naar medische voorzieningen of andere 
hulpverlening begeleid? 

Ervaring met de politie Ervaring met de politie 

Hoe belangrijk is het voor u dat 
medewerkers van de politie… 

- - 

... u beleefd behandelen? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... vertrouwelijk met uw persoonsgegevens 
omgaan? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 
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Tabel 7. (vervolg)   

Item Concept/component Concept/component 
volgens SM 

... u naar huis of naar een andere veilige 
plek brengen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u naar medische voorzieningen of andere 
hulp begeleiden? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... rekening houden met uw privacy? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u uw verhaal niet vaak laten herhalen? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... rekening houden met waar u als 
slachtoffer recht op heeft? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... belangstelling tonen voor uw persoonlijke 
verhaal? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u het gevoel geven dat zij u serieus 
nemen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... begrip tonen voor uw situatie? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... medeleven tonen? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u snel helpen bij de aangifte? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u informatie geven over hun 
vervolgstappen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u uitleg geven over het verloop van het 
proces na de aangifte? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u uitleggen waar u als slachtoffer recht op 
heeft? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u informatie geven over mogelijke 
hulpverlening? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u informatie geven over de diensten van 
Slachtofferhulp? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in uw zaak? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u informatie geven over wat u moet doen 
om uw schade vergoed te krijgen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... voldoende rekening houden met uw 
wensen en behoeften bij het nemen van hun 
beslissingen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u de gelegenheid geven uw verhaal te 
doen, voordat zij een beslissing nemen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... voldoende informatie van u vragen bij het 
ondernemen van verdere stappen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... uw gevoel van veiligheid vergroten? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... u adviezen geven over hoe u in de 
toekomst slachtofferschap kan voorkomen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... het gevaar van herhaling van het 
slachtofferschap verkleinen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 



 

 

Tabel 7. (vervolg)   

Item Concept/component Concept/component 
volgens SM 

... uw gevoel van angst verkleinen? Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... voldoende doen om de dader op te 
sporen? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

... voldoende doen om de dader te 
arresteren? 

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

U bent nu aan het einde gekomen van de 
vragen over de politie. Zijn er (behalve de 
zaken die zojuist aan bod zijn gekomen) nog 
andere dingen die voor u belangrijk zijn 
geweest met betrekking tot de politie? Of wilt 
u nog iets toelichten? Ja, namelijk:  

Belang van verschillende 
aspecten van politie 
ondersteuning 

Ervaring met de politie 

Ik heb veel respect voor de politie.  Legitimiteit: normatief op één 
lijn liggen 

Algemene indruk over het 
strafrecht 

In het algemeen zijn politieagenten eerlijk.  Procedureel vertrouwen Algemene indruk over het 
strafrecht 

Ik ben trots op de politie. Legitimiteit: normatief op één 
lijn liggen 

Algemene indruk over het 
strafrecht 

Ik vind dat iedereen de politie zou moeten 
steunen.  

Samenwerking: neiging tot 
passieve samenwerking 

Algemene indruk over het 
strafrecht 

Als het er echt om gaat, dan is de politie er 
voor je.  

Vertrouwen in responsiviteit Algemene indruk over het 
strafrecht 

Als het er echt om gaat, is de politie er om je 
te helpen. 

Vertrouwen in responsiviteit Algemene indruk over het 
strafrecht 

Het Wijkprofiel Rotterdam 

Naast de nationale veiligheidsmonitor, voert de gemeente Rotterdam ook tweejaarlijks een 

enquête (WP) uit om wijkprofielen op te stellen. Dit wijkprofiel bestaat uit een fysiek, 

veiligheids- en sociaal domein. Aan de hand van een hoefijzer worden vervolgens de sterke 

(groen) en zwakke punten (geel) van een wijk gerapporteerd. Meer informatie is te vinden 

op: www.wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam en 

www.wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/uitleg. Na screening van de meest recente vragenlijst 

(2020) zien we dat enkel naar het algemene vertrouwen in de politie in de buurt en in het 

algemeen gevraagd wordt. Hiervoor moesten respondenten antwoorden met: helemaal 

eens (1), eens (2), niet eens en niet oneens (3), oneens (4), helemaal oneens (5), of weet 

niet/geen menig op twee stellingen: ‘In het algemeen kan je vertrouwen op de politie’ en ‘In 

mijn buurt kan je vertrouwen op de politie’. Legitimiteit, samenwerking en tevredenheid met 

het functioneren worden niet bevraagd. Tot slot differentieert de WP tussen ‘de politie in 

het algemeen’ en ‘de politie in de buurt’ als object. 

Culturele veranderingen in Nederland 

De survey ‘Culturele veranderingen in Nederland (CV) is een tweejaarlijks 

vragenlijstonderzoek in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat peilt 

naar meningen over samenleving en cultuur, en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. 

In dit onderzoek analyseren we de vragenlijst van het jaar 2018. Aangezien de CV in 

hoofdzaak peilt naar culturele en maatschappelijke elementen, wordt enkel algemeen 

vertrouwen in de politie bevraagd. Hiervoor beantwoorden respondenten aan de hand van 

een vijfpunten schaal: zeer veel (1), veel (2), niet veel, maar ook niet weinig (3), weinig (4), 

zeer weinig (5), de vraag: “Hoeveel vertrouwen heeft u in de politie?”. Legitimiteit, 

samenwerking en tevredenheid met het functioneren worden niet bevraagd. Tot slot is ‘de 

politie’ het object, en maakt deze vraag deel uit van een uitgebreidere reeks vragen naar 

het vertrouwen in instellingen.  

http://www.wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam
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De Eurobarometer  

De Eurobarometer (EB) is een reeks opiniepeilingen die sinds 1973 tweemaal per jaar 

worden uitgevoerd in alle EU- en kandidaat-lidstaten namens de Europese Commissie. De 

peilingen richten zich op onderwerpen die EU-burgers aangaan, zoals onder meer de 

uitbreiding van de Unie en de beleidsterreinen gezondheid, cultuur, informatietechnologie, 

milieu, defensie, de Euro etc. Voor dit onderzoek gebruiken we de 87e peiling van mei 

2017, aangezien dit de meest recente is die vertrouwen in de politie meet. We zien dat 

enkel algemeen vertrouwen in de politie bevraagd wordt aan de hand van één item. 

Respondenten moeten daarbij aangeven of ze eerder wel (2) of eerder niet (1) vertrouwen 

hebben in de politie. Deze vraag maakt deel uit van een uitgebreidere reeks vragen naar 

het vertrouwen in andere instellingen. Legitimiteit, samenwerking en tevredenheid met het 

functioneren worden niet bevraagd. Tot slot is ‘de politie’ het object, en maakt deze vraag 

deel uit van een uitgebreidere reeks vragen naar het vertrouwen in instellingen.  

De European Values Study  

De European Values Study (EVS) is een grootschalig, transnationaal en longitudinaal 

onderzoek, dat inzicht wil geven in de ideeën, overtuigingen, voorkeuren, attitudes, 

waarden en meningen van burgers in heel Europa. Het is een uniek onderzoeksproject 

over hoe Europeanen denken over het leven, gezin, werk, religie, politiek en samenleving, 

dat om de negen jaar herhaald wordt in een variabel aantal landen. De vijfde golf in 2017 

omvatte 46 Europese landen. Voor meer informatie verwijzen naar volgend rapport: 

www.europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/survey-2017/. Na 

analyse van de vragenlijst zien we dat enkel algemeen vertrouwen in de politie aan de 

hand van één item bevraagd wordt. Hiervoor moeten respondenten op een vierpunten 

schaal (heel veel (4), tamelijk veel (3), niet zo veel (2), helemaal geen (1)) aangeven 

hoeveel vertrouwen ze hebben in de politie. Legitimiteit, samenwerking en tevredenheid 

met het functioneren worden niet bevraagd. Tot slot is ‘de politie’ het object, en maakt deze 

vraag deel uit van een uitgebreidere reeks vragen naar het vertrouwen in instellingen.  

De European Social Survey  

Het Europees Sociaal Onderzoek (European Social Survey; ESS) is een crossnationaal 

sociaalwetenschappelijk onderzoek dat sinds 2002 om de twee jaar wordt uitgevoerd in 

een waaier aan Europese landen. Het onderzoek werd opgestart door zes 

partnerinstituten: NSD (Noorwegen), GESIS, (Duitsland), Sociaal en Cultureel Planbureau 

(Nederland), Universitat Pompeu Fabra (Spanje), KU Leuven (België), en de Universiteit 

van Ljubljana (Slovenië), en is ondertussen uitgegroeid tot een door de EU erkende 

European Research Infrastructure (ERIC) met hoofdkwartier in City University, Londen. 

ESS verzamelt via toevalssteekproeven van de populatie ouder dan 16 jaar data over 

houdingen, overtuigingen en gedragspatronen van de Europese bevolking, en beoogt zo 

sociale, politieke en ethische veranderingen in Europa in kaart te brengen en te 

interpreteren. De kernmodule van de ESS-vragenlijst (die elke twee jaar herhaald wordt) 

bevat een batterij items die peilen naar vertrouwen in diverse instellingen, waaronder ook 

de politie (de andere instellingen zijn het nationaal parlement, het rechtsstelsel, politici, 

politieke partijen, het Europees parlement en de Verenigde Naties). Respondenten worden 

gevraagd om op een schaal van 0 (helemaal geen vertrouwen) tot 10 (volledig vertrouwen) 

aan te geven hoeveel vertrouwen zij persoonlijk hebben in deze instellingen. We zien met 

andere woorden dat enkel algemeen vertrouwen in de politie bevraagd wordt, en dit aan 

de hand van één item. Het object ‘de politie' is dus niet verder gespecificeerd.  

http://www.europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/survey-2017/


 

 

Cruciaal bij deze meting is de vraag of een dergelijke meting voldoende onderscheidend 

is, dan wel dat het vertrouwen in de politie grotendeels hetzelfde meet als algemeen 

institutioneel vertrouwen. Sommige auteurs (Marien, 2017; Ruelens, Meuleman & Nicaise 

2018) bundelen alle ESS-items die naar binnenlandse instellingen verwijzen als indicatoren 

van één enkele dimensie (veralgemeend institutioneel vertrouwen), terwijl anderen 

argumenteren dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen vertrouwen in politieke 

instellingen enerzijds, en vertrouwen in gerecht en politie anderzijds (Schneider, 2017). 

Om dit te onderzoeken voeren we een Confirmatorische Factor Analyse (CFA) uit op de 

meest recente ESS-data (ronde 9, 2018) voor Nederland. De resultaten van deze analyse 

staan samengevat in onderstaande figuur. Met deze analyse gaan we na in hoeverre de 

ESS-items rond institutioneel vertrouwen (inclusief de politie) tot één enkele dimensie te 

herleiden zijn. Op basis van de fit indices diende het initiële uni-dimensionele model te 

worden aangepast: drie error correlaties (nl. tussen vertrouwen in politie en rechtstelsel; 

tussen vertrouwen in politici en politieke partijen; tussen vertrouwen in het Europees 

parlement en de Verenigde Naties) werden aan het model toegevoegd. Dit wijst erop dat 

deze paren van items onderling een bijkomend sterke samenhang vertonen. Na deze 

aanpassingen heeft het model een aanvaardbare fit. 

Deze CFA werpt een genuanceerd beeld op de samenhang tussen vertrouwen in de politie 

enerzijds, en vertrouwen in de andere instellingen. Enerzijds blijkt het mogelijk een 

passend model te schatten waarin vertrouwen in de politie fungeert als indicator van een 

veralgemeend institutioneel vertrouwen. De factorlading voor vertrouwen in de politie 

bedraagt 0.53, wat volgens gangbare criteria voldoende hoog is om als geldige en 

betrouwbare indicator beschouwd te worden. Er bestaat met andere woorden een 

beduidende overlap tussen vertrouwen in de politie en vertrouwen in de andere 

instellingen. Anderzijds valt op dat, van alle bevraagde instellingen, politie de laagste 

factorlading heeft. De politieke instituties (Nederlands parlement, politieke partijen en 

politici) vormen duidelijk de conceptuele kern van institutioneel vertrouwen, zo blijkt uit de 

factorladingen. De unieke variantie van vertrouwen in politie bedraagt 0.72, wat erop wijst 

dat maar liefst 72% van de verschillen in vertrouwen in de politie niet overlappen met de 

overige instituties, maar wel uniek zijn. Daarnaast zien we ook dat vertrouwen in politie 

nauwer verbonden is met vertrouwen in het rechtstelsel dan met het vertrouwen in de 

andere instellingen (zoals de error correlatie van 0.29 aangeeft). Kortom, deze indicator 

van vertrouwen in de politie meet gedeeltelijk veralgemeend institutioneel vertrouwen, en 

gedeeltelijk vertrouwen in de politie specifiek. Dit is in lijn met eerder onderzoek (Schaap, 

2018; Schaap & Scheepers, 2014). 
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Figuur 1. CFA model voor institutioneel vertrouwen – Nederlandse data van ESS 2018 (N 
= 1668) 

Vergelijking vragenlijstonderzoek in Nederland  

In dit gedeelte vergelijken we de vragenlijstonderzoeken naar vertrouwen in de politie in 

Nederland op vlak van: het concept vertrouwen, het object van vertrouwen, en de 

gedragseffecten van vertrouwen. Tabel 8 geeft een synthese van deze vergelijking. Hieruit 

zien we dat alle internationale onderzoeken (EB, EVS en ESS) enkel algemeen vertrouwen 

in de politie als instelling meten aan de hand van een enkelvoudig item, dat tevens kadert 

in een uitgebreidere vragenreeks naar het vertrouwen in instellingen. De ESS hanteert 

hierbij een elf-punten schaal, de Eurobarometer een twee-puntenschaal en de EVS een 

vier-puntenschaal. Wat betreft de Nederlandse onderzoeken gebruiken enkel de VRM, de 

WP en de CV een meting van algemeen vertrouwen, met respectievelijk een zeven-, een 

vier- en vijfpuntenschaal. De VM maakt geen gebruik van dergelijke globale meting. 

Wanneer we vervolgens kijken naar de andere componenten van vertrouwen, zien we dat 

de VM zes componenten bevraagt: procedureel vertrouwen, distributief vertrouwen, 

vertrouwen in effectiviteit, vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap, vertrouwen in 

competentie, en vertrouwen in responsiviteit. De VRM bevraagt  er acht: dezelfde zes 

componenten als de VM, algemeen vertrouwen, en – als enige Nederlandse vragenlijst –

vertrouwen in gezag binnen grenzen autoriteit. Geen enkel onderzoek bevat items over 

vertrouwen in welwillendheid. Wat betreft het object van vertrouwen differentiëren enkel de 

VM en de WP tussen politie in de buurt en politie in het algemeen. Bij de andere surveys 

en de VM is telkens ‘de politie’ het object, hoewel deelnemers dit vrij kunnen interpreteren. 

Enkel de VM peilt nog naar evaluaties van een specifiek politiecontact (bv. als slachtoffer). 

Wat betreft de gedragseffecten bevraagt de Slachtoffermonitor als enige legitimiteit 

(normatief op één lijn liggen) en neiging tot passieve samenwerking. Neiging tot actieve 

samenwerking wordt enkel bevraagd in de VRM. Tot slot onderzoekt enkel de VM 

tevredenheid met het functioneren van de politie.

Nederlands 

parlement

Politieke 

partijen

Politici

Het 

rechtsstelsel

Politie

Europees 

parlement

Verenigde 

Naties

Institutioneel 

vertrouwen

0.86

0.87

0.89

0.68

0.53

0.78

0.67

0.26

0.25

0.21

0.54

0.72

0.40

0.55

0.32

0.29

0.31

Chi2: 129.92; Df: 11; RMSEA: 0.081; CFI: 0.984; TLI: 0.970; SRMR: 0.021 



 

 

Tabel 8. Vergelijking vragenlijstonderzoek in Nederland 

Concept/Object Component Vragenlijstonderzoek in Nederland 

  VM 2019 VRM 2018 SM 2017 WP Rotterdam 
2020 

CV 2018 EB 2017 EVS 2017 ESS 2018 

Concept          
Vertrouwen Algemeen vertrouwen  X  X X X X X 
 Procedureel vertrouwen X X X       
 Distributief vertrouwen X X       
 Vertrouwen in effectiviteit X X       
 Vertrouwen in betrokkenheid bij 

gemeenschap 
X X       

 Vertrouwen in gedrag binnen grenzen 
autoriteit 

 X       

 Vertrouwen in competentie X X       
 Vertrouwen in welwillendheid         
 Vertrouwen in responsiviteit X X X       
Samenwerking Neiging tot actieve samenwerking  X       
 Neiging tot passieve samenwerking   X       
Legitimiteit Zich verplicht voelen te gehoorzamen         
 Normatief op één lijn liggen   X      
Tevredenheid met 
functioneren 

 X        

Object          
De politie  X X X   X X X X 
De politie in het algemeen  X   X     
De politie in de buurt  X   X     
Specifiek politiecontact  X  ‘medewerkers 

van de politie’ 
     

Andere instellingen dan 
politie 

   X   X X X X 
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Deelvraag 2: Hoe representatief zijn de metingen van het publieke 

vertrouwen in de politie in Nederland? 

Procedureel antwoord 

We evalueren in dit gedeelte de procedurele representativiteit van de geselecteerde 

vragenlijstonderzoeken in Nederland. Voor een samenvatting van de procedurele 

elementen per onderzoek verwijzen we naar de samenvattende tabellen in Bijlage 1.3. In 

onderstaande Tabel 9 vatten we de sterktes en zwaktes wat betreft de procedurele 

representativiteit voor alle onderzoeken samen.  

Tabel 9. Sterktes en zwaktes representativiteit Nederlandse onderzoeken. 

Instrument Sterktes Zwaktes 

De Veiligheidsmonitor - Twee vragenlijstvormen 
- Follow-up bij non-respons 
- Transparantie over veldwerk 
- Grote steekproef 
- Herhaald 

- Enkel Nederlandse 
vragenlijst 

- Boostersamples enkel in 
aantal grote steden 

De Vertrouwens- en 
Reputatiemonitor Politie 

- Brede bevraging concept 
‘vertrouwen’ en actieve 
samenwerking met de politie 

- Transparantie over veldwerk 
en analyse 

- Enkel elektronische 
vragenlijst 

- Niet herhaald 
De Slachtoffermonitor - Intensieve follow-up bij non-

respons 
- Herhaald 

- Relatief grote verschillen in 
deelnamebereidheid 

Wijkprofiel Rotterdam - Follow-up bij non-respons 
- Herhaald 

- Transparantie over veldwerk 
en analyses 

Culturele Veranderingen in 
Nederland 

- Transparantie over veldwerk 
- Follow-up bij non-respons 
- Interview 
- Herhaald 

- / 

De European Social Survey - Transparantie over veldwerk 
- Follow-up bij non-respons 
- Interview 
- Herhaald 

- / 

De Eurobarometer - Transparantie over veldwerk 
- Follow-up bij non-respons 
- Interview 
- Herhaald 

- Onduidelijkheid over 
uitgezette steekproef en 
responspercentage 

- Binaire meetschaal (tend to 
trust – tend not to trust) 

De European Values Study - Transparantie over veldwerk 
- Follow-up bij non-respons 
- Herhaald 
- Twee interviewvormen 

- / 

Empirisch-analytisch antwoord 

Aangezien dit onderzoek zich vooral richt op de evaluatie van de Veiligheidsmonitor, wordt 

enkel deze vragenlijst geëvalueerd wat betreft empirisch-analytische representativiteit. 

Voor de Veiligheids- en Reputatiemonitor Politie was deze informatie niet beschikbaar.  

De representativiteit van het gebruikte instrument als geheel 

In Tabel 10 vergelijken we de steekproefverdeling van de VM uit 2019 met de 

populatiestatistieken van dat jaar2. We zien dat de data empirisch-analytisch representatief 

                                                      

 
2 Er zijn geen registratiecijfers over opleidingsniveau beschikbaar. 



 

 

is voor de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar wat betreft geslacht, leeftijd en migratie-

achtergrond. Voor de representativiteit voor regionale politie-eenheden verwijzen naar 

Bijlage 1.4. We zien dat de uitgezette steekproef per basisteam representatief is voor het 

populatieaantal voor hetzelfde basisteam. Samenvattend is de data van de VM 2019 

descriptief representatief voor de in Nederland woonachtige populatie vanaf 15 jaar uit 

particuliere huishoudens, wat betreft geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en basisteam 

van de politie. 

Tabel 10. Representativiteit Veiligheidsmonitor 2019: empirisch-analytisch antwoord.  

Kenmerken 2019 

Populatie VM 

Totale bevolking 14.299.654 325.615 
Geslacht    
Mannen 7.066.781 

(49.42%) 
159.269 
(48.91%) 

Vrouwen 7.232.873 
(50.58%) 

166.346 
(51.09%) 

Leeftijd   
15-24 jaar 2.110.951 

(14.76%) 
43.321 

(13.30%) 
25-34 jaar 2.171.852 

(15.19%) 
50.556 

(15.53%) 
35-44 jaar 2.035.791 

(14.24%) 
46.133 

(14.17%) 
45-54 jaar 2.489.246 

(17.41%) 
53.837 

(16.53%) 
55-64 jaar 2.305.930 

(16.13%) 
53.741 

(16.50%) 
65 jaar of ouder 3.185.884 

(22.28%) 
78.027 

(23.96%) 
Migratieachtergrond   
Persoon met een Nederlandse achtergrond 11.001.933 

(76.94%) 
243.454 
(74.77%) 

Persoon met een Westerse migratieachtergrond 1.780.181 
(12.45%) 

44.721 
(13.73%) 

Persoon met een niet-Westerse migratieachtergrond 1.517.540 
(10.61%) 

37.440 
(11.50%) 

Bron: CBS 

De representativiteit van de antwoorden op de items die specifiek vertrouwen in de politie 

meten.  

Om de representativiteit van de antwoorden op de items die vertrouwen in de politie meten 

na te gaan, vergelijken we de non-respons percentages van deze items met de non-

respons percentages van enkele items die niet controversieel geacht worden en items aan 

het begin van de vragenlijst, op een moment dat nog geen respondenten zijn afgehaakt. 

Tabel 11 geeft deze percentages weer. We zien dat de meeste item-non-respons 

betrekking heeft op de papieren versies van de vragenlijst, aangezien deelnemers aan de 

online vragenlijst expliciet een antwoord wordt gevraagd. Deze non-respons zal verder 

afnemen wanneer de papieren versie verdwijnt in 2021. De vragenblokken rond het 

‘oordeel functioneren’ en het ´oordeel beschikbaarheid’ werden enkel ingevuld door 

respondenten die op de vraag rond de tevredenheid met het functioneren politie buurt niet 

hebben aangegeven dat ze dit niet kunnen beoordelen. Dit betekent dat het aantal 

respondenten een stuk lager komt te liggen. Het is opvallend dat de helft van de 

respondenten (49,9%) aangeeft dit niet te kunnen beoordelen. Dit percentage daalt naar 

38,6% voor de politie in het algemeen, maar blijft daarmee nog steeds hoog. Hoewel dit de 

kans op geïnformeerde antwoorden groter maakt, biedt een dergelijke benadering ook een 

eenvoudige en snelle uitweg voor respondenten die geen zin hebben in het geven van een 

antwoord, of die dit te moeilijk vinden. Zelfs wanneer we abstractie hiervan maken, dan 
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nog is het zo dat de item non-respons iets hoger ligt op de items die vertrouwen in de politie 

meten in vergelijking tot de meer algemene items aan het begin van de vragenlijst.  

Wat verder opvalt is dat de item non-respons relatief hoog ligt voor een aantal items, bij 

voorbeeld of men van mening is dat de politie snel komt al je ze roept, en of men van 

mening is dat de politie de zaken in deze buurt efficiënt aanpakt. Hoewel er geen duidelijke 

trend is vast te stellen lijkt het erop dat meer concrete vragen die ingaan op het beoordelen 

van concrete resultaten en effectiviteit leiden tot een hogere item-non-respons. Dit ligt 

mogelijk aan de beperkte ervaring van respondenten met dergelijke situaties. Verder is de 

non-respons ook hoog op de vraag naar kerkelijke gezindte of het behoren tot een 

levensbeschouwelijke groepering, en die naar seksuele voorkeur, ondanks de extra uitleg 

die bij deze vraag wordt geboden in de vragenlijst. 

Tabel 11. Non-respons items Veiligheidsmonitor 2019 (in %). 

Items Non-respons 
percentage (%) 

(‘geen antwoord’ of 
niet ingevuld) 

Leefbaarheid woonbuurt (2)  
De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks. 2.5 
De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. 3.0 

Veiligheidsbeleving  
Voelt u zich wel eens onveilig in uw buurt? 2.6 
Voelt u zich wel eens onveilig? 3.5 
Tevredenheid met functioneren politie buurt (1)  
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie in uw 
buurt? Als u hier geen oordeel over kan geven, kunt u dit ook aangeven. 

49.9 

Oordeel functioneren politie in de buurt (2)  
De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming. 4.2 (+49.9) 

De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt. 6.6 (+49.9) 

De politie reageert op de problemen hier in de buurt. 6.5 (+49.9) 

De politie doet in deze buurt haar best. 6.0 (+49.9) 

De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan. 9.1 (+49.9) 

De politie bekeurt hier te weinig 8.0 (+49.9) 

De politie neemt je serieus. 6.3(+49.9) 

Oordeel beschikbaarheid politie in de buurt (3)  

Je ziet de politie in de buurt te weinig. 2.3 (+49.9) 

De politie komt hier te weinig uit de auto. 5.4 (+49.9) 

De politie is hier te weinig aanspreekbaar. 5.3 (+49.9) 

De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken. 8.4 (+49.9) 

De politie komt niet snel als je ze roept. 11.4 (+49.9) 

Tevredenheid met functioneren politie in het algemeen (1)  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie in het 

algemeen? Als u hier geen oordeel over kan geven, kunt u dit ook aangeven. 

38.6 

Oordeel functioneren politie in het algemeen (2)  

De politie weet hoe ze criminelen moeten vangen. 8.4 (+38.6) 

De politie wil contact hebben met burgers. 6.0 (+38.6) 

De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 7.4 (+38.6) 

De politie werkt goed samen met de bewoners. 7.9 (+38.6) 

De politie is makkelijk te benaderen. 4.6 (+38.6) 

De politie informeert de burgers. 6.7 (+38.6) 

De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. 8.2 (+38.6) 

Als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste doen om je te helpen. 5.0 (+38.6) 

De politie biedt mij goede bescherming 6.6 (+38.6) 

Sommige mensen worden in dezelfde situatie sneller door de politie aangehouden 

dan anderen 

11.0 (+38.6) 

De politie handelt rechtvaardig 7.0 (+38.6) 

Preventie (2)  

Heeft uw woning extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren? 6.3 

Heeft uw woning rolluiken of luiken voor ramen en/of deuren? 6.3 

Achtergrondkenmerken  



 

 

Wat is uw geslacht? 1.4 

Tot welke sekse voelt u zich aangetrokken? 17.7 

Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u 

zichzelf? 

13.6 

Woont u in een koopwoning of in een huurwoning? 1.9 

 

Conclusie  

In dit onderdeel hebben we gekeken naar de manier waarop vertrouwen in de politie op dit 

moment in Nederland wordt gemeten. De Veiligheidsmonitor is het belangrijkste 

instrument, en dit instrument is van hoge kwaliteit. Tegelijk zien we dat de in dit rapport 

gehanteerde conceptuele en theoretische onderscheiden niet sterk worden ondersteund 

door de empirische bevindingen uit de Veiligheidsmonitor. Inhoudelijk is vooral de meting 

van responsiviteit of beschikbaarheid van de politie in de buurt goed ontwikkeld, maar het 

is opvallend dat respondenten vooral een onderscheid lijken te maken tussen de politie in 

de buurt en de politie in het algemeen. Hierdoor raken de gehanteerde conceptuele 

onderscheiden in zowel de Veiligheidsmonitor als in het in dit rapport gebruikte model 

enigszins verdrongen. De concepten distributief en procedureel vertrouwen komen maar 

in zeer beperkte mate aan bod in de huidige meetpraktijk. Tenslotte valt ook op dat de 

Veiligheidsmonitor het algemene vertrouwen niet bevraagd, maar andere, internationale 

vergelijkbare onderzoeken brengen hier soelaas. Dit beperkt echter de mogelijkheden om 

determinanten van algemeen vertrouwen te onderzoeken.  

Door gebrekkige toegang was het niet mogelijk de kwaliteit van de metingen en items uit 

de Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie in detail te onderzoeken, hoewel dit 

instrument verschillende items bevat die in andere onderzoeken niet voorkomen. 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de representativiteit van de metingen via de 

Veiligheidsmonitor af zou wijken van wat gebruikelijk is bij dit soort onderzoeken. Helaas 

is er geen mogelijkheid om vast te stellen of er een verband bestaat tussen een laag 

vertrouwen in de politie of andere instellingen en deelname aan het onderzoek. We merken 

ook op dat de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor een relatief eenvoudige 

ontsnappingsmogelijkheid biedt aan respondenten die van mening zijn dat ze het 

functioneren van de politie niet kunnen beoordelen. Dit is onderzoekstechnisch perfect te 

verantwoorden, maar zorgt wel voor een zeer grote uitval. Het is mogelijk dat dergelijke 

uitval niet willekeurig is. 
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Onderdeel 3: Welk vragenlijstonderzoek naar het publieke 

vertrouwen in de politie bestaat er in andere Westerse 

landen, en hoe wordt het concept ‘vertrouwen’ hierin 

gemeten? 

In dit gedeelte behandelen we enkele buitenlandse surveyonderzoeken waarin het 

publieke vertrouwen in de politie wordt bevraagd. We hanteren hierbij dezelfde werkwijze 

als in onderdeel 1. Voor de procedurele representativiteit van de vragenlijstonderzoeken 

verwijzen we naar Bijlage 1.3. Verder worden voor elk instrument afzonderlijk de relevante 

items voor dit onderzoek weergegeven in Bijlage 1.5.  

Vragenlijstonderzoek in Europa 

België (De Veiligheidsmonitor) 

De Belgische Veiligheidsmonitor (BVM) is een grootschalige bevolkingsbevraging naar 

slachtofferschap, aangiftegedrag, onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, preventie en 

beoordeling van de politiewerking, die op zowel lokaal (gemeenten, politiezones) als 

federaal niveau wordt uitgevoerd. De BVM werd opgestart in 1997 op vraag van de Minister 

van Binnenlandse Zaken, en werd sindsdien negen keer georganiseerd door de Federale 

Politie in nauwe samenwerking met de Lokale Politie en de FOD Binnenlandse Zaken 

(Directie Veiligheid en Preventie). Meer bepaald nog in 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 

2008, 2011 (Lokale Veiligheidsbevraging) en recent in 2018. Voor dit onderzoek nemen 

we de vragenlijst van de meting uit 2018 mee. Voor meer informatie verwijzen we naar: 

www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2018/. De relevante items 

voor dit onderzoek zijn telkens op een vijf-punten schaal gemeten. We zien dat gepeild 

wordt naar vertrouwen in responsiviteit, procedureel vertrouwen, en distributief vertrouwen. 

Merk op dat meerdere vragen ook kunnen geklasseerd worden onder de schaal 

‘tevredenheid met het functioneren’, vanwege de vraagstelling (“Hoe tevreden of 

ontevreden bent u met…”). Verder wordt legitimiteit (normatief op één lijn liggen) bevraagd, 

alsook tevredenheid met het functioneren. Zich verplicht voelen te gehoorzamen 

(Legitimiteit) en samenwerking worden niet bevraagd. Tot slot is telkens ‘de lokale politie’ 

het object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek politiecontact.  

Denemarken (Politiets tryghedsundersøgelse) 

De Politiets tryghedsundersøgelse (PT) (vertaald: het Veiligheidsonderzoek van de politie) 

werd in 2012 ontwikkeld door de Deense politie met als doel jaarlijks het publieke 

veiligheidsgevoel en vertrouwen in de politie te meten. We nemen de vragenlijst van 2018 

mee. Voor meer informatie verwijzen we naar: https://politi.dk/statistik/tryghed. De 

relevante items voor dit onderzoek zijn telkens op een twee- of vijf-punten schaal gemeten, 

of aan de hand van een open antwoord. We zien dat één item ofwel naar algemeen 

vertrouwen of vertrouwen in responsiviteit peilt. Legitimiteit en samenwerking worden niet 

bevraagd, tevredenheid met het functioneren wel. Tot slot is ‘de politie in het algemeen’ en 

‘de politie in de buurt’ het object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek 

politiecontact. 

http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2018/
https://politi.dk/statistik/tryghed


 

 

Denemarken (Kriminalitetsofres med politiet) 

De survey ‘Kriminalitetsofres med politiet’ (KMP) (vertaald: tevredenheid van slachtoffers 

van misdrijven met de politie) is het vervolg op de survey ‘Borgernes tilfredshed med 

politiet’ uit 20173. We bespreken het onderzoek van 2019. Aangezien dit een intern project 

is voor de verschillende politiezones staat hierover geen methodologische informatie 

online. De verkregen informatie komt rechtstreeks van Lars Mikkelsen, strategisch analist 

bij de Deense politie. De relevante items voor dit onderzoek zijn telkens op een vijf-punten 

schaal gemeten. We zien dat naar zes componenten van vertrouwen gepeild wordt: 

algemeen vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit, vertrouwen in betrokkenheid bij 

gemeenschap, procedureel vertrouwen, distributief vertrouwen en vertrouwen in 

responsiviteit. Ook worden tevredenheid met functioneren, neiging tot actieve 

samenwerking (samenwerking) en zich verplicht voelen te gehoorzamen (legitimiteit) 

bevraagd. Neiging tot passieve samenwerking (samenwerking) en normatief op één lijn 

liggen (legitimiteit) niet. Tot slot is ‘de politie’ en ‘de politie in de buurt’ het object, en wordt 

gevraagd naar evaluaties van een specifiek politiecontact. 

Finland (Poliisibarometri) 

De Poliisibarometri (PB) (vertaald: politiebarometer) is een tweejaarlijks nationaal 

vragenlijstonderzoek naar de publieke attitudes van Finnen tegenover het functioneren van 

de politie en de algemene veiligheid in Finland. Tussen 1999 en 2018 werd de survey reeds 

tien keer georganiseerd in opdracht van het Finse ministerie van Binnenlandse zaken. 

Sinds 2016 doen zij dit in samenwerking met de Police University College in Finland. Voor 

meer informatie verwijzen we naar het Finse rapport: 

www.theseus.fi/handle/10024/150940. Voor dit onderzoek houden we rekening met de 

meting uit 2018. Aangezien de meetschaal erg verschilt tussen de items, hebben we die 

ook in de tabel (Bijlage 1.5) toegevoegd. We zien dat volgende vijf componenten van 

vertrouwen gemeten worden: algemeen vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit, 

procedureel vertrouwen, distributief vertrouwen, en vertrouwen in responsiviteit. Ook de 

twee componenten van legitimiteit (zich verplicht voelen te gehoorzamen en normatief op 

één lijn liggen) worden bevraagd. Samenwerking en tevredenheid met het functioneren 

worden niet bevraagd. Tot slot is ‘de politie’, ‘de politie in het algemeen’ en ‘de politie in de 

buurt’ het object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek politiecontact. 

Frankrijk (Cadre de vie et sécurité) 

Het Franse nationale surveyonderzoek ‘Cadre de vie et sécurité’ (CVS) (vertaald: 

levensomstandigheden en veiligheid), geïnspireerd op de British Crime Survey, wordt sinds 

2007 jaarlijks uitgevoerd door het Nationaal Instituut van Statistiek en Economische 

Studies (Insee), in samenwerking met het Nationaal Observatorium van Delinquentie en 

Strafrecht (ONDRP) en de Statistische Dienst van het Ministerie van Binnenlandse 

Veiligheid (SSMSI). Het doel is de publieke opinie omtrent levensomstandigheden en 

veiligheid in kaart te brengen. Voor meer informatie verwijzen we naar: 

www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS. We bespreken 

                                                      

 

3  Het onderzoek ‘Borgernes tilfredshed med politiet’ werd niet meegenomen in de analyses, 
aangezien vertrouwen in de politie niet bevraagd werd (zie Bijlage 1.2). 

http://www.theseus.fi/handle/10024/150940
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS
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het onderzoek van 2019. Vragenlijst en methoderapport werden aangevraagd, maar niet 

op tijd ontvangen voor dit rapport. Om die reden is geen uitgebreide analyse gebeurd, en 

baseren we ons op wat online beschikbaar was. De items zijn telkens op een vier- of vijf-

punten schaal gemeten. We zien dat vertrouwen in responsiviteit, vertrouwen in effectiviteit 

en tevredenheid met het functioneren bevraagd worden. Samenwerking en legitimiteit 

worden niet bevraagd. Tot slot is ‘de politie’, de ‘Gendarmerie Nationale’4 en ‘de politie in 

de buurt’ het object. 

 

Noorwegen (Citizen Survey) 

De Citizen Survey (CS) (vertaald: de burgersurvey) is één van de grootste 

gebruikersonderzoeken van de Noorse overheid, met als doel de prestaties van de 

openbare diensten in verschillende sectoren (onderwijs, cultuur, gezondheidszorg etc.) in 

kaart te brengen om deze op lange termijn te verbeteren. De vragenlijst bestaat uit een 

burger- en gebruikersgedeelte en wordt sinds 2009 tweejaarlijks georganiseerd door het 

Agentschap voor Overheidsmanagement en e-Government van Noorwegen. Voor dit 

onderzoek analyseren we de gebruikersvragenlijst (politie) van 2015. Hier wordt namelijk 

uitgebreid gevraagd naar attitudes tegenover de politie bij deelnemers die bij de start van 

de vragenlijst aangeven recent in contact te zijn geweest met de politie. Voor meer 

informatie verwijzen we naar: 

https://nsd.no/nsddata/serier/innbyggerundersokelsen_eng.html. De relevante items voor 

dit onderzoek zijn telkens op een zeven-punten schaal gemeten. We zien dat vijf 

componenten van vertrouwen bevraagd worden: Algemeen vertrouwen, vertrouwen in 

competentie, procedureel vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit en vertrouwen in 

responsiviteit. Merk op dat meerdere vragen ook kunnen geklasseerd worden onder de 

schaal ‘tevredenheid met het functioneren’, vanwege de vraagstelling (“Hoe tevreden of 

ontevreden bent u met…”). Samenwerking en legitimiteit worden niet bevraagd, 

tevredenheid met functioneren wel. Tot slot is ‘de politie’ het object, en wordt gevraagd 

naar evaluaties van een specifiek politiecontact. 

Noorwegen (Politiets innbyggerundersøkelse) 

De politie in Noorwegen organiseert sinds 2004 regelmatig een bevolkingsenquête over 

percepties over de politie, veiligheid en criminaliteit, namelijk de ‘Politiets 

innbyggerundersøkelse’ (PI) (vertaald: de burgerenquête politie). Meer informatie is te 

vinden op: www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-

fakta/innbyggerundersokelsen/innbyggerundersokelsen-2018.pdf. Voor dit onderzoek 

houden we rekening met de data uit 2018, de vragenlijst is van 2019. De relevante items 

zijn telkens op een vijf-punten schaal gemeten. We zien dat zes vertrouwenscomponenten 

bevraagd worden: algemeen vertrouwen, procedureel vertrouwen, distributief vertrouwen, 

vertrouwen in effectiviteit, vertrouwen in responsiviteit, en vertrouwen in betrokkenheid bij 

                                                      

 

4  De Gendarmerie Nationale, één van de twee nationale politiediensten van Frankrijk samen met de 
nationale politie, is een semi-militaire politiemacht die is opgebouwd volgens een militaire 
organisatiestructuur en onderdeel is van de Krijgsmacht van Frankrijk. De organisatie legt 
rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie voor wat betreft de militaire 
aspecten en aan de minister van Binnenlandse Zaken voor wat betreft de politietaken. 

https://nsd.no/nsddata/serier/innbyggerundersokelsen_eng.html
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/innbyggerundersokelsen/innbyggerundersokelsen-2018.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/innbyggerundersokelsen/innbyggerundersokelsen-2018.pdf


 

 

gemeenschap. Verder wordt ook neiging tot actieve en passieve samenwerking bevraagd, 

alsook tevredenheid met het functioneren van de politie. Legitimiteit wordt niet bevraagd. 

Tot slot is ‘de politie’ het object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek 

politiecontact. 

Het Verenigd Koninkrijk (The MOPAC Public Attitudes Survey) 

The Mayor’s Office for Policing and Crime's (MOPAC) Public Attitudes Survey (PAS) is een 

bevolkingsbevraging die elk kwartaal plaatsvindt in Londen naar het vertrouwen in en 

ervaringen met de politie, zie: 

www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=7048. Voor dit onderzoek 

nemen we de meting uit 2017-2018 mee. Aangezien de meetschaal verschilt tussen de 

items, is dit ook in de tabel (Bijlage 1.5) toegevoegd. We zien dat zeven componenten 

bevraagd worden: algemeen vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit, procedureel 

vertrouwen, distributief vertrouwen, vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap, 

vertrouwen in welwillendheid en vertrouwen in responsiviteit. Ook wordt gepeild naar zich 

verplicht voelen te gehoorzamen (legitimiteit) en neiging tot actieve samenwerking 

(samenwerking). Normatief of één lijn liggen (legitimiteit), neiging tot passieve 

samenwerking (samenwerking) en tevredenheid met het functioneren worden niet 

bevraagd. Tot slot is ‘de politie’, ‘de politie in de buurt’, en ‘de Metropolitan Police’5 het 

object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek politiecontact. 

Het Verenigd Koninkrijk (Crime Survey of England and Wales) 

The Crime Survey of England and Wales (CSEW) (vertaald: de survey naar criminaliteit in 

Engeland en Wales), voorheen bekend als The British Crime Survey, is een sinds 1981 

jaarlijks onderzoek naar zowel slachtofferervaringen en specifieke ervaringen met de 

politie, als algemene attitudes tegenover criminaliteit, veiligheid, het strafrechtssysteem en 

de politie. Schotland en Noord-Ierland hebben hun eigen (gelijkaardige) enquêtes. Meer 

gedetailleerde informatie over de vragenlijst en methode is te vinden op: 

www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8464#!/details. Voor dit 

onderzoek nemen we de vragenlijst uit 2017-2018 mee. Aangezien de meetschaal erg 

verschilt tussen de items, hebben we dit ook in de tabel toegevoegd. We zien dat volgende 

zes componenten van vertrouwen bevraagd worden: algemeen vertrouwen, vertrouwen in 

effectiviteit, procedureel vertrouwen, distributief vertrouwen, vertrouwen in betrokkenheid 

bij gemeenschap, en vertrouwen in responsiviteit. Daarnaast wordt ook gepeild naar 

neiging tot actieve samenwerking (samenwerking) en tevredenheid met het functioneren. 

Legitimiteit en neiging tot passieve samenwerking (samenwerking) worden niet bevraagd. 

Tot slot is ‘de politie’ en ‘de politie in de buurt’ het object, en wordt gevraagd naar evaluaties 

van een specifiek politiecontact. 

Zweden (Nationella trygghetsundersökningen)  

De ‘Nationella trygghetsundersökningen’ (NT) (vertaald: de Zweedse survey naar 

veiligheid) is een nationale survey naar slachtofferschap en attitudes van burgers 

                                                      

 

5 De Metropolitan Police: De Politie van Groot-Londen   

http://www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=7048
http://www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8464#!/details
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tegenover veiligheid en criminaliteit. Deze wordt ook vaak vertaald naar het Engels als ‘The 

Swedish Crime Survey’. Meer informatie is te vinden op: 

www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2019-10-08-nationella-trygghets-

undersokningen-2019.html. Voor dit onderzoek nemen we de vragenlijst uit 2019 mee. De 

relevante items voor dit onderzoek zijn telkens op een vier- of vijf-punten schaal gemeten. 

We zien dat volgende componenten van vertrouwen bevraagd worden: procedureel 

vertrouwen, vertrouwen in welwillendheid en vertrouwen in betrokkenheid bij 

gemeenschap. Ook tevredenheid met het functioneren van de politie wordt bevraagd, 

legitimiteit en samenwerking niet. Tot slot is ‘de politie’ het object, wordt gevraagd naar 

evaluaties van een specifiek politiecontact, en maken deze vragen deel uit van een 

uitgebreidere reeks vragen naar het vertrouwen in andere openbare instellingen. 

 

Zwitserland (Kriminalitätsopfererfahrungen und Kriminalitätswahrnehmungen in der 

Schweiz) 

Aangezien het laatste misdaadonderzoek in Zwitserland van 2015 geleden was 

(Biberstein, Killias, Walser, Ladanza, & Pfammatter, 2016 in Staubli, 2017), en aangezien 

dit onderzoek percepties van criminaliteit slechts in beperkte mate onderzocht, besliste het 

Instituut voor Delinquentie en Criminaliteitspreventie (Institut für Delinquenz und 

Kriminalprävention) om in 2018 voor het eerst de Kriminalitätsopfererfahrungen und 

Kriminalitätswahrnehmungen in der Schweiz (KKS) (vertaald: ervaring van slachtoffers van 

misdrijven en percepties van criminaliteit in Zwitserland) te organiseren. Het onderzoek 

peilt hoofdzakelijk naar attitudes en percepties met betrekking tot criminaliteit, 

slachtofferschap en de gevolgen. Voor meer informatie verwijzen we naar: 

https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/18193. De relevante items zijn afwisselend 

op een vijf- of tien-punten schaal gemeten. We zien dat algemeen vertrouwen en 

vertrouwen in effectiviteit (met betrekking tot criminaliteitsbestrijding en slachtofferhulp) 

worden gemeten. Legitimiteit, samenwerking en tevredenheid met het functioneren worden 

niet bevraagd. Tot slot is ‘de politie’ het object, en maakt deze vraag deel uit van een 

uitgebreidere reeks vragen naar het vertrouwen in instellingen.  

http://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2019-10-08-nationella-trygghets-undersokningen-2019.html
http://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2019-10-08-nationella-trygghets-undersokningen-2019.html
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/18193


 

 

Vergelijking vragenlijstonderzoek in Europa 

In onderstaande Tabellen vergelijken we de vragenlijstonderzoeken naar vertrouwen in de politie in Europa op vlak van: het concept vertrouwen, het object van 

vertrouwen en de gedragseffecten van vertrouwen. 

Tabel 12. Vergelijking vragenlijstonderzoek in Europa (Deel 1).6 

Concept/Object Component Vragenlijstonderzoek in Europa 

  België Denemarken Denemarken Finland Frankrijk Noorwegen Noorwegen 

  VM 2018 PT 2018 KMP 2019 PB 2018 CVS 2019 CS 2015 PI 2018 

Concept         
Vertrouwen Algemeen vertrouwen  X X X  X X 
 Procedureel vertrouwen X  X X  X X 
 Distributief vertrouwen X  X X   X 
 Vertrouwen in effectiviteit   X X X X X 
 Vertrouwen in betrokkenheid bij 

gemeenschap 
  X    X 

 Vertrouwen in gedrag binnen grenzen 
autoriteit 

       

 Vertrouwen in competentie      X  
 Vertrouwen in welwillendheid        
 Vertrouwen in responsiviteit X X X X X X X 
Samenwerking Neiging tot actieve samenwerking   X    X 
 Neiging tot passieve samenwerking       X 
Legitimiteit Zich verplicht voelen te gehoorzamen   X X    
 Normatief op één lijn liggen X   X    
Tevredenheid met functioneren  X X X  X X X 
Object         
De politie    X X X X X 

De politie in het algemeen   X  X    
De politie in de buurt  X X X X X   
Specifiek politiecontact  X X X X  X X 
Andere instellingen dan politie         

                                                      

 

6 Beperkte vergelijking voor wat betreft Frankrijk aangezien niet alle documentatie op tijd werd ontvangen 
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Tabel 13. Vergelijking vragenlijstonderzoek in Europa (Deel 2). 

Concept/Object Component Vragenlijstonderzoek in Europa 

  Het VK Het VK Zweden Zwitserland 

  MOPAC PAS 2018 CSEW 2018 NT 2019 KKS 2018 

Concept      
Vertrouwen Algemeen vertrouwen X X  X 
 Procedureel vertrouwen X X X  
 Distributief vertrouwen X X   
 Vertrouwen in effectiviteit X X  X 
 Vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap X X X  
 Vertrouwen in gedrag binnen grenzen autoriteit     
 Vertrouwen in competentie     
 Vertrouwen in welwillendheid X  X  
 Vertrouwen in responsiviteit X X   
Samenwerking Neiging tot actieve samenwerking X X   
 Neiging tot passieve samenwerking     
Legitimiteit Zich verplicht voelen te gehoorzamen X    
 Normatief op één lijn liggen     
Tevredenheid met functioneren   X X  
Object      
De politie  X X X X 
De politie in het algemeen      
De politie in de buurt  X X   
Specifiek politiecontact  X X X  
Andere instellingen dan politie    X X 



 

 

Vragenlijstonderzoek in Noord-Amerika 

Canada (General Social Survey) 

De General Social Survey (GSS) (vertaald: het algemeen sociaal onderzoek) is een 

vragenlijstonderzoek naar de levensomstandigheden en het welzijn van Canadezen, dat 

sinds 1985 jaarlijks plaatsvindt in Canada. De survey wordt georganiseerd door Statistics 

Canada in opdracht van de Canadese overheid, en focust zich op zeven verschillende 

thema’s: het leven op het werk en thuis, familieleven, zorg, vrijwilligerswerk, 

slachtofferschap, sociale identiteit en tijdsbesteding. Elk van deze thema's wordt ongeveer 

om de vijf tot zeven jaar diepgaand onderzocht. Daarnaast is er in elke cyclus ruimte voor 

vragen omtrent beleidsrelevante kwesties. Voor dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in de 

“GSS Canadians' Safety” aangezien hierin gepeild wordt naar de publieke opinie omtrent 

criminaliteit en het rechtssysteem in Canada, en naar ervaringen van slachtofferschap. Dit 

onderzoek werd voor de eerste keer uitgevoerd in 1988, en nadien in 1993 onder de naam 

GSS Personal Risk. In 1999, 2004 en 2009 veranderde de naam naar “GSS Victimization”, 

en in de peilingen van 2014 en 2019 wordt de naam “Canadians' Safety” gebruikt. 

Aangezien de data van de peiling in 2019 pas beschikbaar is in 2021, analyseren we voor 

dit onderzoek de gegevens uit 2014, de vragenlijst van 2019 is wel reeds beschikbaar. 

Voor meer informatie verwijzen we naar: www.statcan.gc.ca/eng/survey/household/4504 

en https://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm. Aangezien 

de meetschaal verschilt tussen de items, hebben we dit ook in de tabel (Bijlage 1.5) 

toegevoegd. Volgende componenten van vertrouwen worden bevraagd: algemeen 

vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit, vertrouwen in responsiviteit, distributief vertrouwen 

en procedureel vertrouwen. Tevredenheid met het functioneren wordt ook bevraagd, 

legitimiteit en samenwerking niet. Tot slot is ‘de politie’ en ‘de politie in de buurt’ (Royal 

Canadian Mounted Police) het object, en wordt gevraagd naar evaluaties van een specifiek 

politiecontact. 

De Verenigde Staten (The National Crime Victimization Survey en The Police-Public 

Contact Survey) 

De National Crime Victimization Survey (NCVS) (vertaald: de nationale enquête over de 

bestrijding van criminaliteit) is een vragenlijstonderzoek naar crimineel slachtofferschap bij 

personen vanaf 12 jaar, dat sinds 1973 jaarlijks plaatsvindt in de Verenigde Staten. De 

vragenlijst wordt in opdracht van het Amerikaans Ministerie van Justitie uitgevoerd door 

the U.S. Census Bureau. Als aanvulling op deze hoofdvragenlijst werd in 1996, 1999, 2002, 

2005, 2008, 2011 en 2015 een deelsurvey voor de NCVS-respondenten vanaf 16 jaar 

toegevoegd om informatie over de aard en kenmerken van face-to-face contacten tussen 

de politie en het publiek, inclusief de reden en uitkomst van het contact en de tevredenheid 

van de respondent met het contact, te vergaren, namelijk: The Police-Public Contact 

Survey (PPCS). Hoewel de NCVS nog recent in 2019 werd uitgevoerd, analyseren we voor 

dit onderzoek de data uit 2015, aangezien toen zowel de NCVS als de PPCS uitgevoerd 

werden. De vragenlijst van de NCVS is de vragenlijst die gebruikt werd in 2019. Voor meer 

gedetailleerde informatie verwijzen we naar het onderzoeksrapport van de NCVS 

(www.bjs.gov/content/pub/pdf/ncvstd16.pdf) en dat van de PPCS 2015 

(https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/studies/36653). Na analyse van de NCVS 

zien we dat niet gepeild wordt naar vertrouwen in de politie. Echter, na contact met Grace 

Kena (statisticus bij the Bureau of Justice Statistics) wist zij te vertellen dat de hoofdsurvey 

momenteel herzien wordt, en dat verschillende nieuwe vragenblokken zullen toegevoegd 

worden aan de vragenlijst. De items in de herziene versie die peilen naar attitudes 

http://www.statcan.gc.ca/eng/survey/household/4504
https://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4504_Q1_V6-eng.htm
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ncvstd16.pdf
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/studies/36653
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tegenover de politie worden weergegeven in Bijlage 1.5. Deze worden telkens op een vijf-

punten schaal gemeten. De volgende componenten van vertrouwen worden onderzocht: 

algemeen vertrouwen, procedureel vertrouwen en vertrouwen in effectiviteit. Ook 

tevredenheid met het functioneren van de politie wordt bevraagd, samenwerking en 

legitimiteit niet. Tot slot is ‘de politie’ en ‘de politie in de buurt’ het object, en wordt gevraagd 

naar evaluaties van een specifiek politiecontact.  

Vervolgens analyseren we de relevante items uit de PPCS. Deze worden telkens op een 

vijf-punten schaal gemeten. We zien dat vertrouwen in de politie niet bevraagd wordt, 

neiging tot actieve samenwerking (samenwerking) en tevredenheid met het functioneren 

van de politie wel. Tot slot is ‘de politie’ het object, en wordt gevraagd naar evaluaties van 

een specifiek politiecontact.  

Vragenlijstonderzoek in Oceanië 

Australië (National survey of Community Satisfaction with Police Services) 

De National Survey of Community Satisfaction with Police Services (NSCSPS) (vertaald: 

nationaal onderzoek naar de tevredenheid van de gemeenschap met politiediensten) is 

een vragenlijst die sinds 1996 is opgenomen in de Population Survey Monitor, die peilt naar 

de publieke houding tegenover de geleverde diensten van de politie, het meest recente 

politiecontact en percepties over angst voor criminaliteit en problemen in de buurt. Het 

onderzoek wordt in opdracht van de Australia-New Zealand Policing Advisory Agency elk 

kwartaal uitgevoerd bij ongeveer 3000 huishoudens in heel Australië. Meer informatie is 

tee vinden op: www.srcentre.com.au/our-research/national-survey-of-community-

satisfaction-with-policing. Vragenlijst en methoderapport werden aangevraagd, maar niet 

op tijd ontvangen voor dit rapport. Om die reden is geen uitgebreide analyse gebeurd, en 

baseren we ons op wat online beschikbaar was. De relevante items worden telkens op een 

vijf-punten schaal gemeten. We zien dat enkel procedureel vertrouwen bevraagd wordt. 

Ook tevredenheid met het functioneren van de politie wordt bevraagd, samenwerking en 

legitimiteit niet. Tot slot gaat het telkens over evaluaties van een specifiek politiecontact 

tijdens slachtofferschap.  

Nieuw-Zeeland (New-Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey) 

De New-Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey (PCSS) (vertaald: 

tevredenheidsonderzoek Nieuw-Zeelandse politie) is een nationaal vragenlijstonderzoek 

naar het vertrouwen in de politie, onveiligheidsgevoelens en tevredenheid met de kwaliteit 

van politiediensten bij burgers, dat sinds 2008 jaarlijks georganiseerd wordt in opdracht 

van de politie van Nieuw-Zeeland. Meer informatie is te vinden op: 

https://www.police.govt.nz/about-us/publication/citizens-satisfaction-survey-reports. Voor 

dit onderzoek analyseren we de data uit 2019. De relevante items worden telkens op een 

twee- of vijf-punten schaal gemeten. De volgende componenten van vertrouwen worden 

bevraagd: algemeen vertrouwen, vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap, 

procedureel vertrouwen, vertrouwen in competentie, vertrouwen in effectiviteit en 

vertrouwen in welwillendheid. Tevredenheid met het functioneren wordt ook bevraagd, 

legitimiteit en samenwerking niet. Tot slot is ‘de politie’ het object, en wordt gevraagd naar 

evaluaties van een specifiek politiecontact. 

http://www.srcentre.com.au/our-research/national-survey-of-community-satisfaction-with-policing
http://www.srcentre.com.au/our-research/national-survey-of-community-satisfaction-with-policing
https://www.police.govt.nz/about-us/publication/citizens-satisfaction-survey-reports


 

 

Vergelijking vragenlijstonderzoek in Noord-Amerika en Oceanië  

In onderstaande Tabellen vergelijken we de vragenlijstonderzoeken naar vertrouwen in de politie in Europa op vlak van: het concept vertrouwen, het object van 

vertrouwen en de gedragseffecten van vertrouwen. 

Tabel 14. Vergelijking vragenlijstonderzoek in Noord-Amerika, Oceanië en internationaal.7 

Concept/Object Component Vragenlijstonderzoek in Noord-Amerika en Oceanië 

  Canada De VS De VS Australië Nieuw-Zeeland 

  GSS 2019 NCVS 2019 PPCS 2015 NSCSPS PCSS 2019 

Concept       
Vertrouwen Algemeen vertrouwen X X   X 
 Procedureel vertrouwen X X  X X 
 Distributief vertrouwen X     
 Vertrouwen in effectiviteit X X   X 
 Vertrouwen in betrokkenheid bij gemeenschap     X 
 Vertrouwen in gedrag binnen grenzen autoriteit      
 Vertrouwen in competentie     X 
 Vertrouwen in welwillendheid     X 
 Vertrouwen in responsiviteit X     
Samenwerking Neiging tot actieve samenwerking   X   
 Neiging tot passieve samenwerking      
Legitimiteit Zich verplicht voelen te gehoorzamen      
 Normatief op één lijn liggen      
Tevredenheid met functioneren  X X X X X 
Object       
De politie  X X X  X 
De politie in het algemeen       
De politie in de buurt  X X    
Specifiek politiecontact  X X X X X 
Andere instellingen dan politie       

                                                      

 

7 Beperkte vergelijking voor wat betreft Australië aangezien niet alle documentatie op tijd werd ontvangen 
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Onderdeel 4: Vergelijking meetpraktijk in Nederland met 

meetpraktijk in andere Westerse landen 

In dit gedeelte vatten we samen hoe de buitenlandse voorbeelden aansluiten bij of afwijken 

van de Nederlandse meetpraktijk op het vlak van wat gemeten wordt, en hoe dit wordt 

gemeten  

Vergelijking Nederlandse en buitenlandse meetpraktijk 

Componenten van vertrouwen in de politie 

Algemeen kan worden gesteld dat de Nederlandse meetpraktijk op het vlak van 

componenten van vertrouwen in grote lijnen aansluit bij de buitenlandse meetpraktijk. De 

analyse gebeurde aan de hand van negen componenten uit het Canadese onderzoek van 

Jackson en Bradford (2019). Vooral vertrouwen in effectiviteit en responsiviteit komt zeer 

uitgebreid aan bod, zowel in Nederlands als buitenlands onderzoek. Procedureel 

vertrouwen komt eveneens aan bod in de drie nationale onderzoeken naar 

veiligheidsbeleving en slachtofferschap in Nederland, alsook in hun buitenlandse 

tegenhangers. Metingen van distributief vertrouwen zijn in mindere mate aanwezig, maar 

worden meer en meer beschouwd als belangrijke component van vertrouwen in de politie 

in recente herwerkingen van vragenlijsten. We verwachten dat deze trend zich zal 

doorzetten. De Nederlandse praktijk heeft minder aandacht voor de mate waarin burgers 

overtuigd zijn dat de politie zich gedraagt in overeenstemming met haar autoriteit, en de 

grenzen van haar autoriteit respecteert, en dat de politie welwillend is. Maar ook op dit vlak 

wijkt de Nederlandse praktijk weinig af van wat elders gebruikelijk is.  

De focus van de bestaande onderzoeken ligt bijna exclusief op de politie en de klassieke 

politietaken, in het bijzonder de politie in een rol als ‘crimefighter´. Andere rollen van de 

politie komen weinig tot niet aan bod, met uitzondering van specifieke onderzoeken naar 

slachtofferhulp. Meldenswaardige uitzonderingen zijn de Finse politiebarometer die peilt 

naar vertrouwen in effectiviteit, waarbij telkens een andere verantwoordelijkheid van de 

politie wordt bevraagd (o.a. oplossen van autodiefstal en inbraak, verkeerscontrole, 

interventie bij huishoudelijk geweld, preventie van economische en cybercriminaliteit etc.). 

Ook in de Deense survey over slachtoffertevredenheid met de politie worden meerdere 

taken van de politie bevraagd (o.a. bestrijden van diefstal, inbraak, seksueel geweld, etc.) 

In vergelijking met de Nederlandse Veiligheidsmonitor, die enkel peilt naar vertrouwen in 

criminaliteitsbestrijding, geven de Finse en Deense survey een meer volledige 

weerspiegeling van het (specifieke) takenpakket van de politie.  

Het object van vertrouwen in de politie 

Verschillende objecten van vertrouwen kunnen worden bevraagd, gaande van de politie in 

het algemeen, over die in de buurt, tot specifieke onderdelen of actoren binnen het bestel. 

De meeste onderzoeken bevragen de politie in het algemeen, soms aangevuld met de 

politie in de buurt, of een specifieke lokale politiedienst. Zo ook in het Nederlandse 

onderzoek. 

Daarnaast stellen we vast dat uitgebreide onderzoeken naar vertrouwen of aspecten 

hiervan in de politie meestal enkel de politie meenemen in de vraagstelling. Het vertrouwen 



 

 

in andere instellingen, zoals het rechtssysteem, of democratische instellingen wordt 

meestal niet bevraagd. Nochtans weten we dat het vertrouwen in de politie op zijn minst 

deels samenhangt met een breder institutioneel vertrouwen of wantrouwen. Meenemen 

van tenminste een aantal andere instellingen zou toelaten het vertrouwen in de politie in 

het algemeen te contextualiseren. 

Ook het groeiende fenomeen ‘lichtblauw’ (boa, particuliere beveiliging) wordt niet in de 

bestaande onderzoeken meegenomen, ondanks het feit dat deze in toenemende mate 

politietaken op zich nemen. De Nederlandse meetpraktijk wijkt hier echter niet af van de 

internationale praktijk. 

Gedragseffecten van vertrouwen in de politie 

Het is duidelijk dat de Nederlandse meetpraktijk op de gedragsdimensie van vertrouwen 

afwijkt van een aantal buitenlandse voorbeelden. Op vlak van variatie in bevraging van 

gedragseffecten, gaat de Finse Politiebarometer verder in het meten van gedragseffecten 

dan alle Nederlandse, en de meeste buitenlandse surveys. Dit is in het bijzonder het geval 

voor legitimiteit: vind je het een plicht te doen wat de politie vraagt, zelfs indien je het er 

niet mee eens bent, je de redenen die de politie aanhaalt niet begrijpt, of je niet blij bent 

met hoe de politie je behandelt. Ook het Deense onderzoek stelt de vraag of men naar de 

politie dient te luisteren, zelfs indien je het er niet mee eens bent. Meer in het algemeen 

peilt het Finse onderzoek ook naar de congruentie tussen de eigen waarden en die van de 

politie (normatief op één lijn zitten). Dit is ook het geval voor het Canadese onderzoek, dat 

het heeft over een morele plicht de bevelen van de politie te volgen, net zoals het Britse 

MOPAC onderzoek. In Nederland bevraagt enkel de Slachtoffermonitor onrechtstreeks 

politielegitimiteit (‘respect’).  

Neiging tot samenwerking komt niet aan bod in de Veiligheidsmonitor, maar wel 

onrechtstreeks in de Slachtoffermonitor (‘ik vind dat iedereen de politie zou moeten 

steunen’), en in de Vertrouwens- en Reputatiemonitor (aanbevelen bij de politie te gaan 

werken, politie helpen in noodsituaties). In verschillende buitenlandse onderzoeken komt 

deze neiging tot samenwerking veel uitgebreider aan bod. Aangiftebereidheid is een 

klassieke vraag (zie bij voorbeeld het Noorse, Britse, Canadese, of Deense onderzoek), 

net zoals varianten die peilen naar de mate waarin deelnemers anderen zouden 

aanmoedigen aangifte te doen. De Crime Survey of England and Wales stelt ook vragen 

naar vrijwilligerswerk bij de politie. 

Methodologisch opzet 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de meetpraktijk in Nederland op 

methodologisch vlak aan de hoogste eisen voldoet, zeker wat betreft de 

Veiligheidsmonitor. Door een gebrek aan transparantie is de Reputatiemonitor niet te 

beoordelen. Ook in het buitenland worden gelijkaardige methoden gehanteerd, en de 

Nederlandse praktijk vertoont veel gelijkenissen.  

In het verleden werd voor de Veiligheidsmonitor gebruik gemaakt van boostersamples in 

een aantal grote Nederlandse steden om te corrigeren voor de lage respons bij sommige 

herkomstgroepen. Ook andere landen doen of deden dit. Een voorbeeld is een Maori 

booster sample in het Nieuw-Zeelandse onderzoek. Ook de Crime Survey for England and 

Wales gebruikte tot 2010 booster samples voor etnische minderheden en personen tussen 

16 en 24 jaar, om toe te laten specifieke uitspraken te doen over deze groepen. Dit is echter 
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beëindigd om budgettaire redenen. Andere onderzoeken doen dan weer aan oversampling 

bij bepaalde groepen, zoals jongeren (bv. België, Zweden, Canada) of mensen met een 

migratie-achtergrond omwille van lagere respons. Al bij al, echter, is de respons bij 

respondenten in Nederland met een niet-Westerse achtergrond goed. Het blijft de vraag of 

deze, maar ook andere kwetsbare groepen, in elke regio in voldoende mate aanwezig zijn 

in de uiteindelijk verzamelde antwoorden om er afzonderlijk uitspraken over te kunnen 

doen. Wat niet bekend is, en ook niet is af te leiden uit de beschikbare data is in welke 

mate personen met een laag vertrouwen in de politie minder geneigd zijn deel te nemen 

aan het onderzoek. Tegelijk dient opgemerkt dat de steekproeven in Nederland zeer groot 

zijn in vergelijking tot die in de geanalyseerde buitenlandse onderzoeken. 

 

  



 

 

Conclusie over de Nederlandse meetpraktijk. 

Er bestaan in Nederland verschillende onderzoeken die het vertrouwen in de politie in het 

algemeen meten, en dus voorzien in de behoefte om op regelmatige basis een ”snapshot” 

te nemen van het algemene vertrouwen in de politie. Aangezien vertrouwen een relatief 

stabiel gegeven is, is er een voldoende aanbod aan metingen om de staat van het 

vertrouwen en veranderingen hierin te monitoren.  

Daarnaast bestaan er een aantal meer specifieke metingen die dit vertrouwen in meer 

detail onderzoeken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de Veiligheidsmonitor. Hoewel de 

Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie een aantal unieke items bevat kon dit instrument 

niet in detail worden geëvalueerd omwille van beperkte transparantie over de 

totstandkoming, en de beperkte toegang tot de data. 

Op basis van een literatuuronderzoek en van een grootschalige Canadese studie werden 

een aantal componenten van vertrouwen onderscheiden. Een aantal van deze 

componenten worden in de Nederlandse praktijk goed afgedekt, met name vertrouwen in 

responsiviteit, competentie, en effectiviteit, alsook vertrouwen in de betrokkenheid bij de 

gemeenschap. Ook distributief en procedureel vertrouwen komen in enige mate aan de 

orde, zij het aan de hand van één enkel item, wat risico´s inhoudt voor de validiteit van de 

meting. Deze beperkte aandacht is opvallend gezien distributief en procedureel vertrouwen 

in het publieke debat en academisch onderzoek net wel veel aandacht krijgen. Metingen 

van vertrouwen in de welwillendheid van de politie zijn er niet, en ook vertrouwen in het 

gedrag van de politie binnen de grenzen van haar autoriteit wordt beperkt gemeten. Toch 

moet opgemerkt worden dat de gebruikte schalen en concepten in de Veiligheidsmonitor 

empirisch niet altijd even goed van elkaar te onderscheiden zijn. Het valt ook op dat items 

in de vragenlijst over de politie in de buurt of de contacten met bewoners duidelijk te 

onderscheiden zijn van items die eerder ingaan op de politie in het algemeen, en deze 

scheidlijn loopt doorheen de theoretische concepten. Dit betekent dat een aantal vragen in 

de vragenlijst wellicht niet meten wat men bedoelde te meten.  

Het is opmerkelijk dat een meting van algemeen vertrouwen in de politie in de 

Veiligheidsmonitor afwezig is. Ook worden geen vragen gesteld naar vertrouwen in andere 

instituties en actoren (bij voorbeeld de rechtspraak, politieke organen, of de burgemeester) 

die toe zouden laten vertrouwen in politie te kaderen of te ijken. De meeste metingen, zowel 

in Nederland als daarbuiten, richten zich op het vertrouwen in “de politie” als institutie, en 

maken geen onderscheid tussen de institutie en de personen hierin werkzaam, of tussen 

verschillende actoren binnen het veiligheidsbestel. Opvallend is dat ‘lichtblauw’ afwezig is 

in de vertrouwensonderzoeken, evenals de meer ‘grijze’ taken (recherche, maar ook 

lichtgrijze actoren met een zekere politionele rol zoals inspectiediensten als de Fiscale 

Inlichtingen- en Opsporingsdienst). We vermoeden dat dit te maken heeft met de wens 

meetinstrumenten stabiel te houden over de tijd, waardoor nieuwe ontwikkelingen pas met 

vertraging worden gereflecteerd in de metingen. Een andere verklaring is dat de 

bevoegdheid voor deze andere actoren verspreid bij andere ministeries ligt.  

De focus in de Nederlandse meetpraktijk ligt vooral op het repressieve luik van het 

takenpakket van de politie, waarbij de politie vooral wordt gezien in haar rol als 

‘crimefighter’. Dit betekent dat andere rollen van de politie, zoals o.a. hulpverlening, 

wetshandhaving, openbare orde, verkeer, burgerbescherming etc. onderbelicht worden. 
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Metingen van vertrouwen in effectiviteit zouden breder moeten kijken dan enkel deze 

criminaliteitsbestrijdingsrol.  

Laag vertrouwen wordt in het bijzonder problematisch wanneer dit effect heeft op 

gedragingen van burgers, zoals hun geneigdheid actief of passief met de politie samen te 

werken, aangifte te doen, of een loopbaan bij de politie aan te bevelen. Gedragseffecten 

van hoog of laag vertrouwen worden maar zeer beperkt onderzocht. Aangiftegedrag komt 

in de Veiligheidsmonitor wel aan bod, maar dit enkel in relatie tot concrete gevallen van 

slachtofferschap. Het is essentieel deze gedragseffecten te onderzoeken.  

Het veldwerk voor de Nederlandse Veiligheidsmonitor is van hoog niveau, en er wordt 

gebruik gemaakt van een uitgebreid arsenaal aan technieken om non-respons tegen te 

gaan. De situatie is anders voor de Vertrouwens- en Reputatiemonitor Politie waar zeer 

beperkte openheid is wat het onmogelijk maakt een inhoudelijk oordeel uit te spreken over 

de kwaliteit van het veldwerk. Zonder bijkomende transparantie is het niet aangeraden dit 

instrument verder in te zetten voor het onderbouwen van beleid.  

De meeste onderzoeken in binnen- en buitenland maken gebruik van een algemene 

steekproef. Meestal is die zeer groot om in detail te kunnen kijken naar ontwikkelingen op 

het lokale niveau. De gehanteerde steekproeven in Nederland zijn groot tot zeer groot. 

Hierbij moet de vraag gesteld worden of een zeer grote steekproef, zoals gebruikt in de 

Veiligheidsmonitor 2019 (N = 325.615), wel nodig is om een betrouwbaar beeld te krijgen 

van attitudes bij de bevolking tegenover de politie. Daarnaast is niet altijd duidelijk of het 

lokale niveau ook voldoende gebruik maakt van de data om het lokaal veiligheidsbeleid 

vorm te geven. De respons en representativiteit zijn goed, maar het is onduidelijk of 

dergelijke instrumenten ook groepen met zeer laag vertrouwen op voldoende wijze 

bereiken. Niet alle onderzoeken laten toe deelanalyses te maken van kleinere, specifieke 

bevolkingssubgroepen, zoals bijzonder kwetsbare groepen, of groepen waarvoor 

bijzondere beleidsmatige interesse is. Over het algemeen valt op dat, in verhouding tot de 

hoeveelheid data die wordt verzameld via de Veiligheidsmonitor, deze data relatief beperkt 

diepgaand worden geanalyseerd. 

De voorgeschiedenis van de Veiligheidsmonitor is nog duidelijk af te lezen in de vragenlijst. 

De Nederlandse Veiligheidsmonitor heeft duidelijke protocollen voor aanpassingen aan de 

vragenlijst, en het effect van aanpassingen wordt getest. Dit zorgt voor hoge kwaliteit, maar 

kan ook innovatie in de weg staan. Dit maakt het niet altijd duidelijk of alle items nog 

dezelfde beleidsrelevantie hebben als toen ze werden opgenomen in de vragenlijst.  

Toegang tot de data voor externe onderzoekers is relatief moeilijk, zowel voor de 

Veiligheidsmonitor als voor de Vertrouwens- en Reputatiemonitor. Toegang tot de 

Veiligheidsmonitor verloopt via het CBS, volgens een strakke procedure. Deze is 

begrijpelijk voor onderdelen die gevoelige gegevens betreffen, maar de procedure beperkt 

wel de bruikbaarheid van de data. Daar waar toegang tot de Veiligheidsmonitor via 

duidelijke protocollen verloopt, is dit zeer onduidelijk voor de Vertrouwens- en 

Reputatiemonitor. Het gevolg is dat het potentieel op doorwerking van de resultaten eerder 

beperkt is. 
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Bijlagen 

1.1 Geselecteerde vragenlijstonderzoeken. 

Tabel 15. Geselecteerde vragenlijstonderzoeken en contactpersonen. 

Land Vragenlijst Contact  

Europa   
Nederland De Veiligheidsmonitor Elke Moons en Ger Linden (CBS) 

 
 De Vertrouwens- en Reputatiemonitor Nadine Kleeven en Dimitri Gelens (Reputation Institute) 
 De Slachtoffermonitor Geen contactpersoon 
 Wijkprofiel Rotterdam Wim van der Zanden (O&BI gemeente Rotterdam) 
 De survey ‘Culturele veranderingen in Nederland  Geen contactpersoon 
 De Eurobarometer Geen contactpersoon 
 De European Values Study Geen contactpersoon 
 De European Social Survey Geen contactpersoon 
België De Veiligheidsmonitor Ellen Van den Bogaerde (Federale Politie België) 
Denemarken Politiets tryghedsundersøgelse Carina Børgesen (Deense Politie) 
Denemarken Kriminalitetsofres med politiet Lars Mikkelsen (Deense Politie) 
Finland Poliisibarometri Matti Vuorensyrjä (The Police University College) 
Frankrijk 

Cadre de vie et sécurité 
Helene Guedj (Ministerie van Binnenlandse Zaken Frankrijk) 

Stephane Legleye en Delphine Croze (Insee) 
(Geen antwoord gekregen op verzoek) 

Noorwegen Citizen Survey Geen contactpersoon 
Noorwegen Politiets innbyggerundersøkelse Joakim Wold Nylén (Kantar Norway) en Espen Frøyland (Politidirektoratet) 
Het Verenigd Koninkrijk The MOPAC Public Attitudes Survey  Opinion Research Services 

(Geen antwoord gekregen op verzoek) 
 The Crime Survey of England and Wales Hannah Bridgman (Kantar) en The Office For National Statistics (Geen 

antwoord gekregen op verzoek) 
Zweden Nationella trygghetsundersökningen Maria Molin (The National Council for Crime Prevention) 
Zwitserland Kriminalitätsopfererfahrungen und Kriminalitätswahrnehmungen in der 

Schweiz 
Dirk Baier (Institute of Delinquency and Crime Prevention) 

Noord-Amerika   
Canada General Social Survey Joanne Hans en Caroline Pelletier (Statistics Canada) 
Canada Public Safety Canada Rebecca Mugford (Public Safety Canada) 
De Verenigde Staten The National Crime Victimization Survey Grace Kena (Bureau of Justice Statistics) 
De Verenigde Staten The Police-Public Contact Survey Grace Kena (Bureau of Justice Statistics) 
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Tabel 15. (vervolg) 
Land Vragenlijst Contact  
Oceanië   
Australië 

National survey of Community Satisfaction with Police Services 
Vicki Brereton (Australia New Zealand Policing Advisory Agency) 

(Geen antwoord gekregen op verzoek) 
Nieuw-Zeeland New-Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey David Glover, Susan Campbell, en Pru Baskett (Gravitas) 

1.2 Niet-geselecteerde vragenlijstonderzoeken. 

Tabel 16. Niet-geselecteerde vragenlijstonderzoeken en contactpersonen. 

Land Vragenlijst Beschrijving Reden Contact 

Europa     
Nederland De Omnibus enquête 

Rotterdam 
Jaarlijks vragenlijstonderzoek dat peilt naar 

opvattingen en reacties op beleid, voorzieningen of 
diensten van de gemeente Rotterdam. Zie: 

www.onderzoek010.nl 

In de vragenlijst van 2019 peilen vijf items naar 
attitudes tegenover preventief fouilleren door de 

politie. Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. 

Geen 
contactpersoon 

 De Veiligheidsmonitor 
Amsterdam-Amstelland 

Deze veiligheidsregio gebruikt de huidige nationale 
veiligheidsmonitor om data over de leefbaarheid en 

veiligheid in de regio te verzamelen. Zie: 
www.veiligheidsmonitor.nl/Werkwijze/Vragenlijst 

Vertrouwen in de politie wordt niet verder bevraagd in 
de vrije ruimte. 

Elke Moons en 
Ger Linden (CBS) 

 De Veiligheidsmonitor 
Rotterdam-Rijnmond 

Idem   
 

Idem Elke Moons en 
Ger Linden (CBS) 

Denemarken Borgernes tilfredshed med 
politiet 

Vragenlijstonderzoek naar publieke tevredenheid 
met de politie in opdracht van het Deense ministerie 
van Justitie met als doel de dienstverlening van de 
politie te verbeteren en de aangiftebereidheid van 

burgers te verbeteren. Zie: 
www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arb
ejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/r

apport_-_tilfredshed_med_politiet_sept2018.pdf 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. Lars Mikkelsen 
(Deense politie) 

Denemarken Offerundersøgelserne 
2005-2018 

Nationaal slachtofferonderzoek bij de Deense 
bevolking in opdracht van de Crime prevention 

Council, het ministerie van Justitie en de nationale 
politie van Denemarken. Zie: 

www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arb
ejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2019/h

ovedtal_-_offerundersoegelsen_2005-2018.pdf 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. Geen 
contactpersoon 

     

 

http://www.onderzoek010.nl/
http://www.veiligheidsmonitor.nl/Werkwijze/Vragenlijst
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/rapport_-_tilfredshed_med_politiet_sept2018.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/rapport_-_tilfredshed_med_politiet_sept2018.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/rapport_-_tilfredshed_med_politiet_sept2018.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2019/hovedtal_-_offerundersoegelsen_2005-2018.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2019/hovedtal_-_offerundersoegelsen_2005-2018.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2019/hovedtal_-_offerundersoegelsen_2005-2018.pdf


 

 

Tabel 16. (vervolg) 
Land Vragenlijst Beschrijving Reden Contact 

Duitsland Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage der 

Sozialwissenschaften 

Tweejaarlijks nationaal onderzoek naar attitudes, 
gedrag en sociale structuur van de bevolking in 

Duitsland. Zie: https://www.gesis.org/allbus/allbus 

In de vragenlijst is vertrouwen in de politie een klein 
onderdeel. Enkel algemeen vertrouwen in de politie 

wordt bevraagd aan de hand van één item. 

Geen 
contactpersoon 

Finland Citizen Safety and 
Security Survey 

Nationaal slachtofferonderzoek bij de Finse 
bevolking, ter opvolging van de Finish National 

Safety Survey, dat sinds 2015 tweejaarlijks wordt 
afgenomen. Zie: 

www.spek.fi/loader.aspx?id=4a28854e-ba4c-4634-
aa45-0ca0428d36ca 

In de vragenlijst van 2019 is vertrouwen in de politie 
een klein onderdeel. Enkel vertrouwen in effectiviteit 

wordt bevraagd aan de hand van twee items. 

Heikki Laurikainen 
en 

Taina Hanhikoski 
(SPEK) 

Italië La sicurezza dei cittadini Vijfjaarlijkse bevolkingsenquête naar percepties van 
veiligheid. Zie:  https://www.istat.it/it/archivio/164581 

Geen antwoord gekregen op verzoek Antonella 
Ciccarese (Istat) 

Letland Latvijas iedzivotaju 
aptauja: Attieksme pret 

valsts policiju 

Jaarlijkse nationale bevolkingsenquête naar 
percepties omtrent de politie, criminaliteit en 

veiligheid. Zie: https://www.vestnesis.lv/ta/id/60493 

Geen antwoord gekregen op verzoek Andis Rinkevics 
(State Police 

Latvia) 
Luxemburg Enquête sur la securité Vragenlijstonderzoek naar slachtofferschap en 

veiligheids- en criminaliteitspercepties. Zie:  
https://statistiques.public.lu/catalogue-

publications/economie-statistiques/2015/85-
2015.pdf. 

In de vragenlijst van 2013 is vertrouwen in de politie 
een klein onderdeel. Enkel vertrouwen in effectiviteit 

wordt bevraagd aan de hand van één item. 

Guillaume Osier 
(Statec) 

Noorwegen Police and the Public 
Survey 

 
 

Een reeks van zes enquêtes tussen september 2011 
en december 2014 naar de percepties van de 

Noorse bevolking over de effecten van de 
terroristische incidenten op 22 juli 2011.  

De vragenlijsten hebben betrekking op een specifieke 
gebeurtenis en werden éénmalig uitgevoerd. 

Metingen van algemeen vertrouwen, procedureel 
vertrouwen, vertrouwen in effectiviteit en tevredenheid 

met zelf- of politie-geïnitieerd contact. 
Zie: Thomassen, Strype en Egge, 2014 

Geen 
contactpersoon 

 Norwegian Survey of 
Living Conditions 

Groot burgeronderzoek naar de 
levensomstandigheden van de Noorse bevolking, 

waaraan regelmatig een module omtrent 
slachtofferschap wordt toegevoegd. 
Zie: www.ssb.no/sosiale-forhold-og-

kriminalitet/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/380980?_ts=1697b0fc95

0 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. Mathias 
Killengreen 

Revold 
(Statistics 
Norway) 

     
     
     
     
     
     
     

https://www.gesis.org/allbus/allbus
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=4a28854e-ba4c-4634-aa45-0ca0428d36ca
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=4a28854e-ba4c-4634-aa45-0ca0428d36ca
https://www.istat.it/it/archivio/164581
https://www.vestnesis.lv/ta/id/60493
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/economie-statistiques/2015/85-2015.pdf
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/economie-statistiques/2015/85-2015.pdf
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/economie-statistiques/2015/85-2015.pdf
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/380980?_ts=1697b0fc950
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/380980?_ts=1697b0fc950
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/380980?_ts=1697b0fc950
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/380980?_ts=1697b0fc950
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Tabel 16. (vervolg) 
Land Vragenlijst Beschrijving Reden Contact 

Spanje Encuesta a víctimas en 
España 

Enquête naar slachtofferschap dat in 2009 voor de 
eerste keer nationaal werd uitgevoerd door het 
Andalusische misdaadobservatorium. De vijf 

voorgaande enquêtes werden enkel in Andalusië 
uitgevoerd. Hoewel dit centrum al een tijdje erop 

aandringt om dit onderzoek jaarlijks en systematisch 
uit te voeren heeft tot op heden nog geen enkele 
officiële instantie van Spanje deze taak op zich 
genomen. De onderzoekers gebruiken dezelfde 

methode als de International Crime Victim Survey 
(ICVS). Zie: www.oda.uma.es/informes.php. 

Er wordt voornamelijk gepeild naar ervaringen met 
criminaliteit en reëel aangiftegedrag van burgers. 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd 

Geen 
contactpersoon 

Spanje Seguridad ciudadana y 
victimación 

Nationaal onderzoek bij de Spaanse bevolking van 
18 jaar en ouder naar de attitudes en ervaringen met 
criminaliteit, burgerveiligheid, gevangenisbeleid en 

de politie, uitgevoerd in 1999 door het Centrum voor 
sociologisch onderzoek (CIS), in opdracht van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. Zie: 
www.datos.gob.es/en/catalogo/ea0022266-
2315seguridad-ciudadana-y-victimizacion-ii1 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. De 
vragenlijst werd éénmalig uitgevoerd 

Geen 
contactpersoon 

 Calidad de los servicios 
publicos 

Jaarlijks onderzoek van het CIS naar het 
institutioneel vertrouwen van de Spaanse burgers 

van 18 jaar en ouder. Zie: 
www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-

publica/calidad/informes/percepcion/percepcion2017
.html 

In de vragenlijst van 2017 is vertrouwen in de politie 
een klein onderdeel. Enkel algemeen vertrouwen in de 
politie wordt bevraagd aan de hand van één item met 

een vier-punten schaal. 

Geen 
contactpersoon 

Het Verenigd 
Koninkrijk 

The MOPAC User 
Satisfaction Survey 

Jaarlijkse survey, voordien bekend als de Crime 
Victim Survey, bij inwoners van Groot-Londen die in 

de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging 
slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, en dit 
hebben aangegeven bij de Londense politie. De 

enquête bevraagt tevredenheid over het contact met 
de politie, en bestrijkt het hele proces vanaf het 

eerste contact tot en met de follow-up. Zie: 
www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studie

s/study?id=7084 

Er wordt enkel gepeild naar evaluaties van en 
tevredenheid met een specifiek politiecontact. 
Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. 

Geen 
contactpersoon 

Zweden Förtroendebarometer Onderzoek naar vertrouwen in media, 
maatschappelijke instellingen en bedrijven. Zie: 

www.medieakademien.se/wp-
content/uploads/2019/03/F%C3%B6rtroendebarome

tern-2019-1.pdf 

Enkel algemeen vertrouwen in de politie wordt 
bevraagd aan de hand van één item met een vijf-

punten schaal 

Geen 
contactpersoon 

http://www.oda.uma.es/informes.php
http://www.datos.gob.es/en/catalogo/ea0022266-2315seguridad-ciudadana-y-victimizacion-ii1
http://www.datos.gob.es/en/catalogo/ea0022266-2315seguridad-ciudadana-y-victimizacion-ii1
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/percepcion/percepcion2017.html
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/percepcion/percepcion2017.html
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/percepcion/percepcion2017.html
http://www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=7084
http://www.beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=7084
http://www.medieakademien.se/wp-content/uploads/2019/03/F%C3%B6rtroendebarometern-2019-1.pdf
http://www.medieakademien.se/wp-content/uploads/2019/03/F%C3%B6rtroendebarometern-2019-1.pdf
http://www.medieakademien.se/wp-content/uploads/2019/03/F%C3%B6rtroendebarometern-2019-1.pdf


 

 

Tabel 16. (vervolg) 
Land Vragenlijst Beschrijving Reden Contact 

Zweden Survey Living Conditions, 
Module: Security and 

Safety 

Enquête die sinds 1978 wordt uitgevoerd door 
Statistics Zweden, en regelmatig een Module over 

slachtofferschap en veiligheid bevat. 
Zie: www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-

subject-area/living-conditions/living-conditions/living-
conditions-surveys-ulfsilc/ 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. Anne Danielsen 
Rackner  

(Statistics 
Sweden) 

Zwitserland Sicherheit Zwitserse nationale studie van de sociologieafdeling 
aan de militaire academie en the Center for Security 

Studies van het ETH Zürich, dat peilt naar de 
mening van Zwitserse stemgerechtigden over het 

buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van 
Zwitserland. 

Zie: www.isnblog.ethz.ch/security/sicherheit-2019-
the-trend-of-opinions-on-foreign-security-and-

defense-policy 

Enkel algemeen vertrouwen in de politie (als 
onderdeel van een reeks vragen naar vertrouwen in 
andere openbare instellingen in Zwitserland) wordt 
bevraagd aan de hand van één item met een tien-

punten schaal. 

Geen 
contactpersoon 

Oceanië     
Nieuw-Zeeland New Zealand Crime and 

Safety Survey 
Face-to-face survey over onveiligheidsgevoelens en 

percepties van criminaliteit. Zie: 
www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-

data/nzcass/ 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. Geen 
contactpersoon 

 New Zealand Crime & 
Victims Survey 

Survey specifieke ervaringen van burgers met 
criminaliteit. Zie: www.justice.govt.nz/justice-sector-

policy/research-data/nzcvs/ 

Vertrouwen in de politie wordt niet bevraagd. Geen 
contactpersoon 

http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/living-conditions/living-conditions/living-conditions-surveys-ulfsilc/
http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/living-conditions/living-conditions/living-conditions-surveys-ulfsilc/
http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/living-conditions/living-conditions/living-conditions-surveys-ulfsilc/
http://www.isnblog.ethz.ch/security/sicherheit-2019-the-trend-of-opinions-on-foreign-security-and-defense-policy
http://www.isnblog.ethz.ch/security/sicherheit-2019-the-trend-of-opinions-on-foreign-security-and-defense-policy
http://www.isnblog.ethz.ch/security/sicherheit-2019-the-trend-of-opinions-on-foreign-security-and-defense-policy
http://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/nzcass/
http://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/nzcass/
http://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/nzcvs/
http://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/nzcvs/


 

BIJLAGEN | 65 

1.3 Vergelijking procedurele representativiteit vragenlijstonderzoeken  

Tabel 17. Vergelijking procedurele representativiteit vragenlijstonderzoek in Nederland. 

Vragenlijst Doelpopulatie Steekproefontwerp Over-
sampling 

Steekproef-kader Data-verzameling Steekproef Respons Weging 

VM 2019 Alle in Nederland 
woonachtige 

personen vanaf 
16 jaar in 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde 
(naar politieregio), 

tweetrapssteekproef 
((deel)-gemeente, 

persoon) 

Ruim 63.000 
personen in 

lokale 
oversampling 

Basisregistratie 
Personen (BRP) 

- Schriftelijke 
(PAPI) en 
elektronische 
vragenlijst 
(CAWI) 

- Nederlandse 
vragenlijst 

- CBS en I&O 
Research 

- Follow-up bij 
non-respons 

325.615  135.481 
(41,6%) 

Op basis van 
geografische, 

demografische en 
sociaaleconomische 

kenmerken 

VRM 20181 1. Werknemers 
van de 
nationale 
politie 

2. De 
Nederlandse 
bevolking 

Niet bekend Niet bekend 1. E-mail 
adresbestand 
van de 
Nationale 
Politie 

2. Niet bekend 

- CAWI 
- Nederlandse 

vragenlijst 
- Reputation 

Institute en 
Panelprovider 
Dynata  

Niet bekend 
 

6.939 (2.571 
burgers en 

4.368 
medewerkers) 

Niet bekend 

SM 2017 Alle in Nederland 
woonachtige 
personen, die 
ondersteuning 

hebben 
ontvangen van 

justitiële 
instanties 

Aselecte steekproef Neen Slachtoffers met 
een adres in 

Nederland zijn 
getrokken uit de 

registraties van de 
justitiële 

instanties. 

- PAPI, CAWI 
en CATI 

- Nederlandse 
vragenlijst 

- I&O 
Research, 
WODC 

- Follow-up bij 
non-respons 

6.000 2.217 
(37,0%) 

Op basis van leeftijd 
en type delict 

CV 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle in Nederland 
woonachtige 

personen vanaf 
16 jaar in 

particuliere 
huishoudens 

Zelfwegende, 
gestratificeerde 

tweetrapssteekproef 

Neen  BRP - CAPI 
(persoonlijk 
interview) 

- Nederlandse 
vragenlijst 

- CBS 
- Follow-up bij 

non-respons 

Gepland: 5.252 
Uitgezet: 2.454 

 

1.428 
(58,19%) 

Op basis van 
leeftijd, geslacht, 
burgerlijke staat, 

provincie, 
stedelijkheidsgraad, 

herkomst, type 
huishouden, CWI en 

huishoudinkomen 



 

 

Tabel 17. (vervolg) 
Vragenlijst Doelpopulatie Steekproefontwerp Over-

sampling 
Steekproef-kader Data-verzameling Steekproef Respons Weging 

WP 
Rotterdam 
2020 

Alle in Rotterdam 
woonachtige 

personen 

Aselecte steekproef Neen BRP - CAWI, CATI 
en PAPI 

- Nederlandse 
vragenlijst 

- Gemeente 
Rotterdam 

Niet bekend +- 30.000 Niet bekend 

EB 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Alle in Nederland 
woonachtige 

personen vanaf 
15 jaar in 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde, 
aselecte steekproef 

Neen  BRP - CAPI 
- Nederlandse 

vragenlijst 
- Kantar Public 
 

Niet bekend 1.007 Op basis van 
geslacht, leeftijd, 

regio en 
locatiegrootte. 

EVS 2017 Alle in Nederland 
woonachtige 

personen vanaf 
18 jaar in 

particuliere 
huishoudens, 
ongeacht hun 
nationaliteit of 

taal. 

Gestratificeerde 
(naar grootte van 

gemeente), aselecte 
steekproef 

Neen BRP - CAPI en 
CAWI 

- Nederlandse 
vragenlijst 

- I&O research, 
CBS en 
CentERdata 

- Follow-up bij 
non-response 

CAPI: 1.236 
CAWI: 2515 

CAPI: 686 
(55,5%) 

CAWI: 2034 
(80,9%) 

Op basis van 
geslacht, leeftijd en 

regio. 

ESS 2018 Alle in Nederland 
woonachtige 

personen vanaf 
15 jaar in 

particuliere 
huishoudens, 
ongeacht hun 
nationaliteit, 

burgerschap, taal 
of legale status 

Gestratificeerde  
(48 strata op basis 
van regio, leeftijd: 

en geslacht) 
aselecte steekproef 

Neen  BRP - CAPI 
- Nederlandse 

vragenlijst 
- Sociaal en 

Cultureel 
Planbureau 
en I&O 
Research 

- Follow-up bij 
non-response 

3.463 1.673 
(51,21%) 

Op basis van design 
en post-stratificatie 

gewichten 

1 Aangezien er weinig informatie beschikbaar is voor het publiek, kunnen we maar een beperkt aantal methodologische informatie meegeven. 
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Tabel 18. Vergelijking procedurele representativiteit vragenlijstonderzoek in het buitenland. 

Vragenlijst Doelpopulatie Steekproefontwerp Over-
sampling 

Steekproef-kader Data-verzameling Steekproef Respons Weging 

BVM 2018 
België 

Alle personen 
vanaf 15 jaar 

met een 
Belgische 

of buitenlandse 
nationaliteit, die 
gedomicilieerd 
zijn in België 

Gestratificeerde en 
willekeurige 
steekproef 

Pre-weging 
voor jongeren 
vanwege lage 

respons 

Het Rijksregister - CAPI en CAWI 
- Nederlandse, 

Franse en Duitse 
vragenlijst 

- De federale en 
lokale politie en de 
FOD Binnenlandse 
Zaken 

- Geen follow-up bij 
non-respons 

465.168 168.206 
(36,2%) 

Op basis van leeftijd, 
geslacht en 
woonplaats 

PT 2018 
Denemarken 

Alle in 
Denemarken 
woonachtige 

personen vanaf 
15 jaar in 

particuliere 
huishoudens. 

Gestratificeerde 
steekproef 

(na eerste veldwerk 
tweede steekproef 

getrokken uit 
gebieden met een 

lage respons) 

Na eerste 
veldwerk 
tweede 

steekproef 
getrokken uit 
gebieden met 

een lage 
respons) 

Central-Person 
Register (CPR). 

- CAPI, CAWI en 
CATI (telefonisch 
interview) 

- Deens en Engelse 
vragenlijst 

- Statistics Denmark 
- Follow-up bij non-

respons 
 

23.966 11.687 
(48,8%) 

Op basis van 
geslacht, leeftijd, 

gezinstype, 
sociaaleconomische 
status en herkomst 

KMP 2019 
Denemarken 

Alle in 
Denemarken 
woonachtige 

personen vanaf 
? jaar in 

particuliere 
huishoudens die 
in de voorbije 12 

maanden 
contact hadden 
gehad met de 

politie. 

Gestratificeerde, 
aselecte steekproef 

Neen Deense politie 
registratie 
database 

- CAPI, CAWI en 
CATI  

- Deens en Engelse 
vragenlijst 

- Epinion 
- Follow-up bij non-

respons 
 

 

18.385 6.318  
(34,4%) 

Op basis van 
geslacht, leeftijd, 

gezinstype, 
sociaaleconomische 
status, herkomst en 

type misdrijf. 

PB 2018 
Finland 

Alle in Finland 
(exclusief de 

provincie Åland) 
woonachtige 

personen tussen 
15 en 79 jaar in 

particuliere 
huishoudens 

Quotasteekproef 
(naar leeftijd, 

geslacht, subregio en 
gemeente) 

Neen Niet bekend1 - CAPI 
- Fins, Engels of 

Zweeds  
- Onderzoeksbureau 

Taloustutkimus Oy   

Niet bekend 1.096 Op basis van 
individuele 
kenmerken 



 

 

Tabel 18. (vervolg) 
Vragenlijst Doelpopulatie Steekproefontwerp Over-

sampling 
Steekproef-kader Data-verzameling Steekproef Respons Weging 

CVS 2019 
Frankrijk 

Alle op het 
Franse 

vasteland 
woonachtige 

personen vanaf 
15 jaar in 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde 
tweetrapssteekproef 

(huishouden, 
persoon vanaf 15 

jaar) 

Niet bekend Niet bekend - l’Institut national 
de la statistique et 
des études 
économiques 
(Insee), 
l’Observatoire 
national de la 
délinquance et de 
la réponse pénale 
(ONDRP) en Le 
Service statistique 
ministériel de la 
sécurité intérieure 
(SSMSI) 

Niet bekend Niet bekend Op basis van non-
respons 

CS 2015 
Noorwegen 

Alle in 
Noorwegen 
woonachtige 

personen van 18 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde 
(naar geslacht en 
leeftijd), aselecte 

steekproef 

Neen Nationaal 
bevolkingsregister 

- PAPI en CAWI 
- Noors 
- Agency for Public 

Management and 
Government, the 
Norwegian Social 
Science Data 
Services en 
Epinion 

28.212 +- 11.567 
(41,0%) 

Niet bekend 

PI 2018 
Noorwegen 

Alle in 
Noorwegen 
woonachtige 

personen van 18 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde 
(naar geslacht, 

leeftijd en 
politiedistrict), 

aselecte steekproef 

Neen Bevolkingsregister 
van Norsk Gallup 

- CATI 
- Noors 
- Norsk Gallup, 

namens Kantar 
TNS 

Niet bekend 5.513 Op basis van 
geslacht, leeftijd, 

opleiding en 
provincie 

MOPAC 
PAS 2018 
Het VK 

Alle inwoners 
van Groot-

Londen 
(exclusief de 
stad Londen) 

vanaf 16 jaar uit 
particuliere 

huishoudens  

Niet-geclusterde, 
gestratificeerde (naar 

Basic Operational 
Command Unit) 

steekproef 

Neen  Royal Mail Postal 
Address File 

- CAPI 
- Engels 
- Opinion Research 

Services (ORS) 

26.758 12.808 
(47,9%) 

Op basis van 
ongelijke 

selectiekans 
vanwege het 

steekproefontwerp, 
individuele, en 

huishoudkenmerken, 
en non-respons 
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Tabel 18. (vervolg) 
Vragenlijst Doelpopulatie Steekproefontwerp Over-

sampling 
Steekproef-kader Data-verzameling Steekproef Respons Weging 

CSEW 2018 
Het VK 

Alle in Engeland 
of Wales 

woonachtige 
personen vanaf 

16 jaar in 
particuliere 

huishoudens, en 
kinderen tussen 
10 en 15 jaar uit 
de deelnemende 

huishoudens 

Getrapte 
(huishouden, 

persoon), 
gestratificeerde, en 

gedeeltelijk 
geclusterde 
steekproef 

Neen. Tot 2010 
werden booster 

samples 
gebruikt voor 

etnische 
minderheden 
en personen 
tussen 16 en 

24 jaar 

The Postcode 
Address File 

- CAPI met self-
completion 
modules 

- Engels 
- Kantar Public en 

the Office for 
National Statistics 

34.715 
personen vanaf 

16 jaar en 
3.008 kinderen 
tussen 10 en 

15 jaar 

Steekproef 
volwassenen 

+- 25.342 
(73,0%). 

Op basis van 
ongelijke 

selectiekans 
vanwege het 

steekproefontwerp, 
individuele, en 

huishoudkenmerken 
en, non-respons 

NT 2019 
Zweden 

Alle in Zweden 
woonachtige 

personen tussen 
16 en 84 jaar uit 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde 
(naar politiezone en 

leeftijd), aselecte 
steekproef 

Oversampling 
van mannen en 
vrouwen onder 

de 30 jaar 
vanwege 

verwachte lage 
respons 

Bevolkingsregister - PAPI (Zweeds, 
Engels, Arabisch 
en Perzisch) en 
CAWI (Zweedse 
en Engels) 

- Statistics Zweden 

200.001 73.461 
(36,7%) 

Niet bekend 

KKS 2018 
Zwitserland 

Alle in 
Zwitserland 
woonachtige 

personen van 18 
jaar of ouder uit 

particuliere 
huishoudens 

Gestratificeerde 
(naar kanton), 

aselecte steekproef 

Neen Adressenbestand 
van AZ direct (niet 
gehele Zwitserse 

bevolking) 

- PAPI 
- Duits, Frans of 

Italiaans 
- Instituut voor 

delinquentie en 
misdaadpreventie 
en Marketingbedrijf 
AZ Direct 

- Follow-up bij non-
respons 

10.524 2.111 
(20,1%) 

Op basis van 
geslacht, leeftijd, en 

kanton 

GSS 2014 
Canada 

Alle in de 
Canadese 

provincies en 
territoria 

woonachtige 
personen van 15 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens 

 
 

Gestratificeerde 
(naar provincie en 

Census Metropolitan 
Area), aselecte 

steekproef 

Migranten en 
jongeren (15-

24 jaar) 

Provincies: 
Telefoonregister; 

Territoria: 
adressenregister  

Van Statistics 
Canada 

 

- CATI, CAPI en 
CAWI 

- Frans en Engels 
- Statistics Canada 

Provincies: 
79.000 

Territoria: 3.600 

Provincies: 
33.127 
(52,9%) 

Territoria: 
2.040  

(58,7%) 

Op basis van 
individuele- en 

gezinskenmerken en 
slachtofferincident 



 

 

Tabel 18. (vervolg) 
Vragenlijst Doelpopulatie Steekproefontwerp Over-

sampling 
Steekproef-kader Data-verzameling Steekproef Respons Weging 

NCVS 2015 
De VS 

Alle in de 
Verenigde 

Staten  
woonachtige 

personen van 12 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens 

Getrapte, 
gestratificeerde 
(1.987 primary 

sample units (PSUs; 
huishouden), 

geclusterd steekproef 

Neen Master Address 
File (MAF) 

- CATI en CAPI 
- Engels en Spaans  
- Census Bureau 
- Reinterviewing  

 

Niet bekend 123.708 Op basis van 
individuele 

kenmerken (geslacht, 
leeftijd, en ras) 

huishoudelijke en 
non-respons 

PPCS 2015 
De VS 

Alle in de 
Verenigde 

Staten  
woonachtige 

personen van 16 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens 

Alle deelnemers aan 
de NCVS vanaf 16 

jaar worden 
gevraagd om ook de 
PPCS in te vullen.  

Neen Master Address 
File (MAF) 

- CATI en CAPI 
- Engels en Spaans  
- Census Bureau 
- Reinterviewing  
 

74.995 70.959  
(94,6%) 

Op basis van 
individuele 

kenmerken (geslacht, 
leeftijd, en ras) 

huishoudelijke en 
non-respons  

NSCSPS 
2019 
Australië 

Alle in Australië 
woonachtige 

personen van 18 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens 

Niet bekend Niet bekend Niet bekend - Australian Bureau 
of Statistics, Social 
Research centre, 
en Australia New 
Zealand Policing 
Advisory Agency 

Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

PCSS 2019 
Nieuw-
Zeeland 

Alle in Nieuw-
Zeeland 

woonachtige 
personen van 16 
jaar of ouder in 

particuliere 
huishoudens. 2 

Zie rapport2 voor 
uitgebreide 

verantwoording 
 

Maori booster 
sample  

Zie rapport2 voor 
uitgebreide 

verantwoording 

- Niet duidelijk 
- Gravitas Research 

and Strategy Ltd 

9.607 28%-70% 
(afhankelijk 

van 
steekproef) 

Op basis van leeftijd, 
geslacht, etniciteit, 

contact met politie in 
afgelopen zes 
maanden, en 

contacttype binnen 
politiedistrict. 

1 Dit wil zeggen dat deze informatie niet voorhanden was in het rapport en/of na communicatie met de contactpersoon ook niet verduidelijkt werd. 
2  Zes verschillende steekproeven met telkens een andere doelpopulatie. Het steekproefkader en de steekproeftrekking verschillen per steekproef. Zie onderzoeksrapport 
(www.police.govt.nz/about-us/publication/citizens-satisfaction-survey-reports). 
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1.4 Empirisch-analytische representativiteit VM 2019 wat betreft de 

regionale politie-eenheden 

Tabel 19. Empirisch-analytische representativiteit VM 2019 naar basisteams. 

Basisteam r n N n/ntotaal 
(%) 

N/Ntotaal 
(%) 

Venray / Gennep (BT) 306 656 67977 0,00% 0,00% 
Horst / Peel en Maas (BT) 324 605 71950 0,19% 0,50% 
Venlo / Beesel (BT) 4703 10361 97070 3,18% 0,68% 
Weert (BT) 377 759 86776 0,23% 0,61% 
Roermond (BT) 2706 6454 48955 1,98% 0,34% 
Echt (BT) 319 636 64657 0,20% 0,45% 
Brunssum / Landgraaf (BT) 438 960 106532 0,29% 0,74% 
Kerkrade (BT) 334 719 39022 0,22% 0,27% 
Heerlen (BT) 330 794 74154 0,24% 0,52% 
Heuvelland (BT) 330 628 73502 0,19% 0,51% 
Maastricht (BT) 4277 11158 106354 3,43% 0,74% 
Westelijke Mijnstreek (BT) 1526 3389 115038 1,04% 0,80% 
Noordwest-Fryslân (BT) 331 721 62779 0,22% 0,44% 
Noordoost-Fryslân (BT) 477 1075 104691 0,33% 0,73% 
Oost-Fryslân (BT) 343 706 69945 0,22% 0,49% 
Zuidoost-Fryslân (BT) 378 847 84009 0,26% 0,59% 
Sneek (BT) 514 1107 120585 0,34% 0,84% 
Leeuwarden (BT) 405 1028 91640 0,32% 0,64% 
Westerkwartier (BT) 321 636 51245 0,20% 0,36% 
Ommelanden-Noord (BT) 373 798 78232 0,25% 0,55% 
Ommelanden-Oost (BT) 349 796 79936 0,24% 0,56% 
Ommelanden-Midden (BT) 418 919 84112 0,28% 0,59% 
Groningen-Zuid (BT) 337 757 68259 0,23% 0,48% 
Groningen-Centrum (BT) 395 1016 49382 0,31% 0,35% 
Groningen-Noord (BT) 408 949 81931 0,29% 0,57% 
Noord-Drenthe (BT) 601 1223 129694 0,38% 0,91% 
Zuidoost-Drenthe (BT) 621 1437 140811 0,44% 0,98% 
Zuidwest-Drenthe (BT) 599 1291 136764 0,40% 0,96% 
IJsselland-Noord (BT) 1413 3169 109830 0,97% 0,77% 
Zwolle (BT) 483 1079 102864 0,33% 0,72% 
Vechtdal (BT) 395 786 86820 0,24% 0,61% 
IJsselland-Zuid (BT) 537 1196 127914 0,37% 0,89% 
Twente-West (BT) 384 744 79462 0,23% 0,56% 
Twente-Noord (BT) 617 1409 87212 0,43% 0,61% 
Twente-Midden (BT) 1050 2277 135999 0,70% 0,95% 
Noordoost-Twente (BT) 415 830 84281 0,25% 0,59% 
Enschede (BT) 615 1512 132524 0,46% 0,93% 
Achterhoek-Oost (BT) 466 969 107841 0,30% 0,75% 
Achterhoek-West (BT) 599 1316 142131 0,40% 0,99% 
IJsselstreek (BT) 476 965 104976 0,30% 0,73% 
Apeldoorn (BT) 597 1302 133432 0,40% 0,93% 
Veluwe-Noord (BT) 515 1101 112256 0,34% 0,79% 
Veluwe-West (BT) 4772 10106 79547 3,10% 0,56% 
Veluwe Vallei-Noord (BT) 419 935 87360 0,29% 0,61% 
Ede (BT) 391 878 93453 0,27% 0,65% 
Veluwe Vallei-Zuid (BT) 365 722 59118 0,22% 0,41% 
Arnhem-Noord (BT) 345 831 70177 0,26% 0,49% 
Arnhem-Zuid (BT) 339 784 60609 0,24% 0,42% 
Rivierenland-West (BT) 345 728 77153 0,22% 0,54% 
IJsselwaarden (BT) 1364 2782 47498 0,85% 0,33% 
Rivierenland-Oost (BT) 362 738 70716 0,23% 0,49% 
Nijmegen-Noord (BT) 371 790 63814 0,24% 0,45% 
Nijmegen-Zuid (BT) 411 897 86144 0,28% 0,60% 
Tweestromenland (BT) 601 1201 130552 0,37% 0,91% 
De Waarden (BT) 743 1799 184156 0,55% 1,29% 
GV-Noord (BT) 1887 4356 114459 1,34% 0,80% 
GV-Zuid (BT) 1049 2436 93813 0,75% 0,66% 
Dronten / Noordoostpolder / Urk (BT) 1137 2484 85233 0,76% 0,60% 
Lelystad / Zeewolde (BT) 388 1012 81159 0,31% 0,57% 
Almere-Buiten-Hout (BT) 365 1039 48178 0,32% 0,34% 
Almere-Stad-Haven (BT) 301 907 62281 0,28% 0,44% 
Almere-West-Poort (BT) 360 1031 56273 0,32% 0,39% 
Amersfoort (BT) 546 1221 125242 0,37% 0,88% 
De Bilt Eemdal Soest (BT) 2215 4998 117682 1,53% 0,82% 



 

 

Tabel 19. (vervolg)      

Basisteam r n N n/ntotaal 
(%) 

N/Ntotaal 
(%) 

Zeist/Bunnik/Leusden/Woudenberg (BT) 441 894 97982 0,27% 0,69% 
Heuvelrug (BT) 920 2020 132680 0,62% 0,93% 
Utrecht-West (BT) 341 852 65252 0,26% 0,46% 
Utrecht-Noord (BT) 327 1055 65496 0,32% 0,46% 
Utrecht-Centrum (BT) 362 824 78541 0,25% 0,55% 
Utrecht-Zuid (BT) 352 953 79534 0,29% 0,56% 
De Ronde Venen / Stichtse Vecht (BT) 383 870 89659 0,27% 0,63% 
De Copen (BT) 455 985 101792 0,30% 0,71% 
Lekpoort (BT) 1049 2384 137882 0,73% 0,96% 
Den Helder (BT) 443 942 96576 0,29% 0,68% 
Alkmaar (BT) 1737 3503 165826 1,08% 1,16% 
Hoorn (BT) 752 1698 156251 0,52% 1,09% 
Heerhugowaard (BT) 1784 3773 126883 1,16% 0,89% 
Zaanstad (BT) 654 1755 150386 0,54% 1,05% 
Purmerend (BT) 1423 3337 128971 1,02% 0,90% 
IJmond (BT) 4505 10669 135123 3,28% 0,94% 
Haarlem (BT) 2153 5259 132372 1,62% 0,93% 
Kennemer Kust (BT) 1136 2703 54789 0,83% 0,38% 
Haarlemmermeer (BT) 1859 4532 126329 1,39% 0,88% 
Centrum-Burgwallen (BT) 339 1020 12878 0,31% 0,09% 
Centrum-Amstel (BT) 352 1013 30449 0,31% 0,21% 
Centrum-Jordaan (BT) 311 1019 34792 0,31% 0,24% 
Boven IJ (BT) 711 2168 78992 0,67% 0,55% 
Oost-Zeeburg (BT) 455 1424 55990 0,44% 0,39% 
Oost-Watergraafsmeer (BT) 422 1292 60890 0,40% 0,43% 
Diemen-Ouder-Amstel (BT) 378 1014 35973 0,31% 0,25% 
Zuidoost-Bijlmermeer (BT) 377 1591 44166 0,49% 0,31% 
Zuidoost-Gaasperdam (BT) 399 1255 28908 0,39% 0,20% 
Zuid-de Pijp (BT) 396 1179 57461 0,36% 0,40% 
Zuid-Buitenveldert (BT) 472 1428 69180 0,44% 0,48% 
Amstelveen (BT) 352 842 74154 0,26% 0,52% 
Aalsmeer - Uithoorn (BT) 456 1119 49936 0,34% 0,35% 
West-Haarlemmerweg (BT) 422 1337 52235 0,41% 0,37% 
West-Overtoomsesluis (BT) 631 2005 68322 0,62% 0,48% 
Nieuw West-Zuid (BT) 398 1436 62841 0,44% 0,44% 
Nieuw West-Noord (BT) 505 2107 69207 0,65% 0,48% 
Jan Hendrikstraat (BT) 353 985 34578 0,30% 0,24% 
De Heemstraat (BT) 340 2104 28211 0,65% 0,20% 
Hoefkade (BT) 373 1683 24268 0,52% 0,17% 
Overbosch (BT) 336 836 38210 0,26% 0,27% 
Loosduinen (BT) 338 784 40180 0,24% 0,28% 
Scheveningen (BT) 331 829 47131 0,25% 0,33% 
Segbroek (BT) 354 798 51352 0,25% 0,36% 
Laak (BT) 367 1649 35404 0,51% 0,25% 
Beresteinlaan (BT) 359 1150 39702 0,35% 0,28% 
Zuiderpark (BT) 313 1242 60411 0,38% 0,42% 
Leidschenveen - Ypenburg (BT) 362 895 37344 0,27% 0,26% 
Zoetermeer (BT) 467 1071 103233 0,33% 0,72% 
Leidschendam - Voorburg (BT) 1631 3865 62497 1,19% 0,44% 
Wassenaar (BT) 342 743 21384 0,23% 0,15% 
Pijnacker - Nootdorp (BT) 322 716 42767 0,22% 0,30% 
Rijswijk (BT) 311 774 43919 0,24% 0,31% 
Westland (BT) 482 1056 105303 0,32% 0,74% 
Delft (BT) 805 2273 89512 0,70% 0,63% 
Bollenstreek-Noord (BT) 1079 2366 51227 0,73% 0,36% 
Katwijk (BT) 812 1934 52123 0,59% 0,36% 
Noordwijk (BT) 1064 2550 52026 0,78% 0,36% 
Leiden-Noord (BT) 1601 3728 69956 1,14% 0,49% 
Leiden-Zuid (BT) 804 1890 62759 0,58% 0,44% 
Leiden-Midden (BT) 1405 3581 44328 1,10% 0,31% 
Alphen aan de Rijn (BT) 2140 5043 91135 1,55% 0,64% 
Kaag en Braassem (BT) 837 1885 45996 0,58% 0,32% 
Gouda (BT) 474 1078 88109 0,33% 0,62% 
Waddinxveen / Zuidplas (BT) 810 1859 57710 0,57% 0,40% 
Krimpenerwaard (BT) 487 1126 46153 0,35% 0,32% 
Waterweg (BT) 1482 3737 95864 1,15% 0,67% 
Schiedam (BT) 1715 4866 64716 1,49% 0,45% 
Midden-Schieland (BT) 773 1843 97695 0,57% 0,68% 
Delfshaven (BT) 561 2138 63136 0,66% 0,44% 
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Tabel 19. (vervolg)      

Basisteam r n N n/ntotaal 
(%) 

N/Ntotaal 
(%) 

Centrum (BT) 363 1107 30354 0,34% 0,21% 
Maas-Rotte (BT) 473 1596 91080 0,49% 0,64% 
IJsselland (BT) 794 1981 158620 0,61% 1,11% 
Charlois (BT) 376 1429 55239 0,44% 0,39% 
Feijenoord (BT) 366 1408 61470 0,43% 0,43% 
IJsselmonde (BT) 346 1162 48658 0,36% 0,34% 
Haringvliet (BT) 2304 5492 111821 1,69% 0,78% 
Nissewaard (BT) 528 1360 70872 0,42% 0,50% 
Oude Maas (BT) 1861 4510 131186 1,39% 0,92% 
Hoeksche Waard (BT) 985 2228 72021 0,68% 0,50% 
Drechtsteden-Buiten (BT) 4046 9159 123787 2,81% 0,87% 
Drechtsteden-Binnen (BT) 1846 4762 97854 1,46% 0,68% 
Lek en Merwede (BT) 1288 2874 79919 0,88% 0,56% 
Walcheren (BT) 456 963 95718 0,30% 0,67% 
Zeeuws-Vlaanderen (BT) 784 1819 89726 0,56% 0,63% 
Oosterscheldebekken (BT) 725 1503 113179 0,46% 0,79% 
Bergen op Zoom (BT) 1577 3572 116159 1,10% 0,81% 
Roosendaal (BT) 1686 3892 140226 1,20% 0,98% 
Weerijs (BT) 820 1833 119173 0,56% 0,83% 
Markdal (BT) 466 1027 101883 0,32% 0,71% 
Dongemond (BT) 598 1322 132120 0,41% 0,92% 
Tilburg-Centrum (BT) 361 949 79468 0,29% 0,56% 
Leijdal (BT) 685 1470 85161 0,45% 0,60% 
Groene Beemden (BT) 338 705 70555 0,22% 0,49% 
Langstraat (BT) 712 1600 103361 0,49% 0,72% 
s-Hertogenbosch (BT) 578 1350 128211 0,41% 0,90% 
Meierij (BT) 857 1875 185860 0,58% 1,30% 
Maasland (BT) 476 1032 102091 0,32% 0,71% 
Maas en Leijgraaf (BT) 523 1153 130234 0,35% 0,91% 
Eindhoven-Zuid (BT) 402 1018 91113 0,31% 0,64% 
Eindhoven-Noord (BT) 480 1158 105211 0,36% 0,74% 
De Kempen (BT) 605 1297 151841 0,40% 1,06% 
Dommelstroom (BT) 2676 5735 123539 1,76% 0,86% 
Peelland (BT) 940 2185 176746 0,67% 1,24% 
Totaal 135481 325615 14299654 1 1 

 
 
 



 

 

 
Figuur 2. Politieregio's Nederland. 

(Bron: www.politie.nl/over-de-politie) 
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1.5 Vragenlijstonderzoek in het buitenland 

Tabel 20. België: Veiligheidsmonitor 2018 

Item Concept/component 

In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de volgende zaken betreffende 
de politie van uw zone? Houding en gedrag ten aanzien van de bevolking 

Procedureel 
vertrouwen 

 
 

In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de volgende zaken betreffende 
de politie van uw zone? Informatie die aan de bevolking gegeven wordt over de 
activiteiten van de politie 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de volgende zaken betreffende 
de politie van uw zone? Aanwezigheid in de straat 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de volgende zaken betreffende 
de politie van uw zone? Iedereen op gelijke voet behandelen. 

Distributief 
vertrouwen 

In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de volgende zaken betreffende 
de politie van uw zone? Het goede voorbeeld dat de politiemensen geven (bv. Zelf 
respecteren van verkeersregels) 

Legitimiteit: normatief 
op één lijn liggen 

 
In het algemeen, hoe tevreden of ontevreden bent u over het werk van uw lokale 
politie 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe makkelijk of moeilijk vindt u dat de politie van uw zone te contacteren is? Vertrouwen in 
responsiviteit 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier waarop uw politiezone: het 
verkeer regelt 

Tevredenheid met 
functioneren 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier waarop uw politiezone: 
misdrijven vaststelt en aanpakt 

Tevredenheid met 
functioneren 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier waarop uw politiezone: de 
mensen in het politiekantoor ontvangt 

Tevredenheid met 
functioneren 

Bent u van mening dat uw wijkagent/wijkinspecteur voldoende bereikbaar is? Vertrouwen in 
responsiviteit 

In welke mate bent u, in het algemeen, tevreden of ontevreden over dit laatste 
contact met de politie van uw zone? 

Tevredenheid met 
functioneren 

Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hierover 
tevreden of ontevreden bent? Telefonische bereikbaarheid van de politie van uw 
zone 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hierover 
tevreden of ontevreden bent? Beschikbaarheid van de politie op het commissariaat 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hierover 
tevreden of ontevreden bent? Snelheid van de tussenkomst door de politie 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hierover 
tevreden of ontevreden bent? Tijd door de politie aan uw probleem besteed 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hierover 
tevreden of ontevreden bent? Houding en gedrag van de politie die tussenkwam 

Procedureel 
vertrouwen 

Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hierover 
tevreden of ontevreden bent? Informatieverstrekking tijdens dit contact 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

Tabel 21. Denemarken: Politiets tryghedsundersøgelse 2018 (Engelstalige vragenlijst) 
Item Concept/component 

Do you agree with the following statement? I trust that the police will help me if I 
need it. 

Vertrouwen in 
responsiviteit of 

Algemeen vertrouwen 
Which initiatives do you think the police can carry out to enhance safety in your 
neighbourhood? 

- 

Have you been in contact with the police in the last 12 months? How satisfied or 
dissatisfied were you in general with the police at the time? 

Tevredenheid met 
functioneren 

How satisfied or dissatisfied were you with how easy it was to get in touch with the 
police to get help? 

Tevredenheid met 
functioneren 

 
Please indicate how satisfied or dissatisfied you were with how the police dealt 
with the case. 

Tevredenheid met 
functioneren 

Please indicate how satisfied or dissatisfied you were with the information provided 
by the police (such as updates about the processing of your case). 

Tevredenheid met 
functioneren 

How satisfied or dissatisfied were you with the treatment you received by the police 
staff who were in contact with you? 

Tevredenheid met 
functioneren 

Are there other reasons that you were generally satisfied or dissatisfied with the 
police after being the victim of a crime? 

-  

 

 



 

 

Tabel 22. Denemarken: Kriminalitetsofres tilfredshed med politiet 2019. 
Item Concept/component 

In the following questions, you are asked to think back to this specific crime and 
your contact with the police in relation to the case. Overall, how satisfied or 
dissatisfied were you with the police's handling of the case? 

Tevredenheid met 
functioneren 

Now, we would like to ask you about your experience with the police when the 
crime was reported. How strongly do you agree or disagree with the following 
statements about reporting the crime? It was easy to get in contact with the police 

- 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about 
reporting the crime? My experience was that the police took my statement 
seriously. 

- 

How satisfied or dissatisfied were you with: the time it took from the crime was 
reported until the police took action on the case? 

Tevredenheid met 
functioneren 

How satisfied or dissatisfied were you with: the work that the police carried out in 
connection with the case? 

Tevredenheid met 
functioneren 

How satisfied or dissatisfied were you with: the quality of the information that you 
received from the police on the expected time span and progress of the case? 

Tevredenheid met 
functioneren 

How satisfied or dissatisfied were you with: how often you were given information 
by the police over the course of the case (e.g. updates on progress in your case)? 

Tevredenheid met 
functioneren 

How strongly do you agree or disagree with the following statement? It was easy to 
get in contact with the relevant person when I contacted the police 

- 

What could the police have done to make you more satisfied with the way the case 
progressed after it was reported? 

- 

How strongly do you agree or disagree with the following statement? If a friend 
was subjected to the same crime, I would encourage them to report it to the police. 

Samenwerking: 
neiging tot actieve 

samenwerking 
We will now ask you some more general questions about your perception of the 
police. Do you agree with the following statement? I trust that the police will help 
me if I need it. 

Algemeen vertrouwen 
of Vertrouwen in 

responsiviteit 
How strongly do you agree or disagree with the following statements? In general, 
the police do a good job. 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
strive to meet the public's needs. 

Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
treat everyone equally. 

Distributief vertrouwen 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
are a service-oriented authority (i.e. the police endeavour to meet the needs and 
wishes of the citizens) 

Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
take people seriously and treat them with respect when they are contacted by 
them. 

Procedureel 
vertrouwen 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
respond quickly when they are urgently needed, e.g. in connection with a crime or 
an accident 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
are effective at combatting violent crime 
 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
are effective at combatting sexual crimes 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
are effective at combatting burglary 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
are effective at combatting theft 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
are effective at combatting computer related crime 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? The police 
have many other tasks besides crime (e.g. traffic, safety and prevention), and 
these are just as important 

- 

How strongly do you agree or disagree with the following statements? You should 
always listen to police's orders and requests, even if you disagree with them 

Legitimiteit: zich 
verplicht voelen te 

gehoorzamen 
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Tabel 23. Finland: Poliisibarometri 2018 

Item Antwoordschaal Concept/component 

In your opinion, to what extent are the police able to 
assume responsibility for guaranteeing public order 
and security in Finland? 

Entirely (1) 
Mostly (2) 

To a fairly small extent (3) 
To almost no extent (4) 

Don’t know (5) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Solving car thefts 

Very important (1) 
Fairly important (2) 

Not that important (3) 
Not important at all (4) 

Don’t know (5) 

- 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Solving burglaries 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Solving and discovering drug offenses 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Solving financial offenses (fraud, PIN 
code theft, etc.) 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Solving hate crimes (crimes motivated 
by the 
victim's ethnic background, sexual orientation, 
disability, etc.) 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Police patrol and other visible activities 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Traffic control 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Emergency response 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Taking intoxicated people into custody 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Solving and preventing violent crimes 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Addressing domestic violence 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Crime prevention activities such as 
community and school policing 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Prevention of financial crimes 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Police license service 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Anti-terrorism activities 
 

Idem - 

How important do you consider the following tasks in 
police work? Preventing and solving cybercrime 
(security breaches, online fraud, etc.) 

Idem - 

Imagine you are in a situation where you require 
urgent police assistance. How long would you 
expect it to take from your call to the arrival of the 
police on the scene? 

0-5 minutes (1) 
6-10 minutes (2) 

11-20 minutes (3) 
21-30 minutes (4) 
31-60 minutes (5) 

More than an hour but less 
than two hours (6) 

Two hours or more (7) 
Don’t know (8) 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

How often have you seen the police patrolling in 
your neighborhood? 

Every day (1) 
Every week (2) 

Once or twice a month (3) 
Less than once a month 

(4) 
Never (5) 

Don’t know (6) 

- 

Think about the last time you had contact with the 
police. How would you describe the manner in which 
the police handled the matter. Did the police have an 
understanding and appropriate attitude? 

Yes (1) 
No (2) 

Don’t know (3) 

- 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. Did the police handle your 
matter swiftly? 

Idem  - 



 

 

Tabel 23. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept/component 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. Did the police explain the 
situation and your alternatives to you? 

Idem - 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. Did the police show 
discretion to you and your matter? 

Idem - 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. In your opinion, were the 
police impartial to you and your matter? 

Idem - 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. Did you feel appreciated 
as a customer? 

Idem - 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. Did the police provide you 
with adequate information regarding the matter? 

Idem - 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. In your opinion, did the 
police act carefully and without mistakes? 

Idem - 

How would you describe the manner in which the 
police handled the matter. Did the police act in a 
manner worthy of professional appreciation? 

Idem - 

Which of the following happened when you were last 
in contact with the police: The problem you reported 
was rectified almost instantly 

Idem - 

Which of the following happened when you were last 
in contact with the police: You feel that your report 
resulted in improved security in your neighborhood 

Idem - 

Which of the following happened when you were last 
in contact with the police: Your crime report led to a 
pre-trial investigation 

Idem - 

Which of the following happened when you were last 
in contact with the police: An understanding was 
reached in the matter you reported 

Idem - 

Which of the following happened when you were last 
in contact with the police: The police never arrived to 
the scene of your report 

Idem - 
 

Which of the following happened when you were last 
in contact with the police: The police did not pay 
enough attention to your report 

Idem - 

In your opinion, what is the police attitude to people 
from other cultures compared to Finnish people? 

Stricter (1) 
The same (2) 
Less strict (3) 
Don’t know (4) 

Distributief vertrouwen 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Solving car thefts 

Very good (1) 
Fairly good (2) 
Fairly bad (3) 
Very bad (4) 

Don’t know (5) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Solving burglaries 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Solving and discovering drug 
offences 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Solving financial offenses (fraud, 
PIN code theft, etc.) 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: solving hate crimes (crimes 
motivated by the victim's ethnic background, sexual 
orientation, disability, etc.) 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Police patrol and other visible 
activities 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Traffic control 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Emergency response 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 
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Tabel 23. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept/component 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Solving and preventing violent 
crime 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Addressing domestic violence 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Crime prevention activities such 
as community and school policing 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Prevention of financial crimes 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Police license service 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Anti-terrorism activities 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you rate the performance of the police in 
the following tasks: Preventing and solving 
cybercrime (security breaches, online fraud, etc.) 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you assess the development of the 
following police services in your area in the past 
year? Police license service. 

The services have 
become worse (1) 
The services have 

remained the same (2) 
The services have 
become better (3) 

Don’t know (4) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you assess the development of the 
following police services in your area in the past 
year? Emergency and surveillance services by the 
police that relate to order and security 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How would you assess the development of the 
following police services in your area in the past 
year? Criminal investigation services 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

How much do you trust the activities of the following 
authorities or bodies: The police 

Very much (1) 
Fairly much (2) 

Not very much (3) 
Hardly at all (4) 
Don’t know (5) 

Algemeen vertrouwen 

In your opinion, how likely is it that people, 
companies, or other parties will try to corrupt or 
hinder police activities in an unethical manner? 

Very likely (1) 
Fairly likely (2) 

Fairly unlikely (3) 
Very unlikely (4) 
Don’t know (5) 

- 

In your opinion, how likely is it that there will be 
corruption or unethical activities within the police, 
such as internal theft, fraud, or misuse of property? 

Idem Procedureel 
vertrouwen 

Based on what you have heard or your own 
experience. How successful do you think the police 
are at preventing crimes in Finland where violence is 
used or threatened? 

0 (Extremely 
unsuccessful) – 10 

(Extremely successful) 
Don’t know (88) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Based on what you have heard or your own 
experience. How successful do you think the police 
are at catching people who commit house burglaries 
in Finland? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

Based on what you have heard or your own 
experience how often would you say the police 
generally treat people in Finland with respect 

Not at all often (1) 
Not very often (2) 

Often (3) 
Very often (4) 
Don’t know (8) 

Procedureel 
vertrouwen 

About how often would you say that the police make 
fair, impartial decisions in the cases they deal with?  

Idem Procedureel 
vertrouwen en  

Distributief vertrouwen 
When dealing with people in Finland, how often 
would you say the police generally explain their 
decisions and actions when asked to do so?  

Idem Procedureel 
vertrouwen 

To what extent is it your duty to: back the decisions 
made by the police even when you disagree with 
them? 

0 (Not at all my duty) – 10 
(Completely my duty) 

Don’t know (88) 

Legitimiteit: zich 
verplicht voelen te 

gehoorzamen 
To what extent is it your duty to: Do what the police 
tell you even if you don’t understand or agree with 
the reasons? 

Idem Legitimiteit: zich 
verplicht voelen te 

gehoorzamen 
   



 

 

Tabel 23. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept/component 

To what extent is it your duty to: Do what the police 
tell you to do, even if you don’t like how they treat 
you? 

Idem Legitimiteit: zich 
verplicht voelen te 

gehoorzamen 
The police generally have the same sense of right 
and wrong as I do 

Strongly agree (1) 
Agree (2) 

Neither agree nor disagree 
(3) 

Disagree (4) 
Disagree strongly (5) 

Don’t know (8) 

Legitimiteit: normatief 
op één lijn liggen 

The police stand up for values that are important to 
people like me 

Idem Legitimiteit: normatief 
op één lijn liggen 

I generally support how the police usually act 
 
 
 

Idem Legitimiteit: normatief 
op één lijn liggen 

In your opinion, have the police made obvious 
mistakes in everyday policing, such as issuing 
tickets, attending to public disorder, or other similar 
situations? 

Yes (1) 
No (2) 

Don’t know (3) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Which news stories about the police or police 
activities do you remember hearing recently?  

Idem - 

Which news stories about crimes, security in 
general, or threats to security do you remember 
hearing recently?  

Idem - 

Tabel 24. Frankrijk: Cadre de vie et sécurité 2019 

Item Antwoordschaal Concept/component 

Origineel   
À propos de l’action en général de la police 
ou de la gendarmerie nationale dans la 
société française actuelle, vous diriez 
personnellement qu’elle est: 

Très satisfaisante (1) 
Satisfaisante (2) 

Peu satisfaisante (3) 
Pas du tout satisfaisante (4) 

Pas d’opinion (5) 
Ne sait past (9) 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

De la présence de la police ou de la 
gendarmerie dans votre quartier (ou votre 
village), vous diriez ? 

Qu’elle est suffisante (1) 
Qu’elle est excessive (2) 

Qu’elle est insuffisante (3) 
Qu’elle est inexistante alors qu’elle 

serait nécessaire (4) 
Qu’elle est inexistante mais qu’elle 

n’est pas nécessaire (5) 
Ne sait pas (9) 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

De l’action de la police ou de la gendarmerie 
en matière de lutte contre la délinquance 
dans votre quartier (ou votre village), vous 
diriez ? 

Qu’elle est très efficace (1) 
Qu’elle est efficace (2) 

Qu’elle est peu efficace (3) 
Qu’elle n’est pas efficace du tout (4) 

Ne sait pas (9) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Vertaling   
Met betrekking tot de algemene actie van de 
politie of de nationale gendarmerie in de 
Franse samenleving van vandaag, zou u 
persoonlijk zeggen dat het:  

Zeer bevredigend is (1) 
Bevredigend is (2) 

Enigszins bevredigend is (3) 
Helemaal niet bevredigend is (4) 

Geen mening (5) 
Weet het niet (9) 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Over de aanwezigheid van de politie of de 
gendarmerie in uw buurt (of uw dorp), zou u 
zeggen dat het?: 

Voldoende is (1) 
Buitensporig is (2) 
Onvoldoende is (3) 

Niet bestaat wanneer het nodig is 
(4) 

Niet bestaat, maar dat het niet 
nodig is (5) 

Weet het niet (9) 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

Over de actie van de politie of de 
gendarmerie in de strijd tegen criminaliteit in 
uw buurt (of uw dorp), zou u zeggen dat 
het?: 

Zeer effectief is (1) 
Effectief is (2) 

Enigszins effectief is (3) 
Helemaal niet effectief is (4) 

Weet het niet (9) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 
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Tabel 25. Noorwegen: Citizen Survey 2015 (vertaling) 

Item Concept/component 

Hoe goed of slecht vind je dat deze diensten zijn? De politie. Als je geen ervaring 
hebt met deze dienst, denk dan na over wat je hebt gezien, gehoord of gelezen. 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
Openingstijden (voor het afgeven van paspoorten, vergunningen enz.) 

Tevredenheid met 
functioneren 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De wachttijd aan de telefoon 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De wachttijd bij de receptie op het politiebureau 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De wachttijd voor antwoord op brieven/e-mails 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
Het wachten om uw vraag beantwoord te krijgen 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De wachttijd om een paspoort, vergunning en dergelijke te krijgen 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De tijd die nodig is om hulp te krijgen tijdens een noodgeval 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De handicapfaciliteit op het politiebureau 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De mogelijkheid om uw zaak snel op te lossen 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De hulp/ assistentie die u ontvangt van de politie 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De aanpak van de tolk 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De zichtbaarheid van de politie waar u woont  

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
Het vermogen van de politie om de veiligheid in uw wijk te waarborgen 

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De politie website  

Tevredenheid met 
functioneren  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De mogelijkheid om sociale media te gebruiken om input of commentaar te geven 
over de dienst (facebook, twitter enz.) 

- 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de volgende omstandigheden bij de politie? 
De mogelijkheid om zelf taken op internet uit te voeren (toepassingen verzenden, 
informatie registreren, enz.) 

- 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u over het vermogen van de werknemers: Om u (de gebruiker) met 
respect te behandelen. 

Procedureel 
vertrouwen of  

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u over het vermogen van de werknemers: Om te luisteren 

Procedureel 
vertrouwen of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u over het vermogen van de werknemers: Om besluiten toe te 
lichten 

Procedureel 
vertrouwen of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u over het vermogen van de werknemers: Om meegaand te zijn  

Procedureel 
vertrouwen of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u over het vermogen van de werknemers: Om begeleiding/advies 
te geven 

Procedureel 
vertrouwen of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? De professionele 
competentie van de werknemers om de taken op te lossen 

Vertrouwen in 
competentie of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om u te informeren over uw (de gebruiker) mogelijkheden. 

Procedureel 
vertrouwen of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om u (de gebruiker) op te volgen 

Procedureel 
vertrouwen of 

Tevredenheid met 
functioneren 

  
  



 

 

Tabel 25. (vervolg)  

Item Concept/component 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om conflicten / onaangename situaties voor u op te lossen. 

Vertrouwen in 
effectiviteit of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om u te helpen in een noodgeval (ongeval, enz.). 

Vertrouwen in 
responsiviteit of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om misdaad te voorkomen. 

Vertrouwen in 
effectiviteit of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om te adviseren over criminaliteitspreventie 
 

Vertrouwen in 
competentie of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je hebt met het politiepersoneel. Hoe tevreden of 
ontevreden bent u met de volgende omstandigheden? Het vermogen van de 
werknemers om aan uw behoeften te voldoen wanneer zich een buitengewone 
situatie voordoet. 

Vertrouwen in 
effectiviteit of 

Tevredenheid met 
functioneren 

Denk aan de ervaring die je had met het politiepersoneel. In welke mate denk je dat 
het personeel: u de nodige informatie geeft. 

- 

Denk aan de ervaring die je had met het politiepersoneel. In welke mate denk je dat 
het personeel: doet wat ze kunnen om waar u (de gebruiker) recht op heeft te 
verzekeren 

- 

Denk terug aan de ervaringen die je hebt gehad met de politie. Al met al, hoe 
tevreden of ontevreden bent u met de politie? 

Tevredenheid met 
functioneren 

In hoeverre voldoet de politie aan uw verwachtingen? Algemeen 
vertrouwen 

Stel je een ideale politie voor. Hoe dicht bij dit ideaal is de politie? Algemeen 
vertrouwen 

Hoe veel of weinig vertrouwen heb je in de politie? Algemeen 
vertrouwen 

Tabel 26. Noorwegen: Politiets innbyggerundersøkelse 2018 (vertaling) 

Item Concept/component 

In het algemeen, hoeveel vertrouwen heb je in de politie? Algemeen vertrouwen  
Hoe goed of slecht is uw indruk van de politie wanneer het gaat over: 
delicten waar sprake is van bedreiging of geweld te voorkomen? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht is uw indruk van de politie wanneer het gaat over: om 
inbrekers te arresteren? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht is uw indruk van de politie wanneer het gaat over: snel 
ter plaatse te komen bij een oproep betreffende een misdaad? 

Vertrouwen in responsiviteit 

Hoe goed of slecht is uw indruk van de politie wanneer het gaat over: 
mensen met respect te behandelen, ongeacht wie ze zijn? 

Procedureel vertrouwen en  
Distributief vertrouwen 

Hoe goed of slecht is uw indruk van de politie wanneer het gaat over: eerlijk 
en onpartijdig beslissingen nemen? 

Procedureel vertrouwen en  
Distributief vertrouwen 

Hoe goed of slecht is uw indruk van de politie wanneer het gaat over: 
beslissingen en acties uitleggen wanneer daarom gevraagd wordt? 

Procedureel vertrouwen 

Hoe waarschijnlijk is het dat u het volgende doet: de politie helpen wanneer 
zij daarom vragen? 

Samenwerking: neiging tot 
passieve samenwerking 

Hoe waarschijnlijk is het dat u het volgende doet: contact opnemen met de 
politie om een strafbaar feit te melden? 

Samenwerking: neiging tot 
actieve samenwerking 

Hoe waarschijnlijk is het dat u het volgende doet: gevaarlijke of verdachte 
activiteiten melden aan de politie 

Samenwerking: neiging tot 
actieve samenwerking 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: geweld of dreiging tot 
geweld? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: haatmisdrijven zoals 
geweld, bedreigingen of een andere misdaad vanwege uw overtuiging, 
huidskleur, etnische afkomst, nationaliteit of seksuele geaardheid? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: verkrachting of ander 
seksueel misbruik? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: schade (aan 
eigendommen) 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: diefstal of inbraak  Vertrouwen in effectiviteit 
Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: gevaarlijke 
verkeerssituaties? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: overlast? Vertrouwen in effectiviteit 
Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: chantage? Vertrouwen in effectiviteit 
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Tabel 26. (vervolg)  

Item Concept/component 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: zakkenrollers of 
andere diefstallen op openbare plaatsen? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: identiteitsdiefstal Vertrouwen in effectiviteit 
Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: oplichting of fraude op 
het internet?  

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: andere oplichting, 
fraude, of andere financiële misdaad? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: pesten of intimidatie 
op het internet? 

Vertrouwen in effectiviteit 

Hoe goed of slecht denkt u dat de politie omgaat met: seksueel misbruik op 
het internet 

Vertrouwen in effectiviteit 

U antwoordde dat u contact heeft gehad met de politie. Hoe tevreden of 
ontevreden was je met dit contact? 

Tevredenheid met 
functioneren 

In hoeverre ben je het eens of oneens met: De politie is regelmatig zichtbaar 
in uw omgeving 

Vertrouwen in betrokkenheid 
bij gemeenschap 

In hoeverre ben je het eens of oneens met: De politie heeft regelmatig 
contact met bewoners in uw omgeving 

Vertrouwen in betrokkenheid 
bij gemeenschap 

De politie komt snel ter plaatse in geval van dringende hulp Vertrouwen in responsiviteit 
Contact opnemen met de politie is eenvoudig Vertrouwen in responsiviteit 

Tabel 27. Het Verenigd Koninkrijk: MOPAC Public Attitudes Survey 2017-2018 

Item Antwoordschaal Concept/component 

Taking everything into account, how good a 
job do you think the police in this area are 
doing? 

Excellent (1) 
Good (2) 
Fair (3) 
Poor (4) 

Very poor (5) 
Don’t know (97) 

Refused (98) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Taking everything into account, how good a 
job do you think the police in London as a 
whole are doing? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

To what extent do you agree or disagree with 
this statement: The Metropolitan Police 
Service is an organisation that I can trust 

Strongly agree (1) 
Tend to agree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Tend to disagree (4) 
Strongly disagree (5) 

Don’t know (97) 
Refused (98) 

Algemeen vertrouwen 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Prevent terrorism? 

Not at all well (1) – Very well (7) 
Don’t know (97) 

Refused (98) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Respond to emergencies promptly? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Provide a visible patrolling presence? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Tackle gun crime? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Support victims and witnesses? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Police major events in London? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Tackle drug dealing and drug use? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Tackle dangerous driving? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Respond to hate crime? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

And how well do you think the Metropolitan 
Police: Respond to violence against women 
and girls? 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: They 
can be relied on to be there when you need 
them. 

Strongly agree (1) 
Tend to agree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Tend to disagree (4) 
Strongly disagree (5) 

Don’t know (97) 
Refused (98) 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

   



 

 

Tabel 27. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept/component 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: They 
would treat you with respect if you had contact 
with them for any reason 

Idem Procedureel 
vertrouwen 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: The 
police in this area treat everyone fairly 
regardless of who they are 

Idem Distributief vertrouwen 
 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: They 
can be relied on to deal with minor crimes 
 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: They 
understand the issues that affect this 
community 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: They 
are dealing with the things that matter to 
people in this community 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: The 
police in this area listen to the concerns of 
local people 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: The 
police in this area are helpful 

Idem Procedureel 
vertrouwen of  
Vertrouwen in 
welwillendheid 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: The 
police in this area are friendly and 
approachable 

Idem Vertrouwen in 
welwillendheid of  

Vertrouwen in 
responsiviteit 

To what extent do you agree with these 
statements about the police in this area?: The 
police in this area are easy to contact 

Idem Vertrouwen in 
responsiviteit 

To what extent do you agree with these 
statements about the police and crime more 
generally? Respect for the police is an 
important value for people to have. 

Idem Legitimiteit: Zich 
verplicht voelen te 

gehoorzamen 

To what extent do you agree with these 
statements about the police and crime more 
generally? I feel an obligation to obey the law 
at all times 

Idem Legitimiteit: Zich 
verplicht voelen te 

gehoorzamen 

To what extent do you agree or disagree that 
the police in your local area are sufficiently 
held accountable for their actions? 

Idem Procedureel 
vertrouwen 

On average, how often do you see the police 
patrolling on foot, bicycle or horseback in this 
area? 

At least daily (1) 
At least weekly (2) 

At least fortnightly (3) 
At least monthly (4) 

Less often (5) 
Never (6) 

Don’t know / Not sure (97) 
Refused (98) 

- 

Do you think this is …? Not often enough (1) 
About right (2) 
Too often (3) 

Don’t know (97) 
Refused (98) 

- 

To what extent do you agree or disagree with 
the following statements: It makes me feel 
safer when I see a police officer with a firearm 

Strongly agree (1) 
Tend to agree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Tend to disagree (4) 
Strongly disagree (5) 

Don’t know (97) 
Refused (98) 

Vertrouwen in 
effectiviteit of  
Vertrouwen in 
competentie 

Why did you not report this to the police? Free text - 
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Tabel 27. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept/component 

If something like this happened again would 
you report it to the police? 

Yes (1) 
No (2) 

Don’t know (97) 
Refused (98) 

Samenwerking: 
neiging tot actieve 

samenwerking 

To what extent do you agree or disagree that 
you are given the opportunity to have a say in 
how your local area is policed? 

Strongly agree (1) 
Tend to agree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Tend to disagree (4) 
Strongly disagree (5) 

Don’t know (97) 
Refused (98) 

Procedureel 
vertrouwen 

If you are walking alone in this area and you 
see a police officer on foot, bicycle or 
horseback, does it make you feel more safe, 
less safe or does it make no difference? 

More safe (1) 
Less safe (2) 

It makes no difference (3) 
Don’t know (97) 

Refused (98) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Tabel 28. Het Verenigd Koninkrijk: Crime Survey of England and Wales 

Item Antwoordschaal Concept/component 

The police are responsible for keeping the 
public safe by preventing crime and catching 
criminals. How confident are you that the 
police are effective at catching criminals? 

Very confident ( 1) 
Fairly confident (2) 

Not very confident (3) 
Not at all confident (4) 

Don’t know (5) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

In general, how much do you trust the police 
as an organisation? 

A lot (1) 
A fair amount (2) 
Not very much (3) 

Not at all (4) 

Algemeen vertrouwen 

Taking everything into account, how good a 
job do you think the police in this area are 
doing? 

Excellent (1) 
Good (2) 
Fair (3) 
Poor (4) 

Very poor (5) 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

They (the police in this area) can be relied on 
to be there when you need them 

Strongly agree (1) 
Tend to agree (2) 

Neither agree or disagree (3) 
Tend to disagree (4) 
Strongly disagree (5) 

Vertrouwen in 
responsiviteit 

They (the police in this area) would treat you 
with respect if you had contact with them for 
any reason 

Idem 
 

Procedureel 
vertrouwen 

The police in this area treat everyone fairly 
regardless of who they are 

Idem 
 

Procedureel 
vertrouwen en  

Distributief vertrouwen 
They (the police in this area) understand the 
issues that affect this community 

Idem 
 

Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
They (the police in this area) are dealing with 
the things that matter to people in this 
community 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
The police in this area can be trusted Idem Algemeen vertrouwen 
Taking everything into account I have 
confidence in the police in this area 

Idem Algemeen vertrouwen 

How much would you agree or disagree that 
the police and local council are dealing with 
the anti-social behaviour and crime issues that 
matter in this area. 

Idem Vertrouwen in 
effectiviteit 

In the last 12 months have you volunteered 
either as a special constable or in another 
policing role, or have you volunteered to help 
the police in any other way? 

Yes – volunteered as a Special 
Constable (1) 

Yes – volunteered in another 
policing role/another way (2) 

No – not volunteered at all (3) 

Samenwerking: 
neiging tot actieve 

samenwerking 

Have you ever been dissatisfied with the 
service provided by the police?  

Yes (1) 
No (2) 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Were you dissatisfied with the way that you 
were treated, with the way that someone else 
involved in the matter was treated, or both of 
these? 

The way I was treated (1) 
The way someone else involved 

in the matter was treated (2)  
It was about both me and 

someone else (3) 

Tevredenheid met 
functioneren politie 



 

 

Tabel 29. Zweden: Nationella trygghetsundersökningen 2019 

Item Concept/component 

How much confidence do you have in the way the police conduct their work? Procedureel vertrouwen 
How much confidence do you have that the police treat those who are suspected 
of crime fair? 

Procedureel vertrouwen 

How much confidence do you have that the police treat victims of crime in a 
good way? 

Procedureel vertrouwen 
of  

Vertrouwen in 
welwillendheid 

To what extent do you think that the police care about the problems in the area 
where you live? 

Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
Overall, how would you describe your experiences of the police in connection 
with this crime? 

- 

Overall, how satisfied or dissatisfied were you with regard to how easy it was to 
get in touch with someone at the police who was able to help you? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Overall, how satisfied or dissatisfied are you with the treatment you received 
from the police? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Overall, how satisfied or dissatisfied are you with the information you received 
about how the police were working with your case? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

How satisfied or dissatisfied are you with the police’s efforts to investigate and 
solve the crime? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Tabel 30. Zwitserland: Kriminalitätsopfererfahrungen und Kriminalitätswahrnehmungen in 
der Schweiz (vertaling) 

Item Concept/component 

Op een schaal van 10 punten, waarbij 0 betekent dat u helemaal geen 
vertrouwen hebt in deze instelling, en 10 dat deze instelling uw volledige 
vertrouwen geniet, hoeveel vertrouwt u de politie? 

Algemeen vertrouwen 

In welke mate bent u het eens of oneens met volgende stelling: De politie zorgt 
voor onze veiligheid 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

In welke mate bent u het eens of oneens met volgende stelling: Ik heb veel 
vertrouwen in de politie 

Algemeen vertrouwen 

In welke mate bent u het eens of oneens met volgende stelling: De politie 
probeert slachtoffers van misdrijven te helpen 

Vertrouwen in 
effectiviteit 

Tabel 31. Canada: Public Safety Canada Attitudes toward the police. 

Item Antwoordschaal Concept /component 
volgens PSC 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police treat people fairly 

Strongly disagree (1) 
Disagree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Agree (4) 

Strongly agree (5) 

Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police treat people with 
respect 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police make decisions 
based on facts 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police respect people’s 
rights 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police address citizens in a 
respectful manner and appropriate tone 

Idem Procedureel vertrouwen 

… to what extent do you agree or disagree 
with each of the following statements? The 
police show care and concern for the welfare 
of the citizens they deal with 

Idem Procedureel vertrouwen 
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Tabel 31. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept /component 
volgens PSC 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police know how to carry 
out their official duties properly 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police treat you with 
respect if you had contact with them for any 
reason 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police explain their 
decisions to the people they deal with 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The [insert local police service] 
[is/are] an organization with integrity 

Idem Procedureel vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The [insert local police service] 
[is/are] an open and transparent organization 

Idem Procedureel vertrouwen 

About how often would you say that the 
police in your neighbourhood make fair, 
impartial decisions in the cases they deal 
with? 

Never/almost never (1) 
Rarely (2) 

Sometimes (3) 
Most of the time (4) 

Always/almost always (5) 

Procedureel vertrouwen 
 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police treat everyone fairly, 
regardless of who they are 

Strongly disagree (1) 
Disagree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Agree (4) 

Strongly agree (5) 

Distributief 
Vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police treat everyone 
equally 

Idem Distributief 
Vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police provide the same 
quality of service to all citizens 

Idem Distributief 
Vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police enforce the law 
consistently when dealing with people 

Idem Distributief 
Vertrouwen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police understand the 
issues that affect this community 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police are dealing with the 
things that matter to people in this 
community 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police can be relied on to 
be there when you need them 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

   
   



 

 

Tabel 31. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept /component 
volgens PSC 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police are sensitive to the 
needs of different cultures 

Idem Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 

In general, to what extent do you agree that 
the [police service] [is/are] effective at 
resolving crimes where violence is involved? 

Idem Vertrouwen in effectiviteit 

In general, to what extent do you agree that 
the [police service] [is/are] effective at 
resolving property crimes, such as theft? 

Idem Vertrouwen in effectiviteit 

In general, to what extent do you agree that 
the [police service] [is/are] effective at 
responding quickly to calls for assistance? 

Idem Vertrouwen in effectiviteit 

About how often would you say that the 
police in your neighbourhood exceed their 
authority? 

Never/almost never (1) 
Rarely (2) 

Sometimes (3) 
Most of the time (4) 

Always/almost always (5) 

Vertrouwen in gedrag 
binnen grenzen autoriteit 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? The police generally have the 
same sense of right and wrong as I do 

Strongly disagree (1) 
Disagree (2) 

Neither agree nor disagree (3) 
Agree (4) 

Strongly agree (5) 

Legitimiteit: normatief op 
één lijn liggen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I generally support how the 
police usually act 

Idem Legitimiteit: normatief op 
één lijn liggen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I feel a moral duty to follow 
police orders 

Idem Legitimiteit: zich verplicht 
voelen te gehoorzamen 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I would help the police if asked 

Idem Samenwerking: neiging 
tot passieve 

samenwerking  

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I would call the police for 
assistance 

Idem Samenwerking: neiging 
tot actieve 

samenwerking 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I would call the police to report 
a crime 

Idem Samenwerking: neiging 
tot actieve 

samenwerking 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I would report suspicious 
activities to police 

Idem Samenwerking: neiging 
tot actieve 

samenwerking 

When you think about [insert local police 
service], to what extent do you agree or 
disagree with each of the following 
statements? I would help the police by giving 
evidence in court 

Idem Samenwerking: neiging 
tot actieve 

samenwerking 

Overall, how would you rate your satisfaction 
with the [insert local police service]? 

Very dissatisfied (1) 
Dissatisfied (2) 

Neither satisfied nor dissatisfied 
(3) 

Satisfied (4) 
Very satisfied (5) 

Tevredenheid met 
contact politie 

In the past 2 years, did the police approach 
you, stop you or make contact with you for 
any reason? 
 
 

Yes (1) 
No (2) 

Contact geïnitieerd door 
politie 
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Tabel 31. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept /component 
volgens PSC 

How dissatisfied or satisfied were you with 
the way the police treated you the last time 
this happened? 
 
 
 

Very dissatisfied (1) 
Dissatisfied (2) 

Neither satisfied nor dissatisfied 
(3) 

Satisfied (4) 
Very satisfied (5) 

Tevredenheid met 
contact geïnitieerd door 

politie 

In the past 2 years, have you approached or 
contacted the police for any reason? 

Yes (1) 
No (2) 

Contact geïnitieerd door 
burger 

How dissatisfied or satisfied were you with 
the way the police treated you the last time 
this happened? 

Very dissatisfied (1) 
Dissatisfied (2) 

Neither satisfied nor dissatisfied 
(3) 

Satisfied (4) 
Very satisfied (5) 

Tevredenheid met 
contact geïnitieerd door 

burger 

Based on your interactions with your local 
police in the past 2 years, to what degree 
were your local police: Helpful when you 
asked them for assistance 

Very unhelpful (1) 
Unhelpful (2) 

Neither helpful nor unhelpful (3) 
Helpful (4) 

Very helpful (5) 

Contact met de politie 

Based on your interactions with your local 
police in the past 2 years, to what degree 
were your local police: Polite to you 

Idem Contact met de politie 

Based on your interactions with your local 
police in the past 2 years, to what degree 
were your local police: Fair during your 
interactions 

Idem Contact met de politie 

In general, how satisfied are you with your 
personal safety from crime? 

Very dissatisfied (1) 
Dissatisfied (2) 

Neither satisfied nor dissatisfied 
(3) 

Satisfied (4) 
Very satisfied (5) 

Gepercipieerde 
veiligheid 

How much confidence do you have in the 
police? 

A great deal of confidence (1) 
Some confidence (2) 

Not very much confidence (3) 
No confidence at all (4) 

Algemeen vertrouwen 

Taking everything into account, how good a 
job do you think the police in this area are 
doing? 

Very poor (1) 
Poor (2) 

Average (3) 
Good (4) 

Excellent (5) 

Algemeen vertrouwen 

Taking everything into account, how good a 
job do you think the police in this country are 
doing? 

Idem Algemeen vertrouwen 

Tabel 32. Canada: General Social Survey Canadian’s Safety 2019 
Item Antwoordschaal Concept/component 

How much confidence do you have in the 
police? 

A great deal of confidence 
(1) 

Some confidence (2) 
Not very much confidence 

(3) 
No confidence at all (4) 
Don’t know/Refused (9) 

Algemeen vertrouwen 

Do you think the RCMP (Royal Canadian 
Mounted Police) detachment in your 
community/ your local police force does a 
good job, an average job or a poor job in: 
Enforcing the laws 

Good job (1) 
Average job (2) 

Poor job (3) 
Don’t know/Refused (4) 

Vertrouwen in effectiviteit 

Do you think the RCMP detachment in your 
community/ your local police force does a 
good job, an average job or a poor job in: 
Promptly responding to calls 

Idem  Vertrouwen in 
responsiviteit 

Do you think the RCMP detachment in your 
community/ your local police force does a 
good job, an average job or a poor job in: 
being approachable and easy to talk to 
 

Idem Vertrouwen in 
responsiviteit 



 

 

Tabel 32. (vervolg)   

Item Antwoordschaal Concept/component 

Do you think the RCMP detachment in your 
community/ your local police force does a 
good job, an average job or a poor job in: 
Supplying information to the public on ways to 
prevent crime 

Idem  Vertrouwen in 
responsiviteit 

Do you think the RCMP detachment in your 
community/ your local police force does a 
good job, an average job or a poor job in: 
ensuring the safety of the citizens in your area 

Idem  Vertrouwen in effectiviteit 

Do you think the RCMP detachment in your 
community/ your local police force does a 
good job, an average job or a poor job in: 
treating people fairly 

Idem Procedureel vertrouwen 

In this interaction/During these interactions 
that you mentioned would you say that your 
overall experience with the police was positive 
or negative? 

Positive (1) 
Negative (2) 

Don’t know/Refused (9) 

- 

Overall, how satisfied were you with the 
actions that the police took? Were you: 

Very satisfied (1) 
Somewhat satisfied (2) 

Somewhat dissatisfied (3) 
Very dissatisfied (4) 

Don’t know/Refused (9) 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

In what types of situations have you 
experienced discrimination in the past 5 
years? When dealing with the police 

Yes (1) 
No (2) 

Don’t know/Refused (9) 

Distributief vertrouwen 

If you lost a wallet or purse that contained two 
hundred dollars, how likely is it to be returned 
with the money in it, if it was found by a police 
officer? 

Very likely (1) 
Somewhat likely (2) 
Not at all likely (3) 

Don’t know (4) 
Refusal (5) 

Procedureel vertrouwen 
 
 

Tabel 33. De Verenigde Staten: The National Crime Victimization Study (herziening) 

Item Concept/component 

How respectfully do you think the police in your area treat people? Procedureel vertrouwen 
In your opinion, how much time and attention do the police in your area give to 
what people have to say? 

Procedureel vertrouwen 

In your opinion, how fairly do the police in your area treat people? Procedureel vertrouwen 
How effective are the police at preventing crime in your area? Vertrouwen in effectiviteit 
How much do you trust the police in your area? Algemeen vertrouwen 
How would you rate the job the police in your area are doing? Vertrouwen in effectiviteit 
How satisfied were you with the time it took the police to get to you after they 
were contacted? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

How respectfully did the police treat you? - 
How satisfied were you with the amount of time the police gave you to tell your 
story? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

How satisfied were you that the police did everything they could . . . Tevredenheid met 
functioneren politie 

Taking the whole experience into account, how effectively did the police handle 
the incident? 

- 

Tabel 34. De Verenigde Staten: The Police-Public Contact Survey 

Item Concept/component 

Were you satisfied with the police response during your most recent contact? Tevredenheid met  
functioneren politie 

Would you be likely to contact the police in the future? Samenwerking: neiging tot 
actieve samenwerking 

Do you believe the police spent an appropriate amount of time with you? - 
Looking back on this contact, do you feel the police behaved properly? - 
During [this contact/your most recent contact] with police, did the police use or 
threaten to use force against you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Shout at 
you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Curse at 
you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Threaten 
to arrest you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Threaten 
you with a ticket (or other tickets)? 

- 
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Tabel 34. (vervolg)  

Item Concept/component 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Threaten 
to use force against you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Actually 
push or grab you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Handcuff 
you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Actually 
kick or hit you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Actually 
spray you with a chemical or pepper spray? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Actually 
use an electroshock weapon against you, such as a stun gun? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Actually 
point a gun at you? 

- 

At any point during the contact, did the police do any of the following: Use any 
other type of force? 

- 

Do you feel (this action was/these actions were) necessary? - 
Do you feel any of the actions used against you were excessive? - 
At any time during this contact did you: Disobey or interfere with the officer(s)? - 
At any time during this contact did you: Try to get away? - 
At any time during this contact did you: Push, grab, or hit the police officer(s)? - 
At any time during this contact did you: Resist being handcuffed, arrested, or 
searched? 

- 

At any time during this contact did you: Complain to the officer(s)? - 
At any time during this contact did you: Argue with the police officer(s)? - 
At any time during this contact did you: Curse at, insult, or verbally threaten 
police officer(s)? 

- 

At any time during this contact did you: Physically do anything else? - 
You reported earlier that you were arrested during a contact in which the police 
stopped you. Were you arrested during this most recent contact? 

- 

At any time during this stop, did the police officer(s) search you, frisk you, or 
pat you down? 

- 

Do you think the police officer(s) had a legitimate reason to search you, frisk 
you, or pat you down? 

- 

Do you think the police officer(s) had a legitimate reason for stopping you? - 

Tabel 35. Australië: National survey of Community Satisfaction with Police Services 

Item Concept/component Concept/component 
volgens NSCSPS 

General satisfaction Tevredenheid met functioneren 
politie 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Satisfaction of those who had contact with 
police in the previous 12 months 

Tevredenheid met functioneren 
politie 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Satisfaction with police response to 
emergencies and disasters 

Tevredenheid met functioneren 
politie 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

How much do you agree with the following: 
the police treat people fairly and equally 

Procedureel vertrouwen 
en  

Distributief vertrouwen 

Procedureel vertrouwen 

How much do you agree with the following: 
the police perform their job professionally 

Procedureel vertrouwen 
of   

Vertrouwen in competentie 

Procedureel vertrouwen 

How much do you agree with the following: 
the police are honest 

Procedureel vertrouwen Procedureel vertrouwen 

Tabel 36. Nieuw-Zeeland: New-Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey  

Item Concept/component 

Which of the following best describes the level of trust and confidence you 
have in the Police? 

Algemeen vertrouwen 

Compared with 12 months ago, would you say your level of trust and 
confidence in the Police has… 

Algemeen vertrouwen 

From your own personal experience or knowledge, please tell me whether you 
agree or disagree with the following statements: The Police are responsive to 
the needs of my community 

Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
From your own personal experience or knowledge, please tell me whether you 
agree or disagree with the following statements: The Police are involved in 
activities in my community 

Vertrouwen in 
betrokkenheid bij 

gemeenschap 
Thinking about when you contacted the police do you agree or disagree with 
the statement: I was treated fairly. 

Procedureel vertrouwen 



 

 

Tabel 36. (vervolg)  

Item Concept/component 

Thinking about when you contacted the police do you agree or disagree with 
the statement: the police were competent (i.e. they were capable or they knew 
what they were doing) 

Vertrouwen in competentie 
 

Thinking about when you contacted the police do you agree or disagree with 
the statement: did what they said they would do 

Procedureel vertrouwen 
 

Thinking about when you contacted the police do you agree or disagree with 
the statement: I feel my individual circumstances were taken into account 

Procedureel vertrouwen 
 

Thinking about when you contacted the police do you agree or disagree with 
the statement: made me feel my situation mattered to them 

Procedureel vertrouwen of  
Vertrouwen in 
welwillendheid 

Thinking about your contact with the New Zealand Police, please tell me if you 
agree/disagree with the following statement: “it's an example of good value for 
tax dollars spent” 

Vertrouwen in effectiviteit 

How satisfied were you with the overall quality of service you received when 
you had contact with the police? 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Before your contact with the Police about [insert reason for contact], what 
quality of service did you expect? Would you say you expected: 

- 

Looking back, how did the service you received from the Police compare to 
what you expected? Would you say the service you received was: 

- 

What one thing made the service better than you expected it would be/as good 
as you had expected it to be?  

- 

What one thing made the service worse than you expected it would be/as poor 
as you had expected it to be?  

- 

Thinking about all the interactions you had with the Police about this issue up 
until now, please tell me how strongly you agree or disagree with the following 
statement: “I am satisfied with the actions the Police took overall”. 

Tevredenheid met 
functioneren politie 

Did you have any problems or experience any negative incidents or 
interactions with the Communication Centre Staff involved in the service you 
received? 

- 

Did you have any problems or experience any negative incidents or 
interactions with the Police Officers involved in the service you received? 

- 
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