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Voorwoord 

De overheid levert diverse goederen en diensten 
waaraan geen enkele ondernemer zich zou wagen. 
Het rendement ervan is bij voorbaat al een probleem. 
Dit geldt ook voor een deel van de politietaken, zoals 
de bestrijding van criminaliteit en en het beheersen 
van het verkeer. (Voor een ander deel, preventieve 
beveiliging, geldt overigens wel dat het particuliere 
ondernemerschap er brood in ziet.) Naast een 
commercieel argument is er echter ook een princi-
pieel argument om de politiezorg in handen van de 
overheid te geven. Het bewaken van de rechtsorde is 
een algemeen belang dat niet in het teken kan staan 
van particuliere belangen. De overheid heeft binnen 
de rechtsstaat een monopolie op opsporingsbe-
voegdheid en gebruik van geweld. 

Dit tweeledige onderscheid van de politie ten 
opzichte van het bedrijfsleven laat onverlet dat er de 
laatste jaren een tendens is om overheidsinstellingen, 
i.c. ck9 politic, te benaderen in de termen van het 
bedrijfsleven. Marktsegmenten, management, 
produkten, marketing, public relations en dergelijke 
zijn centrale begrippen geworden in het denken over 
openbaar bestuur en wetshandhaving. Ook dit 
themanummer van Justitiele Verkenningen staat in het 
teken van een benadering van het politie-apparaat 
alsof het een bedrijf is. In de verschillende bijdragen 
wordt verondersteld dat het concurrentieprincipe van 
de ondernemingsgewijze produktie een aantal organi-
satiekundige ontwikkelingen heeft opgeleverd die ook 
kunnen worden toegepast op het politie-apparaat. 

In het openingsartikel van de organisatie-adviseurs 
P.J.M. Felix en B.W.M.M. Maassen wordt gesteld dat 
in de politiewereld zaken als bedrijfsvoering en 
management teveel een uiterlijke toevoeging zijn 
gebleven aan het gangbare politiewerk. Er is nog geen 
sprake van Integraal management' waarin strategie 
en uitvoering aan elkaar gekoppeld worden. Analoog 
aan het bedrijfsleven dient aan de beheersfunctie van 
de politie-organisatie vorm te worden gegeven. 
Daartoe opperen zij het idee `bedrijfsbureaus' op te 
richten, die zich bezighouden met het opstellen van 
(uitvoerings)normen en het verzamelen, bewerken en 
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analyseren van informatie vanuit de uitvoering. 
A. Cozijnsen en J. Horn benaderen het politie-

bedrijf vanuit het begrip innovatie. In de jaren 
zeventig werd onder de algemene noemer `wijkteam-
politie' een eerste vernieuwingsbeweging in gang 
gezet. Ten aanzien van deze vernieuwing ontstond al 
gauw een onderscheid in koplopers, volgers en 
achterblijvers. Inmiddels wordt met de regionalisering 
een tweede grote vernieuwingsbeweging ingezet. De 
auteurs constateren dat de uitgangspositie van de 
verschillende korpsen nogal uiteenloopt en wijzen 
erop dat beide van belang zijn. De eerste innovatie 
had vooral betrekking op het interne functioneren. 
De tweede zou extern gericht moeten zijn: greep 
krijgen op de criminaliteitsmarkt via systematische 
informatievoorziening en analyse. 

In de daaropvolgende bijdrage van C. Wiebrens en 
G.J Terlouw (WODC) wordt een model ontwikkeld 
om de prestaties van politiekorpsen te meten. Een 
bedrijfsmatige benadering kan niet zonder inzicht in 
de resultaten van het bedrijf; voor de politie is het 
altijd een hachelijke zaak gebleken om een `zuivere' 
maat hiervoor te vinden. De auteurs menen een 
oplossing voor dit oude probleem van het politie-
beleid te hebben gevonden. In het ontwikkelde model 
worden de genormeerde ophelderingspercentages van 
verschillende korpsen met elkaar vergeleken in 
verhouding tot de 'caseload'. Dit model passen zij toe 
op de ophelderingsprestaties ten aanzien van vermo-
gensmisdrijven. Op grond daarvan hebben zij een 
top-tien opgesteld van goed presterende korpsen. 

Een sleutelbegrip in de benadering van de politie 
als bedrijf is informatieverwerking. W. Stol deed 
onderzoek naar de invoering van automatisering bij 
de politie voor wat betreft de efficientie en effectiviteit 
van de werkzaamheden. Hij concludeert dat met 
name de effectiviteit van de politie-inspanningen door 
de automatisering is toegenomen. Voor wat betreft de 
sturing van de werkzaamheden, het centrale punt in 
de drie voorafgaande bijdragen, lijkt de automati-
sering vooralsnog een averechts effect te hebben. De 
zogenoemde `discretionaire ruimte' voor het nemen 
van beslissingen door individueie politiemensen blijkt 
eerder toe dan af te nemen. Bij de doorvoering van 
automatiseringsprocessen blijkt het sociale leider-
schap van het management een doorslaggevende rol 
te gaan spelen. 
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Moderne bedrijfsvoering bij 

de Nederlandse politie 

drs P.J.M. Felix en drs B.W.M.M. Maassen* 

De ontwikkelingsgang naar een nieuw strategisch 
concept 

Ontwikkelingen in het denken over de politie 

In de jaren vijftig stond de wijze waarop veiligheid 
en orde gehandhaafd moesten worden nauwelijks ter 
discussie. De politic als sterke arm van de overheid 
functioneerde op geheel eigen wijze. De bedrijfs-
voering was een natuurlijk onderdeel van het (profes-
sionele) leidinggeven. Politic en maatschappij 
kwamen in botsing in de jaren zestig. Er was sprake 
van desmientatie bij de politic. Velen gingen zich 
bemoeien met de legitimatie van de politic en vooral 
met de te hanteren normen bij het optreden van de 
politic met dwang en geweld. De politic werd de 
maatschappij in getrokken en onder druk gezet. 

De discussies over en binnen de politic gingen door 
in de jaren zeventig met het veel geciteerde Politie in 
Verandering van Nordholt c.s. als symbool van het 
nieuwe denken. Maatschappelijk nut en effect van het 
politiewerk en integratie van de politic in de 
maatschappij waren de topics. De discussies leidden 
tot nieuwe benaderingswijzen binnen de Nederlandse 
politic, gekenmerkt door despecialisatie, teampo-
licing, wijkgericht werken, enzovoort. Achteraf,gezien 
is de noodzaak tot substantiate produktiviteitsver-
hoging toen onderbelicht gebleven. De volume-
effecten in de bedrijfsvoering werden of in termen 
van meer sterkte afgedaan of werden ontkend door 
alleen over de kwaliteit van het politiewerk te praten. 

In de jaren tachtig was het binnen de overheid en 
de non-profit-organisaties inmiddels gemeengoed 
geworden over management en bedrijfsvoering te 

* De auteurs zijn respectievelijk vennoot en adviseur van 
Andersson, Elffers, Felix b.v., organisatie-adviseurs te Utrecht. 
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praten, zich daarbij spiegelend aan het bedrijfsleven. 
De grootste fout die daarbij gemaakt is en nog wordt, 
66k bij een aantal politiekorpsen, is bedrijfsvoering of 
management te behandelen als jets aparts, dat erbij 
moet. Het fenomeen directeur of hoofd bedrijfs-
voering (in velerlei betekenissen) doet opgeld. Een 
nogal fatale desintegratie van management-functies 
die bijgedragen heeft aan een vertraging van de 
invoering van werkelijk strategisch management. 
Daarin worden doelstellingen, werkwijzen, vakman-
schap en produktiviteit op basis van externe 
gerichtheid en inspiratie van mensen gebundeld tot 
integrale leiding. De inhaalslag richting integraal 
management is gelukkig op vele plaatsen begonnen. 
Het werd in de jaren tachtig ook tijd voor 
no-nonsense benaderingen en kwantitatieve onder-
zoeken, onder meer uitmondend in de 
WKA/PKP-rapporten. Het meten van inspanningen 
en prestaties werd belangrijk verbeterd. 

Tegelijkertijd zijn de gevoelens van onveiligheid in 
de jaren tachtig bij de burgers fors toegenomen. De 
zogenaamde kleine criminaliteit is, naar vele 
maatstaven gemeten, enorm toegenomen. Het wordt 
de politie niet verweten. Burgers en lokale 
bestuurders denken overwegend nog steeds dat er te 
weinig politie is. Juist de kwantitatieve benaderingen 
hebben zichtbaar gemaakt dat de produktiviteit van 
de politie met 60 a 70% moet kunnen stijgen met 
dezelfde bezetting. Voor een deel ligt het aan 
werkmethoden. Maar het moet maar eens gezegd, 
gemiddeld genomen - en daarmee doen we delen van 
de organisatie onrecht - wordt er niet hard gewerkt 
bij de politie en wordt er relatief hoog beloond. 
Statistisch gezien kan dat niet aan mensen liggen. Het 
systeem is vastgelopen met als voornaamste oorzaak 
het gebrek aan externe druk. Bestuurders en burgers 
accepteren te gemakkelijk het falen van de politie. De 
alibi's zijn ingebakken in het vermeende sterktetekort. 
Als er geen hardere eisen aan de politie gesteld gaan 
worden ontbreekt de noodzaak tot verandering. 
Hopelijk zal bij de nieuwe regionale bestuurlijke 
invoeging hiermede rekening gehouden worden. 

De noodzaak tot verandering 

Het veranderen van een organisatie zonder externe 
druk is een onmogelijke opgave. Positiever geformu-
leerd: veranderende omstandigheden in de omgeving, 
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die van invloed zijn op het voortbestaan van de 
organisatie, creeren de condities voor verandering. In 
de organisatietheorie is dat reeds lang bekend en een 
inspiratiebron voor vele beschouwingen over strategie 
en management. Hoe groot de druk van buiten moet 
zijn, hoe lang een organisatie kunstmatig afgeschermd 
kan worden en wat precies de rol en invloed van het 
management is in het toelaten van de omgeving in 
een organisatie, zijn allemaal zaken waarover we veel 
kunnen vermoeden maar niet veel zeker weten. Dit 
artikel gaat over moderne bedrijfsvoering bij de 
Nederlandse politie en, wat ons betreft, over grote 
veranderingen die nodig zijn in management en 
organisatie. Maar dat wordt al zo lang gezegd en er is 
toch sprake van veranderingen? 

We begeven ons nu op glad ijs. Hoe meet je veran-
deringen? Wanneer zijn veranderingen zo effectief dat 
de organisatie beter en effectiever is ingevoegd in zijn 
omgeving? Een ding is zeker: er wordt al heel lang 
gepraat over veranderingen bij de politie. De meeste 
leidinggevenden hebben wel cursussen en seminars 
gevolgd in 'modern management'. En natuurlijk 
sijpelt er iets van door. In wijzen van organiseren, in 
stijlen van leidinggeven. Maar als waarnemers van 
buiten, deels participanten in interne discussies, 
beleven wij grote twijfels omtrent de intrinsieke 
waarde van de veranderingen. Er is veel lippendienst, 
dikdoenerij, het managementspel wordt 'live' 
opgevoerd. Echte veranderingen zijn van een andere 
orde. Die leiden tot opzienbarende produktvernieu-
wingen, tot doorbraken in voortbrengingsprocessen, 
tot het verdwijnen van bestaande grenzen (soms 
letterlijk) in ons voorstellingsvermogen. De kern van 
de zaak is dat de maat voor het nut van verande-
ringen gevonden moet worden in de opzet van de 
voortbrenging en de aard van de produkten of 
diensten. Wat is daaraan bij de politie wezenlijk 
veranderd in de afgelopen twintig jaren? 

Wij durven de stelling aan dat de interne verande-
ringen bij de politie zo langzaam gaan en de politieke 
en maatschappelijke, voor de politie relevante, veran-
deringen zo snel dat een crisis niet kan uitblijven. De 
fricties zullen zo groot worden dat een schoksgewijze 
aanpassing noodzakelijk zal blijken op een termijn 
van maximaal tien jaar. Tenzij moderne bedrijfs-
voering wordt opgevat als een wezenlijke verandering 
in het strategische concept en een opzienbarende 
verhoging van de produktiviteit. 
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Achteraf de oorzaken van een crisis analyseren en 
zeggen dat we het eigenlijk hebben zien aankomen is 
altijd veel gemakkelijker dan het voorkomen daarvan. 
Ook schuld- en boeteverhalen hebben weinig zin, 
omdat de werkelijkheid te complex is om op 
eenvoudige wijze schuldigen aan te wijzen. Het is ook 
niet waar dat het politiemanagement gemiddeld 
slechter zou zijn dan in andere sectoren. Het grote 
probleem is dat de constellatie van het gehele 
complex van justitie en politie verdringingen en 
alibi's mogelijk maken die elders maar zelden 
voorkomen. Met name 'op de werkvloer', in het echte 
voortbrengingsproces, overheerst bij de politiemensen 
het gevoel dat het toch allemaal idweilen met de 
kraan open' is. En dat is een managementprobleem in 
een zeer ruime betekenis van het woord. In alle 
recente nieuwjaarstoespraken van de korpschefs en 
hoofden van diensten in het justitiele veld zijn de 
echo's van dit vraagstuk te horen. 

Het marktmechanisme in de private sector dwingt 
in de meeste gevallen veel sneller aanpassingen af 
dan in een overheidssector. Vertragingen zijn hier 
ingebouwd omdat de eigen maatschappelijke en 
economische overleving niet op het spel staat bij het 
zoveel mogelijk handhaven van de status quo. Maar 
uiteindelijk ontkomen ook onze overheidsorganisaties 
niet aan 'de tucht van de markt'. Het kan echter lang 
duren veordat disfunctioneren is vertaald in 
politiek-maatschappelijke besluitvorming die nodig is 
om veranderingen af te dwingen. Het vragen om meer 
politie door de politie zelf is gelukkig wat verstomd. 

Oorzaken van het falen van de politic als hoedster 
van de veiligheid in de samenleving buiten zichzelf 
zoeken gaat nog wel door. De samenleving accepteert 
naar onze overtuiging al veel te lang en veel te 
gemakkelijk het slechte functioneren van de politic. 
De gemiddelde burger denkt dat het ligt aan een 
tekort aan politiefunctionarissen. De meeste 
bestuurders en politici praten met gevoelens van 
onmacht over de almaar toenemende criminaliteit en 
onveiligheid in de samenleving. Duidelijk is dat de 
kloof tussen wat de politic presteert en de feitelijke 
last die de samenleving ondervindt van onmaatschap-
pelijk en crimineel gedrag steeds groter wordt. Dit 
betekent dat het instituut politie zichzelf ter discussie 
stelt en/of de samenleving andere vormen van veilig-
heidsbevordering zal genereren. We houden het erop, 
dat de politic in zijn huidige werkvorm niet kan 
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overleven, maar dat er grote aanpassingen voor de 
deur staan. Die zullen van een andere orde zijn dan 
het aanpassen van de landelijke organisatie. 

Een nieuw strategisch concept 

De nodige aanpassingen moeten gezocht worden in 
een ander strategisch concept. Een voorbeeld ter 
verduidelijking. De Japanners hebben als eerste in de 
industrie de combinatie van een marktgerichte 
benadering met differentiatie naar marktsegmenten of 
doelgroepen weten te combineren met een hoge 
kwaliteit van de produkten en een gigantische 
kostprijsverlaging door opvoering van produktiviteit 
en efficiency. Marktgerichtheid, 'strategic business 
units' en platte organisaties, toewijding en betrok-
kenheid van medewerkers, nieuwe logistieke 
concepten, uitgekiende produktprocessen, lage 
voorraden en integrale kwaliteitszorg sluiten zo 
naadloos op elkaar aan dat er sprake is van een 
integraal strategisch concept. Daaraan is veel denk-
en speurwerk voorafgegaan. Zowel naar de behoeften 
en vraag van consumenten als de inrichting van de 
interne processen. De combinatie was een harde klap 
voor de Amerikaanse en Europese concurrenten. 

Er is relatief veel extern speurwerk via bevolkings-
onderzoeken gedaan bij en voor de Nederlandse 
politie. Er is ondertussen ook relatief veel bekend 
over de aard van en de 'bottlenecks' in de interne 
procesgang. Een nieuwe combinatie als strategisch 
concept is nodig. Dit is door buitenstaanders niet te 
bedenken en vorm te geven. Er zijn wel hulpmiddelen 
en denkrichtingen aan te dragen. We zullen er enige 
noemen. 

In de eerste plaats moet de illusie losgelaten 
worden dat 40.000 politiemensen (maar hetzelfde zou 
gelden voor 80.000!) op een bevolking van vijftien 
miljoen burgers in staat zijn om een paar honderd-
duizend lieden met afwijkend sociaal, c.q. crimineel 
gedrag te `controleren'. 

In de tweede plaats maakt het grote grijze gebied 
tussen kleine en grote criminelen enerzijds en grote 
groepen burgers die het niet zo nauw nemen met 
zaken als diefstal, oplichting, verkeersovertredingen 
enzovoort een formulering van 'targets' steeds 
moeilijker. Het is in dit verband gebruikelijk om over 
normvervaging te spreken. Daarop zal moeten 
worden ingespeeld. Sociologen en criminologen 
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kunnen dat veel beter en genuanceerder beschrijven 
en analyseren dan de auteurs van dit artikel. Waar 
het ons om gaat is dat werkwijzen en basisbenade-
ringen op de helling moeten. De politic zal op grote 
schaal de bevolking en het bedrijfsleven moeten 
inschakelen bij het bestrijden van kleine criminaliteit 
en verstoringen van de openbare orde. Een strate-
gische alliantie van verstrekkende invloed is nodig. 
Het signaleren van de zogenaamde kleine crimina-
liteit en ordeverstoringen zullen burgers en bedrijven 
zelf moeten doen. Maar bij een signalering — ook 
preventief — zal de politie zeer snel en effectief 
moeten reageren. Preventie-surveillance is al lang een 
verouderd concept, het deugt vanuit statistisch 
oogpunt niet. Het substituut, de burgers en bedrijven 
die `surveilleren', is niet uitgewerkt. Het vereist een 
indringende sociale en politieke inbedding om 'yolks-
gerichten' en stasi-syndromen te voorkomen. 

De politie zal de operationele regie moeten voeren 
om onze democratische maatschappij zowel leefbaar 
als tolerant te laten zijn. Goede samenwerking en 
afstemming met en democratische controle door 
bestuurlijke en justitiele autoriteiten is nodig. Maar 
een andere werkwijze is onvermijdelijk. Een 
werkwijze die naast verdere maatschappelijke 
inbedding en controle een radicale verandering van 
inrichting van de primaire processen vereist. Snelheid 
en 'just in time' worden zeer belangrijk. De cafebaas, 
die waarschuwt, bijvoorbeeld, moet erop kunnen 
rekenen dat hij binnen enige minuten geholpen 
wordt. Het betekent ook een enorme toename van 
voorlichtings- en educatie-activiteiten. 

Daarnaast moet de professionele 'high-tech' 
activiteit op het gebied van de zware criminaliteit en 
vooral de internationale organisatievormen daarvan 
adequaat ingericht worden. Het is niet nuttig en 
mogelijk in het kader van dit artikel alle politietaken 
opnieuw te beschrijven. De drie 'strategic business 
units', respectievelijk wijdverbreide zogenaamde 

criminaliteit en ordeverstoringen, zware en 
georganiseerde misdaad en afwikkeling van het 
verkeer vereisen ieder hun eigen benadering. Maar 
het fatalisme en het `dweilen met de kraan open' 
moeten doorbroken worden door een nieuw strate-
gisch concept, dat inspireert en tot resultaten leidt. 
Dat kan alleen in combinatie met een zeor efficiente 
inrichting van de primaire processen met een substan-
tiele verhoging van de produktiviteit. Daarvoor is een 
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goed zicht op wat er echt gebeurd in een organisatie 
nodig. Het bedrijfsbureau als spin in het web voor de 
interne controle is daarbij onmisbaar. 

Strategisch management voor een integrale bedriffs-
voering 

Moderne bedrijfsvoering is strategisch 
management. In strategisch management is de 
leidraad de externe gerichtheid op basis van 
maximale produktiviteit en efficiency. Er is niet over 
kwaliteit van het (politie-)werk te praten zonder 
produktiviteit en efficiency mede in beschouwing te 
nemen. Bij te weinig output verschuift kwantiteit in 
kwaliteit, er wordt dan immers onvoldoende aan de 
behoeften van de samenleving tegemoet gekomen. 
Sturing van mensen en middelen kan alleen in combi-
natie met inhoudelijke vakkennis, met professiona-
liteit, ter hand worden genomen. 

De private sector heeft in de jaren tachtig een zeer 
ingrijpende trans formatie doorgemaakt. Gedwongen 
door wereldwijze marktontwikkelingen zijn maximale 
markt- en clientgerichtheid hand in hand gegaan met 
een enorme verhoging van de produktiviteit en 
efficiency, waarin de informatietechnologie een grote 
rot speelt. De commerciele dienstverlening volgde en 
volgt de industrie, de collectieve sector zal de 
commerciele dienstverlening moeten volgen en dat 
geldt in hoge mate voor de politie. Anders nemen 
anderen de functie van de politie - het bevorderen 
van de maatschappelijke veiligheid - over. Dat 
verhoogt tegelijkertijd de kans op verandering. 

Als de politie zelf de overlevingsnoodzaak aanvoelt 
en zich geen `markten' meer laat ontfutselen onder de 
leus van te weinig personeel, wordt externe druk 
relevant en doet ze haar werk. Het is de taak van de 
politie de samenleving veilig te houden. Daar gaat ze 
over, daarvan voert ze de regie binnen alle democra-
tische, bestuurlijke en justitiele spelregels en regelge-
vingen, uiteraard. En ze kan het niet alleen. Een 
strategische alliantie met burgers en bedrijfsleven is 
nodig. Daarvoor is geloofwaardigheid nodig, 
gebaseerd op vakkennis, professionaliteit, kwaliteit, 
produktiviteit en efficiency. 

Moderne bedrijfsvoering is geen aan te leren 
kunstje. Moderne bedrijfsvoering als strategisch 
management nieuwe still is het leggen en operationeel 
redigeren van nieuwe combinaties. Een nieuw strate- 
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gisch concept gaat zweven als de 'interne' procesgang 
niet beheerst wordt. Juist de combinatie van nieuwe 
externe benaderingen en een optimale beheersing van 
de procesgang, de produktiviteit, de kwaliteit en de 
efficiency kunnen de politic zeer succesvol maken. 
Integraal strategisch management is het sleutelwoord. 
Perfectie op onderdelen moet samengaan met voort-
durend samenhangen tot stand brengen, óók opera-
tioneel. Bedrijfsvoering en professie zijn niet te 
scheiden, extern en intern vloeien in elkaar over door 
de systeemgrenzen in de managementbenaderingen te 
verleggen. Een bedrijfsinformatie is de basis voor het 
leggen van verbanden in de politiezorg van alledag. 
Bedrijfsbureau en bedrijfsadministratie zijn loten van 
dezelfde stam waaruit een ander strategisch concept 
gerealiseerd kan gaan worden. Strategisch 
management is integraal management. Een moderne 
organisatie kan niet zonder. 

Het bedrijfsbureau als sebakel tussen strategic en 
uitvoering 

Het formuleren van nieuwe strategische concepten 
en het uitdragen daarvan binnen een organisatie is 
alleen dan zinvol, indien dit concept ook vertaald kan 
worden in concrete richtlijnen of normen voor de 
uitvoering. Als mensen onvoldoende weten wat van 
hen verwacht wordt om bij te dragen aan de realisatie 
van de nieuwe doelstellingen van de organisatie, 
onstaat er een onbeheersbaar proces en zijn demoti-
vatie en fatalisme het gevolg. Bovendien zal inzicht 
verkregen moeten worden in de mate waarin de 
uitvoering van het werk voldoet aan uitvoerings-
normen. Door terugkoppeling van deze informatie 
naar de oorspronkelijke doelstellingen kan bijsturing 
plaatsvinden. Betrokkenheid van medewerkers in het 
formuleren van de normen en de evaluatie van het 
werk is nodig. 

Het proces van vertalen en terugkoppelen wordt 
beheersing genoemd (zie figuur I) en bestaat uit de 
volgende elementen: 
- vertaling van strategie naar uitvoeringsnormen; 
- meting van de uitvoering; 
- vergelijking van realisatie en richtlijnen of normen; 
- initiering van bijsturing van de uitvoering, van het 
beleid of van de normstelling. 
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Figuur 1: Beheersingsproces 

Vertalen 

Beleid/strategie 

Beheersing 

Uitvoering 

Criteria voor bijsturing dienen gevonden te worden 
in de begrippen effectiviteit (de mate waarin de 
doelstellingen bereikt worden), efficiency (de 
werkelijk ingezette middelen ten opzichte van de 
norm) en een combinatie van deze twee in de vorm 
van produktiviteit (de gerealiseerde produktie, 
gegeven een hoeveelheid ingezette middelen). Om de 
beheersingsfunctie vorm te kunnen geven moet er een 
instrumentarium ontworpen worden binnen de 
organisatie. We gaan op twee elementen van dit 
instrumentarium in: 
- Structurering van de beheersingsfunctie binnen de 
politie-organisatie; 
- Het systeem van beheersing binnen de 
politie-organisatie. 

Structuur geven aan de beheersingsfunctie 

Teneinde de beheersingsfunctie te verankeren in de 
organisatie zijn zogenaamde bedrijfsbureaus nodig. 
Het bedrijfsbureau als ondersteunende afdeling is in 
het bedrijfsleven al decennia lang bekend. De 
bedrijfsbureaus houden zich zowel bezig met het 
opstellen van de (uitvoerings)normen als met het 
verzamelen, bewerken en analyseren van informatie 
aangaande de uitvoering zelf. Bedrijfsbureaus zijn 
ondersteunende afdelingen. Het lijnmanagement 
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Figuur 2: Bedrijfsbureaus op meerdere managementni-
veaus 

afdeling I 

bed rijfs-
bureau 

Topmanagement 

afdeling II 

bedrijfsbureau 

bed rijfs-
bureau 

afdeling III 

bed rijfs-
bureau 

beslist uiteindelijk over de te hanteren normen en 
over bijsturingsmaatregelen. 

Afhankelijk van de structuur en omvang van de 
politie-organisatie kunnen er meerdere bedrijfsbu-
reaus op meerdere managementniveaus geformeerd 
worden (zie figuur 2). 

De afdelingen in het schema zijn zogenaamde 
strategische eenheden. Dit zijn eenheden die zich met 
een goed te definieren verzameling produkt-markt-
combinaties bezighouden (bijvoorbeeld wijkteams, 
afdeling georganiseerde misdaad, enzovoort), waarbij 
het ordeningsbeginsel extern gevonden wordt. Dat er 
op meerdere niveaus bedrijfsbureaus aanwezig zijn 
heeft te maken met het feit dat er ook beleidsvorming 
op meerdere niveaus bestaat. 

De output van strategie- en normbepaling op het 
niveau van het topmanagement, is de input voor de 
onderliggende afdelingen, die op hun beurt dit beleid 
weer nader zullen concretiseren. Andersom zal terug-
koppeling en bijsturing zowel op afdelingsniveau als 
organisatie-breed plaatsvinden. Men spreekt in dit 
verband wel van meerdere regelkringen binnen de 
organisatie op basis van een getrapte opbouw. 
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Om hun functie uit te kunnen oefenen, moeten de 
bedrijfsbureaus de aard van de primaire werkpro-
cessen goed kunnen doorgronden. In de praktijk van 
het bedrijfsleven zien we dan ook vaak dat 
medewerkers met de nodige produktie-ervaring op 
deze plaatsen terecht komen. Daarnaast moet men 
ook over een zeker abstract denkvermogen 
beschikken om strategie of beleid te vertalen naar 
uitvoeringsnormen. Dit is zeker het geval bij. organi-
saties waar output niet zo gemakkelijk te meten is (en 
dat is bij de politie op een aantal werkterreinen het 
geval). 

Naast normeren en informeren is voor de bedrijfs-
bureaus ook een belangrijke taak weggelegd ter 
verbetering van de werkmethoden en de kwaliteit 
binnen de primaire werkprocessen. Stelselmatig 
onderzoek hiernaar is nodig om de effectiviteit en 
efficiency van de politie-organisatie te verhogen. Juist 
de combinatie van kennis van de procesgang en 
meting van de inzet van middelen en van de output 
maken scherpe analyses en gedegen voorstellen voor 
een goede werkwijze mogelijk. 

Met het geven van een plaats van de beheersings-
functie in de organisatie, is het karwei nog niet 
geklaard. De wijze waarop uitvoeringsnormen 
bepaald worden en de bepaling van de aard en 
omvang van de informatie, die nodig is voor terug-
koppeling en bijsturing, moet immers eenduidig 
gedefinieerd worden. We noemen dit het beheersings-
systeem. 

Concretisering van het strategisch concept 

Om te beginnen moet een strategisch concept 
geoperationaliseerd worden tot hanteerbare 
begrippen voor de organisatie: iedere politieman of 
-vrouw moet uiteindelijk weten wat van hem of haar 
verwacht wordt ter realisering van de doelstellingen 
van de organisatie. Deze operationalisering start met 
aan te geven welke doelgroepen (markten) met welke 
diensten (produkten) bewerkt zullen worden. Deze 
definiering van zogenaamde produkt-marktcombi-
naties is van essentieel belang en vereist meestal de 
nodige hersengymnastiek van het management en de 
medewerkers. 

Ter illustratie een voorbeeld van produkt-markt-
combinaties op basis van het voorgestane strategische 
concept (nadere uitwerking en maatwerk is vereist!): 

Moderne bedrijfsvoering bij de Nederlandse politie 	 17 



Is 

- het reageren op meldingen van kleine criminaliteit 
en aantasting van de openbare orde in geografische 
eenheden (wijken); 
- het inzicht verschaffen in en bestrijden van georga-
niseerde misdaadgroeperingen; 
- het geven van voorlichting en educatie aan 
maatschappelijke groeperingen inzake de wijze 
waarop hun gedrag de veiligheid in de samenleving 
kan bevorderen; 
- het zorgdragen voor een goede afwikkeling van 
verkeersstromen in en rond de stad; 
- het door de politie zelf signaleren en vervolgen van 
overtredingen (verkeer, kleine criminaliteit 
enzovoort). 
Deze produkt-marktcombinaties dienen nader uitge-
werkt te worden naar concrete produkten of diensten 
die door de politie-organisatie geleverd worden. Deze 
concretisering strekt zich uit van 'harde diensten en 
produkten' op het gebied van bijvoorbeeld drugscri-
minaliteit of fietsendiefstallen tot meer `zachte' 
diensten als voorlichting en educatie om de betrok-
kenheid van maatschappelijk instanties te verhogen. 

Normering 

De volgende stap betreft de normering. Als het gaat 
om beheersing is een drietal soorten normeringen van 
belang, te weten: normering van de output (de aard 
en omvang van de te leveren diensten), normering 
van de input (mensen en materieel) en normering van 
de voortbrengingstijd. Met het begrip normering 
worstelt de politie al jaren. Een veel gehoorde klacht 
is dat normering van resultaten niet werkt omdat de 
politic daar zelf te weinig invloed op heeft. Het is 
ongetwijfeld waar dat een worstenfabriek meer 
invloed heeft op de produktie van 'x' worsten dan de 
politie op het vangen van 'y' winkeldieven. 

Desondanks zijn met outputgerichte beheersing de 
laatste jaren bij de politie goede vorderingen 
gemaakt. Hoewel dit outputgerichte denken naar 
onze mening een goede tendens is, menen wij toch 
dat op een ander terrein dat hiermee een sterke 
samenhang vertoont, namelijk de efficiencymeting, 
om de hete brei heen gedraaid wordt. 

Ter verklaring het volgende voorbeeld. Stel, de 
korpsleiding van een middelgroot korps in Nederland 
stelt als een van de doeleinden voor het komende jaar 
om het oplossingspercentage van kleine woningin- 
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braken te verhogen van 20% naar 30%. Laten we er 
voor het gemak even vanuit gaan dat het absoluut 
aantal woninginbraken gelijk is gebleven. Aan het 
einde van het jaar blijkt dit oplossingspercentage 35% 
te zijn: prachtig, wat een briljante prestatie, zou de 
korpschef wellicht tegen zijn medewerkers zeggen. 
Wat hij echter niet weet is dat zijn medewerkers er 
driemaal zoveel tijd in hebben gestopt als in het 
voorafgaande jaar. Indien deze kennis wet 
voorhanden zou zijn zou hij wellicht wat minder 
enthousiast gereageerd hebben. 

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat normering van 
de input wel degelijk van belang is. Bij de politie gaat 
het bij inputnormering dan voornamelijk om 
arbeidsuren. Tachtig procent van de totale kosten 
bestaat immers uit personeelskosten. Normering van 
arbeidsuren (hoeveel uren mogen besteed worden aan 
een bepaalde produkt-marktcombinatie en de te 
verrichten activiteiten daarbinnen) is dus essentieel. 
Dit kan niet alleen gerealiseerd worden door een 
verdeling van de totale sterkte over de diverse 
afdelingen binnen de organisatie. Het is immers te 
gemakkelijk om te denken dat door een personele 
invulling van de structuur de inputnormering bij de 
politie voldoende gewaarborgd is. Het werkaanbod is 
daarvoor te veelzijdig. 

Een goede inputnormering kan alleen tot stand 
komen door alle soorten activiteiten die de politie 
verricht (bijvoorbeeld reageren op meldingen van 
diefstallen, voorlichting geven aan bepaalde 
instanties, onderzoek doen naar de aard en omvang 
van vermeende misdaadorganisaties enzovoort) te 
definieren en apart te normeren op het aantal 
daaraan te besteden uren. Normering moet zo 
concreet zijn en zo diep in de organisatie doordringen 
dat `vluchten niet meer kan'. Ook de politie kan 
natuurlijk niet alles tegelijk realiseren: prioriteiten-
stelling is ook hier noodzakelijk. De afweging om te 
komen tot prioriteiten zal uiteindelijk door het 
management gedaan moeten worden. De bedrijfsbu-
reaus zullen daartoe informatie moeten geven over de 
relatie tussen de output en de ingezette middelen. Zo 
zal bijvoorbeeld duidelijk moeten zijn hoeveel 
arbeidsuren nodig zijn om x instanties een 
voorlichting te geven op het gebied van criminaliteits-
preventie. 

Het proces van normering en prioriteitenstelling is 
niet eenvoudig. Vaak blijft men hangen in te vage 
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omschrijvingen van produkten, diensten en activi-
teiten. Toch zal de politie - hoe moeilijk het ook is - 
steeds moeten blijven zoeken naar verdere concreti-
sering van doelstellingen en werlczaamheden. Aileen 
dan is het mogelijk grip op de organisatie te houden. 

Terugkoppeling 

De hierboven beschreven operationalisering van het 
strategisch concept naar hanteerbare normen voor het 
te verrichten werk en de te bereiken resultaten is pure 
noodzaak maar heeft uiteindelijk alleen dan zin als 
terugkoppeling van de resultaten van de uitvoering 
naar de strategie mogelijk is. Er is dus informatie 
nodig: informatie over het soort werk dat gedaan 
wordt, informatie over de wijze waarop dit het best 
gepland en georganiseerd kan worden en informatie 
over de resultaten van het werk. 

Om dit te realiseren moet er gemeten worden. 
Daarbij gaat het zowel om meting van de output, de 
input als de voortbrengingstijd (de doorlooptijden). 
Outputmeting is reeds geen onbekende bij de politie, 
een goede meting van de tijdsbesteding en de 
doorlooptijden daarentegen wel. Het verzet tegen 
tijdregistratie bij de politie is groot. Het wordt nog 
steeds te veel vereenzelvigd met een persoonlijk 
controlemiddel. Daarenboven menen vele 
politie-organisaties door tijdregistratie een onwen-
selijke vorm van bureaucratie binnen te halen. Deze 
stellingen gaan echter alleen op als tijdregistratie niet 
als onderdeel van strategisch management wordt 
opgezet en gehanteerd. De alibi's om het niet te doen 
zullen plaats moeten maken voor duidelijkheid over 
het belang om het wel te doen. Immers, slechts door 
combinatie van de output met de input, waardoor 
produktiviteit en efficiency gemeten kan worden, kan 
werkelijk beheerst worden. 

Bedriffsadministratie 

De meetgegevens moeten vastgelegd worden in een 
bedrijfsadministratie. Hoewel bedrijfsadministraties 
bij veel grotere politiekorpsen reeds bekend zijn, is de 
inrichting daarvan vaak nog te weinig afgestemd op 
het strategisch concept en de daartoe vereiste 
ordening en normering (waarvan de informatie-
behoefte relatief eenvoudig afgeleid kan worden). De 
bedrijfsbureaus dragen zorg voor het beheer van dit 

20 	Justitiole Verkenningen, jrg. 17, nr. 3, 1991 



meetsysteem en de produktie van de 
management-informatie die ermee gegeneerd kan 
worden. Zij zullen - zeker in het begin - ook nadruk-
kelijk de waakfunctie ten aanzien van het admini-
streren moeten vervullen: het vereist de nodige 
inspanningen om het meten binnen een op dit gebied 
onervaren organisatie tot een normaal onderdeel van 
de bedrijfsvoering te maken. 

Conclusie 

Met behulp van de hierboven beschreven structuur 
in de vorm van bedrijfsbureaus en het systeem dat 
deze bedrijfsbureaus hanteren, kan beheersing vorm 
gegeven worden: de brug tussen strategic en 
uitvoering is ermee geslagen. Een goede invulling van 
de bedrijfsbureaufunctie met als resultaat adequate 
management-informatie, die samenhang vertoont met 
de geformuleerde strategic is een onmisbaar 
hulpmiddel voor het realiseren van strategisch 
management, óók bij de politic. Het is een `conditio 
sine qua non' voor moderne bedrijfsvoering. 
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Naar een gezonde politiele 

bedrijfsvoering 

dr A.J. Cozijnsen en dr J. Horn* 

Inleiding 

Tot ver in de jaren zestig lag het accent bij de 
politie vrijwel uitsluitend op de rechtshandhavende 
taken: law and order'. De stijging van de geregi-
streerde criminaliteit en de daling van de ophelde-
ringspercentages leidden vanaf het midden van de 
jaren zestig echter tot diepgaande discussies binnen 
de politie over de aanpak van het criminaliteits-
vraagstuk (zie Horn, 1989, p. 24). Ook nieuwe 
problemen op maatschappelijk terrein waren in 
toenemende mate de gemoederen binnen de politie 
gaan bezighouden. In eerste instantie werd er door 
vrijwel iedereen van uitgegaan deze problemen 
konden worden tegemoet getreden met verdere 
verhoging van de politiesterkte. Het zou nog circa 
tien jaar duren alvorens - althans bij enkelen - het 
besef doordrong dat deze problemen niet alleen te 
maken hadden met de sterkte maar ook met de 
bedrijfsvoering. 

In 1978 wordt vanuit deze gedachte de eerste 
vernieuwingsbeweging ingezet onder de algemene 
noemer `wijkteampolitie'. Deze vernieuwing was 
vooral gebaseerd op de denkbeelden die in het 
rapport Potitle in Verandering van de Projectgroep 
Organisatie Structuren (POS) waren neergelegd. 
Daarin werd gepleit voor uitvoering van de 
politiezorg door geografisch gedecentraliseerde 
eenheden van betrekkelijk kleine omvang. Deze 
zouden, met een betrekkelijk grote mate van zelfstan-
digheid, worden belast met de totale politiezorg in 
hun gebied. Veel specialistische taken zouden worden 

* De auteurs zijn respectievelijk universitair docent aan de 
Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
Vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam en landelijk coordinator 
voorkoming misdrijven verbonden aan de Directie Crimina-
liteitspreventie van het Ministerie van Justitie. 
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overgeheveld naar de nieuw te vormen wijkteams. 
Bij deze vernieuwingsoperatie, die de relatie tussen 

de politic en het publiek moest verbeteren en de 
efficiency en effectiviteit vergroten, bleek het om meer 
te gaan dan - zoals in de Verenigde Staten het geval 
was geweest - enige cosmetische aanpassingen. De 
politie-organisaties die het team-concept serieus 
namen, ontkwamen er niet aan om nogal wat veran-
deringen . in  de structuur, cultuur, het leidinggeven en 
hun bestaande beleidsprioriteiten aan te brengen. 

Bijna vijftien jaar later, in 1990, is een reorganisatie 
van de politic in gang gezet die als een tweede 
vernieuwingsgolf kan worden beschouwd. Deze keer 
gaat het, onder de algemene noemer `regiovorming', 
om nieuwe verhoudingen tussen korpsen onderling. 
In dit artikel zal worden gepoogd beide vernieu-
wingen aan elkaar te relateren. Daarbij beschouwen 
we de regiovorming als een verdergaande vorm van 
de innovatie dan die halverwege de jaren zeventig 
werd ingezet. 

De vraag die daarbij aan de orde komt is of de 
nieuw te vormen regiokorpsen vanuit een gelijke 
startpositie aan het innovatieproces beginnen. In de 
hierna volgende paragraaf zullen we aan de hand van 
een innovatiecurve een beeld geven van de fasen 
waarin de verschillende korpsen die een verande-
ringsproces op gang hebben gebracht zitten. Daarbij 
willen we aangeven hoe de meerderheid van 
laatkomers' zich verhoudt tot de zogenoemde 
`koplopers' in wat we zullen noemen een gezonde 
bedrijfsvoering. Wat we hieronder verstaan zullen we 
aan de hand van vier criteria van Quinn en Rohrbach 
(1983) aangeven. 

Vervolgens zullen we ingaan op de complicaties die 
zich voordoen om tot verdergaande innovatie te 
komen, het rendementsvraagstuk en de graadmeters 
die daarbij gebruikt worden. Wij concentreren ons 
daarbij op een van de `marktsegmenten' van het 
politiebedrijf, namelijk de criminaliteitsbeheersing. 

Tenslotte doen we enkele suggesties ten aanzien 
van de vraag hoe het politiebedrijf een antwoord zou 
kunnen vinden op de gesignaleerde complicerende 
factoren in het innovatieproces. Een wezenlijke 
versterking schuilt ons inziens in het `greep krijgen op 
de criminaliteitsmarkt', onder meer door het 
voorspellen van verplaatsings- en verschuivingsef-
fecten van verschillende delictsoorten. Dit betekent 
dat de input-beheersing, onder andere via 

Naar een gezonde politiele bedrijfsvoering 	 23 



(misdaad)analyse-technieken, meer aandacht dient te 
krijgen en in ieder geval vooraf zou moeten gaan aan 
output-metingen. Zoals ieder `gezond bedrif zou ook 
het politiebedrijf in staat moeten zijn om pro-actief 
om te gaan met de criminaliteitsmarkt. Tegen deze 
achtergrond wijzen we op de noodzaak om het 
vijftien jaar geleden in gang gezette innovatieproces 
naar behoren af te maken. Het is van groot belang 
dat de achterblijvers aansluiting vinden bij de 
koplopers en dat de koplopers niet ieder afzonderlijk 
hun eigen trend in gang zetten. 

De innovatiecurve en het gezonde politiebedrijf 

Voor bedrijven speelt een alomvattend gezond-
heidscriterium een rol, namelijk de `effectiviteit van 
hun organisatie', met als uiteindelijk doel te 
overleven. (Hufen en Leijten, 1989, p. 27) Hoewel het 
doel om te overleven voor politie-organisaties minder 
van toepassing is dan bij een commercieel bedrijf, 
wordt ook bij non-profit organisaties als de politie de 
vraag naar de `effectiviteie van het politiewerk in 
toenemende mate gesteld. Effectiviteit wordt echter 
noch in de theorie noch in de praktijk van het 
bedrijfsleven begrensd door slechts een gezondheids-
opvatting. Quinn en Rohrbach (1983) onderscheiden 
vier effectiviteitsmodellen die als zodanig als gezond- 
heidsopvattingen zijn te interpreteren. In de eerste 
plaats is er het Human Relation Model, waarin de 
nadruk ligt op het organisatie-klimaat, 
management-development en dergelijke. In de tweede 
plaats noemen zij het Internal Process Model, waarbij 
aan informatievoorziening en communicatiekanalen 
prioriteit wordt gegeven. Ten derde is er het Open 
System Model, waarbij wordt gedacht in termen van 
een ftexibele organisatiestructuur en snelle reacties op 
omgevingsimpulsen. Tenslotte nomen Quinn en 
Rohrbach (1983) het Rational Goal Model, waarbij 
extern geformuleerde doelen voorop staan en zaken 
als planning, produktieniveau en efficiency daarop 
worden afgestemd. 

Een gezond bedrijf, dat optimaal functioneert, en 
waar het principe van overleven en continuiteit 
voorop staat, dient aan alle vier genoemde effectivi-
teitsmodellen aandacht te schenken en naar een juiste 
invulling van de afzonderlijke modellen te zoeken. 
Overleven en continulteit zijn - zoals gezegd - met 
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betrekking tot politie-organisaties in redelijke mate 
gegarandeerd. Dat mag op zich echter nog geen 
argument zijn om niet te streven naar een optimaal 
functionerende organisatie, die in principe alle eigen-
schappen vertoont van een gezond bedrijf dat moet 
overleven. 

De vernieuwingsbeweging rond de `wijkteampo-
litie', die zo'n vijftien jaar geleden werd ingezet, 
zouden we met name kunnen typeren in termen van 
de eerste twee effectiviteitsmodellen. Met beide laatst-
genoemde modellen zou de innovatie breder ingevuld 
kunnen worden. We dienen ons echter eerst goed te 
realiseren dat het transformatieproces (Horn en 
Koolhaas, 1989), niet voor ieder korps identiek 
verlopen is en evenmin tot identieke `resultaten' heeft 
geleid. Het proces heeft zich nu eenmaal anders voor 
de zogeheten koplopers (innovatoren) voltrokken dan 
voor een (vrij grote) groep die na verloop van tijd 
volgde. Daarnaast is er nog een kleine groep 
'laggards' (luiaards) die het vrijwel helemaal liet 
afweten, maar die op basis van externe eisen (sterkte-
beleid, bestuurlijk beleid) toch veranderingen in de 
organisatie moest aanbrengen. 

Om die reden willen we kort terugblikken en 
bekijken hoe dit innovatieproces zich binnen de 
politiesector feitelijk heeft voltrokken. Ten aanzien 
van de toekomst van het politiebedrijf dient naar 
onze mening voorop te staan dat ieder korps dat 
eenmaal met een innovatieproces is gestart, dit ook 
naar behoren afmaakt. Dan is het ooit in gang gezette 
innovatieproces pas succesvol te noemen, en kunnen 
verdere stappen worden gezet om tot een werkelijk 
gezonde bedrijfsvoering te komen. Aan de hand van 
figuur 1 kunnen we globaal duidelijk maken welk 
traject dient te worden doorlopen om van een innova-
tiesucces te kunnen spreken. 
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Figuur 1: Het innovatietraject 

Voor alle Nederlandse korpsen geldt - zonder 
uitzondering - dat van een sluimerfase sprake is 
geweest. Al was het alleen maar, zoals Punch reeds in 
1977 (p. 36) meldde, omdat vrijwel iedere 
politie-organisatie de klassieke tekortkomingen van 
een publieke bureaucratie vertoonde. Na het tweede 
POS-rapport, Sterkte van de politie (1979), waarin op 
indringende wijze verslag werd gedaan van het gebrek 
aan doelmatigheid, werd een aantal korpschefs bij de 
Nederlandse politie wakker. In 1979 durfden in totaal 
elf korpsen (13,5%) op basis van de `papieren oplos-
singen' die de POS had aangedragen, daadwerkelijk 
de sprong naar het nieuwe te maken. Dit waren onder 
meer Utrecht, Almere, Lelystad, Sittard en Achtkars-
pelen (vergelijk Broer en Cozijnsen, 1982, 1983). 

Deze innovatoren werden in principe ook de 
koplopers en tegelijkertijd de verspreiders van de 
vernieuwingsideeen. De grote meerderheid volgde pas 
in de periode 1982 tot en met 1984. Opmerkelijk was 

26 	Justitiiile Verkenningen, jrg. 17, nr. 3, 1991 



overigens dat het grootste korps van Nederland, 
Amsterdam, dat al enkele jaren aan de organisatie 
had gesleuteld, in 1984 een radicaal andere koers ging 
varen en overging tot integrate invoering van het 
(wijk)teampolitie-model. In 1989 bleken 98 korpsen 
een innovatieproces te hebben ingezet. De oplossing 
voor een betere bedrijfsvoering werd vooral gezocht 
in invoering van het team-politie model. De late 
meerderheid (ongeveer 10%) is in de afgelopen jaren 
eveneens tot een of andere vorm van vernieuwing 
overgegaan. De luiaards' (20%) zullen zonder externe 
dwang niet tot vernieuwing overgaan. Met een 
voorzichtige schatting zouden we dan uitkomen op 
zo'n 80% van alle Nederlandse korpsen, die tot 
daadwerkelijke innovatie van hun organisatie zijn 
overgegaan. 

De meest cruciale fase in de innovatiecurve is het 
moment waarop - nadat men al enige tijd bezig is 
geweest met de invoeringsfase - tussentijds de balans 
wordt opgemaakt. Een van de belangrijkste struikel-
blokken bij complexe innovatieprojecten blijkt te zijn 
vast te houden aan waar het om begonnen was. Dit 
probleem duikt veelal op na een relatief lange 
innovatieperiode. Van het geringe percentage van alle 
korpsen dat in staat was om zo'n balans op te maken, 
heeft waarschijnlijk zo'n 30% (maximaal) dat feitelijk 
gedaan. En bij die 30% van de korpsen, de koplopers 
die tussen de zeven en tien jaar aan het innovatie-
proces bezig waren, bleek dat er nog talloze hiaten 
konden worden aangewezen in het functioneren van 
de organisatie. (Cozijnsen, 1989; Horn, 1989) Het 
gaat hierbij om de volgende problemen, die bij 
verdergaande innovatie opgelost zouden moeten 
worden: 
- de kloof tussen 'management-cops' en `street-cops'; 
- slechte communicatie tussen wijkteams onderling; 
- slechte samenwerking en competentieverschillen 
tussen wijkteams en recherche-afdelingen; 
- de nog steeds sterke `misdaadgerichte orientatie' 
van de politiefunctionaris; 
- werkmethodieken die weinig of niet verbeterd zijn 
(dat wil zeggen effectiever); 
- werkklimaat dat soms gewoon verslechterd is. 

De praktijk van het innoveren laat zien dat na vele 
jaren zwoegen en relatief weinig tastbare resultaten, 
er een innovatie-moeheid c.q. apathie gaat optreden 
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en veel organisatie(s)(leden) weer gaan terugvallen in 
hun oude patronen. Voor een bepaald percentage 
korpsen zal dat zonder meer gelden en zij zullen 
inmiddels zijn overgegaan tot de `orde van de dag' of 
zich hebben gestort in een nieuw avontuur. De 
taaiheid van een aantal structurele kenmerken hangt 
ongetwijfeld samen met het bureaucratische karakter 
van een organisatie. Het daadwerkelijke doorvoeren 
van verandering vereist niet alleen een lange adem, 
maar bovenal managementtalent en een hoge innova-
tiebereidheid van de medewerkers. Wij schatten dat 
in Nederland niet meer dan 20% van de korpsen 
consequent vasthoudt aan het voor de gezondmaking 
van het politiebedrijf ingezette veranderingsproces. 

De innovatie had voornamelijk tot doel het interne 
functioneren te verbeteren. Het wijkteam-concept 
sloot met name aan op de twee eerste door Quinn en 
Rohrbach onderscheiden effectiviteitsmodellen. 
Onder de koplopers en doorzetters zijn reeds 
tendensen zichtbaar waarin ook de twee laatste 
modellen al wat meer aandacht krijgen. Deze ontwik-
keling moet ons inziens nog echt goed van start gaan 
en ook echt afgemaakt worden, wil er sprake zijn van 
daadwerkelijk innovatiesucces. Voor die kleine groep 
(circa 10%) die daar al aan begonnen is, zal dat echter 
geen gemakkelijke opgave zijn. 

Opnieuw ge1dt echter dat de koplopers van groot 
belang zijn voor de grote meerderheid die nog 
halverwege het innovatietraject zit. Vooralsnog lijkt 
het geen geringe opgave om aan die twee laatste 
modellen de juiste vorm en inhoud te geven. Een 
ieder die de politie-organisatie kent, weet dat het 
vaststellen van het (juiste) produktieniveau en 
efficiency en daarnaast het snel reageren op 
omgevingsimpulsen, nog steeds de zwakke plekken 
van het politiebedrijf zijn. Hieronder gaan we daar 
wat uitvoeriger op in. 

De zwakke plekken van het politiebedrijf 

Politie-organisaties hebben de handicap dat ze geen 
tastbaar produkt vervaardigen, waarvan de kwaliteit 
makkelijk gemeten kan worden. Het op de juiste 
wijze invulling geven aan het Rational Goal Model is 
een van de grootste zwakke plekken van het politie-
bedrijf. Diensten die zij aan het publiek verrichten, 
zijn eenvoudigweg moeilijk in succescriteria te meten 
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(vergelijk Jones, 1980, P.  60). Voor bedrijven zoals 
restaurants, kappers, hotels en dergelijke worden die 
diensten simpelweg afgemeten aan het directe oordeel 
van de individuele klant of client. Daar wordt ook de 
bedrijfsvoeringskant op afgestemd. Bij enkele innova-
toren bij de politie, zoals in Amsterdam, Utrecht en 
Haarlem, worden dit soort metingen ook al ten dele 
verricht. 

Het uiteindelijke rendement vormt ook voor de 
politie-organisatie de belangrijkste graadmeter. 
Probleem is dat de politie een goede graadmeter 
ontbeert. De vraag waar het daarbij omdraait is `wat 
meet je precies om het rendement vast te stellen'? 
Vanwege de diverse marktsegmenten waarop de 
politie zich beweegt, lopen de mogelijkheden hiertoe 
nogal uiteen. Een marktsegment waarbij het 
rendement misschien nog wel vast te stellen is, is het 
verkeer. Te denken valt daarbij aan afname van 
ongelukken, overtredingen, enzovoort. Maar bij het 
andere marktsegment van de politie-organisatie de 
criminaliteit(sbeheersing), is dat juist uitermate 
moeilijk. De klassieke graadmeter bij de criminali-
teitsbeheersing is van oudsher het oplossingsper-
centage van een delict. Deze cijfers werden niet 
zelden tot doel op zich verheven en leiden tot `ophel-
deringsfetisjisme'. De output was wel duidelijk, maar 
zeker niet eenduidig. 

Vrijwel iedere politiefunctionaris weet zo langza-
merhand wel dat ophelderingspercentages door zaken 
als 'dark number', gouden tips en dergelijke geen 
zuiver beeld geven van het succes van politie-organi-
saties (zie voor deze problematiek ook het artikel van 
Wiebrens en Terlouw, elders in dit nummer). In ieder 
geval wordt onderkend dat het niet de enige index 
van succes mag zijn. Er zijn dan ook ontwikkelingen 
om meerdere indices te gebruiken, zoals: 
- indexering per delictsoort; 
- capaciteit (ingezet personeel, tijd) en output; 
- ratio instroom-ophelderingspercentage, gerelateerd 
aan de totale output. 
Daarnaast wordt er al enige tijd mede gebruik 
gemaakt van indicatoren als: 
- aangiftebereidheid; 
- (vermindering) geregistreerde criminaliteit; 
- (vermindering) slachtofferkans; 
- (daling) onrustgevoelens. 

Desalniettemin blijven er nog genoeg valkuilen over 
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met betrekking tot de eenduidigheid van output-
metingen van het politiebedrijf. Een valkuil willen we 
er apart uitlichten, namelijk het verschijnsel van 
`verschuivings- en/of verplaatsingseffecten van de 
criminaliteit', ofwel de onvoorspelbaarheid van de 
criminaliteitsmarkt. Er kan bij politie-interventie ten 
aanzien van een bepaald delict (bijvoorbeeld 
autodiefstal) sprake zijn van een verschuiving naar 
tijd, plaats, delict, slachtoffer, modus operandi, of een 
combinatie van deze vijf. Ten aanzien van dit 
probleem is vooral het Open System Model in het 
geding. En daarmee raken we in feite de tweede 
zwakke schakel, namelijk het niet snel kunnen 
reageren op omgevingsimpulsen. 

Een van de belangrijkste bedrijfsdoelen van een 
politie-organisatie is zonder meer de beheersing van 
de criminaliteit, of zoals Strayer (1990, p. 38) het stelt 
'het terugdringen van de criminaliteit in al zijn 
facetten'. Het meetprobleem ten aanzien van dit 
bedrijfsdoel wordt nog eens extra bemoeilijkt omdat 
we niet weten of een bepaalde delictsoort volledig is 
uitgebannen, tijdelijk niet de kop opsteekt of wellicht 
naar een geheel ander gebied is veplaatst (vergelijk 
ook Jones, 1980, p. 61). Die verschuivings- en/of 
verplaatsingseffecten worden door allerlei meer of 
minder onvoorspelbare factoren bepaald. Betere 
beveiliging kan leiden tot verschuiving naar andere 
delictsoorten of naar andere slachtoffers. Indien 
bijvoorbeeld banken goed zijn beveiligd, kan er een 
verschuiving plaatsvinden naar supermarkten. Een 
goede aanpak in een bepaalde wijk kan verplaatsing 
van de problemen naar een andere wijk tot gevolg 
hebben. 

Ook wettelijke maatregelen of maatregelen van het 
OM, zoals de wet op de opkoopregisters, persoonsre-
gistratie, infiltratie tot en met lik-op-stuk beleid en 
dergelijke hebben effecten op de criminaliteitsmarkt 
en op de beheersing daarvan. Zolang de (verplaat-
sings- en/of verschuivings)effecten van dergelijke 
factoren niet voorspelbaar zijn heeft het politiebedrijf 
weinig greep op de criminaliteitsmarkt. Wat zegt 
immers een hoger oplossingspercentage van delict-
soort x, als de geregistreerde criminaliteit bij delict-
soon y toeneemt. Of wat te denken van verschui-
vingen ten gevolge van een effectieve aanpak op een 
bepaald terrein naar delictsoorten die veel meer 
gevaar en/of onrustgevoelens opleveren. Indien het 
politiebedrijf slechts op omgevingsimpulsen reageert 
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Figuur 2: De politie als re-actief bedrijf 
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en achter de feiten aan holt, zal zij niet in staat zijn 
de criminaliteit effectief te beheersen. In figuur 2 
laten we zien wat een en ander tot gevolg heeft. 

Voor een gezond commercieel bedrijf is boven-
staande situatie funest. Een juiste produkt-marktcom-
binatie is hoe dan ook een voorwaarde voor een 
adequate bedrijfsvoering. Daaruit blijkt eens te meer 
dat het tegelijkertijd werken aan Open System model 
en het Rational Goal Model een conditio sine qua 
non is voor een gezonde bedrijfsvoering. Hierna gaan 
we daar wat specifieker op in. 

Wat kan het politiebedrijf versterken? 

In 1980 merkte Clarke (p. 139) al op dat, terwijl er 
een immense literatuurlijst bestaat op het gebied van 
de politie, er maar weinig `beslissende' resultaten 
betrekking hebben op de effectiviteit van de crimina-
liteitsbeheersing. Een uitermate magere lijst met 
constructieve suggesties op dit onderhavige terrein is 
de opbrengst van de talloze onderzoeken, aldus 
Clarke. Als we 'het terugdringen van de criminaliteit 
in al zijn facetten' (vergelijk Strayer, 1990, p. 38) 
beschouwen als de 'core business' van het politie-
bedrijf, dan betekent dit dat we te maken hebben met 
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een zeer zwakke uitgangspositie van het politiebedrijf. 
Uitgaande van de turbulentie van de criminaliteits-

markt en de eerder beschreven verschuivende effecten 
daarbinnen lijken zogeheten effectiviteitsonderzoeken 
naar de relatie tussen aanpak x en delictsoort y aileen 
niet meer toereikend. Dat heeft slechts zin als delict- 
soort x zich altijd op identieke wijze voltrekt en de 
criminaliteitsmarkt stabiel is. Bovendien heeft het 
weinig zin om je te richten op produktiemethoden 
(werkaanpak) als je niet precies weet welke 
produktie-eisen er gesteld worden. Kennis van de 
markt is nogmaals een eerste vereiste. Of zoals tijdens 
de conferentie Grensverleggende recherche (1990, p. 
165) tijdens de discussie door een van de deelnemers 
werd gesteld: 'de politic kan alleen goed functioneren 
als zij weet wat er om haar heen gebeurt en actief 
inspeelt op de markt. Zij zal de markt voor moeten 
zijn, zodanig aan marktverkenning moeten doen dat 
men weet wat zich daar ontwikkelt.' 

Clarke gaf zo'n tien jaar geleden al een eerste 
aanzet door te wijzen op een veelbelovendend 
perspectief. Het criminaliteitsbeheersingsbeleid, 
waaronder repressie en preventie, zou afgeleid dienen 
te worden van een gedetailleerde analyse van hoe 
speciff eke delictsoorten zich ontwikkelen. Dit lijkt ons 
de meest logische stap om meer greep te krijgen op 
de criminaliteitsmarkt, die vooraf gaat aan het 
vraagstuk van het `meetbaar maken van de output'. 
Zonder een adequate beheersing van het werkaanbod 
en een daarop afgestemde interne bedrijfsorganisatie 
valt er in feite zelfs niets zinnigs te meten. Evenmin 
kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt of priori-
teiten worden gesteld. 

Het belang van dergelijke analyses zijn voor een 
organisatie die zich al van oudsher kenmerkt door 
een zeer gevarieerd werkaanbod bepaald geen 
overbodige luxe. Dit soon analyses leveren inzicht in 
zowel de aard, omvang en de ontwikkeling van 
delicten, zowel landelijk en lokaal als op wijkniveau, 
als in de typerende kenmerken van daders en slacht-
offers van bepaalde delicten. Ook kan worden 
gedacht aan inzicht in dadergroepen en hun activi-
teiten, inzicht in omstandigheden waaronder delicten 
plaatsvinden en omgevingskenmerken, en in de 
effecten, inclusief ongewenste neveneffecten, van 
politiewerk in zijn repressieve en preventieve vormen 
en van andere vormen van criminaliteitsbeheersing 
(Strayer, 1990, p. 38). 
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Het gaat hierbij met andere woorden in eerste 
instantie om een doelgerichte informatie-inwinning 
en -verwerking. Pas dan kan ook bewuster de infor-
matie gebruikt gaan worden. Nieuwe technieken als 
misdaadanalyse en `casescreening' (wegingsfactoren 
gebruiken bij de prioritering) lijken in het kader van 
het vervolmaken van de bedrijfsvoering voor de 
nabije toekomst van groot belang. Het zou in dit 
verband te ver voeren om uitvoerig op het onderwerp 
misdaadanalyse in te gaan (zie hiervoor Sietsma, 
1985, P.  189; Holla, 1989). 

Bij die korpsen die, weliswaar nog in een pril 
stadium, met deze technieken bezig zijn, wordt 
zonder meer het belang ervan onderkend. In de 
praktijk blijken overigens profiel-analyse en dader-
analyse frequenter te worden toegepast dan criminali-
teitsbeeldanalyse. Dit kan betekenen dat men in de 
ene stad bezig is om in kaart te brengen op welke 
momenten van de dag en plaats van hun gemeente 
fietsen worden gestolen, terwijl een andere stad veel 
verder is met het in beeld brengen van criminele 
organisaties. Hoopvol is echter dat enkele korpsen 
zoals Amsterdam, Haarlem en Utrecht al een eigen 
bedrijfsbureau misdaadanalyse kennen. Daar loopt 
men echter tegen een aantal - veelal complexe - 
problemen op: 
- criminaliteitsbeeldanalyse heeft nog te weinig op 
meerdere delictsoorten betreklcing; 
- het in kaart brengen van een criminaliteitskaart van 
een regio, een plaats of een wijk vindt niet of 
nauwelijks plaats; 
- criminaliteitsbeeldanalyse als technologische 
innovatie is nog te weinig ontwikkeld om adequaat 
verplaatsings- en/of verschuivingseffecten te traceren. 

Vooral aan de laatstgenoemde mogelijkheid 
hechten wij veel waarde. Pas als het politiebedrijf in 
staat is verschuivings- en verplaatsingseffecten in 
beeld te brengen, kan men daadwerkelijk greep op de 
criminaliteitsmarkt krijgen. Zeker als dat uiteindelijk 
op meerdere delictsoorten betrekking heeft en het op 
meerdere niveaus (regio, plaats en wijk) kan plaats-
vinden. Dat kan echter niet alleen gerealiseerd 
worden door een doelgerichte informatie-inwinning, 
varierend van het zakboekje van de rechercheur tot 
en met de informatie van de criminele inlichtingen-
diensten en de wijkteams zelf, maar ook door gericht 
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Figuur 3: De politie als pro-actief bedrijf 
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onderzoek naar 'verplaatsings-en/of verschuivingsef-
fecten zelf: 
- Wat heeft een bepaalde methode van aanpak tot 
gevolg? 
- Wat heeft een betere beveiliging tot gevolg? 
- Wat hebben wettelijke maatregelen tot gevolg? 
- Wat hebben technische ontwikkelingen tot gevolg? 

Als op dergelijke vragen meer zicht wordt 
verkregen en daardoor voorspellingen over verplaat-
sings- en/of verschuivingseffecten beter mogelijk 
worden, dan kan een politiebedrijf pro-actief met haar 
(criminaliteits-)markt omgaan (zie figuur 3). Dan kan 
er echt gestuurd worden, waarbij (ten dele) 
voorkomen kan worden dat een politie-organisatie 
alleen maar achter de Teiten' aanholt en dat output-
metingen bepaald worden door gesjoemel met cijfers, 
korte-termijn-successen en ad-hoc beleid. Met Strayer 
(1990, p. 38) zijn we het dan ook van harte eens dat 
bovengenoemde ontwikkelingen, hoe pril dan ook, 
een basis kunnen vormen voor een geintegreerd 
beleid ten aanzien van criminaliteitsbeheersing. 

Het is op dit van belang te constateren dat een 
dergelijke ontwikkeling eerder zal opgaan voor de 
groep die wij als de `doorzetters' hebben getypeerd. 
Gezien de ontwikkelingen die ze hebben doorge-
maakt hebben zij de grootste slaagkans om van het 
politiebedrijf een gezond bedrijf te niaken. Zowel 
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Figuur 4: de vijf C's voor een gezonde bedrijfsvoering 
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voor de `achterblijvers' als voor de loplopers' geldt 
echter dat men consequent en consistent moet 
doorgaan met het verder gezondmaken van het 
politiebedrijf. Over het op de juiste wijze afmaken 
van het ooit in gang gezette innovatieproces willen we 
in de laatste paragraaf mee afsluiten. 

Afmaken van het innovatieproces: de vijf C's 

Voor het gezond maken van het politiebedrijf is het 
van belang dat organisatiekundige principes, zoals 
onder meer de vier effectiviteitsmodellen, worden 
toegepast. Een dergelijk (mammoet) innovatieproject 
tot een succesvol einde brengen is op zich zelf een 
kunst en een kunde. Voor alle korpsen geldt dat 
sprake zal zijn van een lang en moeizaam innovatie-
traject, dat zowel veel sturingskracht van het 
management vraagt als een lange adem van de uitvoe-
rende politiefunctionaris. Nog maar een klein 
percentage van het totale aantal korpsen in 
Nederland is er in geslaagd de eenmaal ingezette lijn 
vast te houden. De overgrote meerderheid is 
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waarschijnlijk nog niet eens over de helft van de 
eerder geschetste fasen van de innovatiecurve. En 
sommige zijn wellicht nog niet verder gekomen dan 
een simpele structuurverandering en hebben wat 
'semi-specialistische taken' van de recherche naar de 
in naam omgevormde `wijkteams' overgeheveld. 

Nu de tweede vernieuwingsgolf, de regionalisering, 
in gang is gezet doet zich de vraag voor of de eerste 
nog wel goed kan worden afgemaakt. Het gevaar is 
vrij groot dat de in gang gezette nieuwe trends door 
achterblijvers overgenomen (moeten) worden, terwiji 
ze daar nog niet aan toe zijn. Dat brengt ons op een 
tweede punt. Of we nu met de eerste of de tweede 
vernieuwingsgolf te maken hebben, het gehele 
innovatietraject dient uiteindelijk te leiden tot het 
gezond maken van het politiebedrijf. Daar horen 
zaken als `produktiviteitsmeting', twaliteitsmeting' 
en `efficiencymeting' in thuis. Het ontwikkelen en 
nastreven van criteria die tot dergelijke metingen 
zouden kunnen leiden, blijft echter een moeizame 
aangelegenheid als men geen greep heeft op met 
name de criminaliteitsmarkt. Een verhoging van een 
oplossingspercentage van delictsoort x en de daarbij 
behorende efficient ingezette mankracht is uiteindelijk 
nietszeggend als de criminaliteit in zijn totaliteit stijgt. 

Met motto's als marktgerichte orientatie en klantge-
richtheid alleen, hoe essentieel ook, komt men er niet. 
Bij de verbetering van het politiebedrijf, waarbij het 
in eerste instantie een bittere noodzaak was om de 
interne kant van de traditionele politie-organisatie tot 
een aanvaardbaar niveau op te krikken, dient nu de 
controle over de (criminaliteits-)markt accent te 
krijgen. 

De juiste `produkt-markt-combinaties' dienen te 
worden gekozen en op basis van een goede strate-
gische marktverkenning (die overigens regelmatig 
dient plaats te vinden) dienen de juiste prioriteiten te 
worden gesteld. Hierover zou dan wel op alle niveaus 

• en in alle korpsonderdelen consensus dienen te 
bestaan. Dit lijkt meer vanzelfsprekend dan het in 
feite is. Broer en van der Vijver (1985) verwoorden 
dat als volgt: 'het politiewerk heeft vaak meer weg 
van een laverend zoeken naar het omgaan met tegen-
strijdige verwachtingen die verschillende belangen-
groepen of `partijen' van de politie hebben dan van 
een doelgericht werken op grond van bedrijfskundige 
principes'. 

Een ieder die de politiewereld enigszins kent, weet 
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dat sommige burgemeesters eigen beleidsprioriteiten 
(bij sommigen `eigen stokpaardjes') hebben, terwijl 
ook het OM vaak weer heel andere prioriteiten stelt. 
Consensus over het te voeren beleid is dan ook geen 
gemakkelijke opgave. Toch zijn er al enkele korpsen 
die in bedrijfsmatige termen kiezen voor duidelijke 
produkt-markt combinaties en vervolgens bij iedere 
combinatie expliciete doelen stellen. Deze varieren 
van de normering van oplossingspercentages tot en 
met reductiepercentages in kosten en grenzen voor 
wat betreft de tijdsbesteding. Enkele koplopers 
werken daarbij al met zogeheten convenanten en 
contracten. 

Een aggregratieniveau lager in de (politie-)organi-
satie - maar even wezenlijk als de voorgaande 
niveaus - ligt de operationele kant van het politie-
bedrijf. Talloze onderzoeken zijn gedaan naar de 
relatie tussen methode x, delictsoort y en effect z. 
Veel van die onderzoeken beperkten zich tot maar 
enkele, veelal traditionele politiemethoden en slechts 
een paar delictsoorten. De vraag is echter of anno 
1991 de huidige werkmethodieken nog wel consistent 
zijn met de eisen die de huidige markt of marktseg-
menten stellen. Ook hier gaat wederom de verge-
hiking met ieder willekeurig gezond bedrijf op, 
namelijk als daar de (produktie- of afzet- of 
service-)methoden verouderd zijn ten opzichte van de 
concurrent of klant dan laat zich raden wat de 
uitkomst uiteindelijk zal zijn. 

Vervolgens zal de politie-organisatie van gezonde 
bedrijven kunnen leren dat consequent gedrag van 
alle medewerkers om de eenmaal gekozen beleids-
prioriteiten adequaat uit te voeren onontbeerlijk is. 
Het motto van veel bedrijven met een sterke cultuur 

niet voor niets dat alle neuzen in dezelfde richting 
moeten staan. Een dergelijk uirtgangspunt is juist van 
belang voor een organisatie met allemaal subcul-
tuurtjes (specialistisch versus generalistisch) en een 
nog steeds traditionele (en vaak verouderde) beroeps-
cultuur. Zo komt het voor dat rechercheurs alles in 
hun zakboekje `vasthouden', terwijl het nieuwe beleid 
er juist op is gericht om alle informatie zoveel 
mogelijk, centraal en decentraal, in de computer te 
stoppen. 

Tenslotte zal het gehele innovatietraject alsnog ten 
dele mislukken als er geen congruentie c.q. 
afstemming komt tussen korpsonderdelen onderling 
en (met de regionalisering) tussen korpsen/divisies 
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onderling. Ongezonde competitie en competentiever-
schillen, hetgeen wij al tussen wijkteams onderling 
hebben mogen constateren (Cozijnse, 1989; Horn; 
1989), is op de lange duur natuurlijk funest voor 
iedere organisatie, dus ook voor een politie-organi-
satie. 

Samenvattend komen we uit op de 5 C's die als 
globale leidraad voor een gezonde bedrijfsvoering 
van politie-organisaties dienen te gelden (zie figuur 
4). Het startpunt ligt bij de bovenste `schijr en alle 
onderliggende schijven zijn een afgeleide daarvan en 
dienen met elkaar te corresponderen (recht onder 
elkaar te staan). Daarbij willen we echter aantekenen 
dat het uiteindelijke innovatiesucces een optelsom 
dient te zijn van alle vijf goed doorgevoerde C's, geen 
een uitgezonderd. Anders gezegd, aan alle vier effecti-
viteitsmodellen dient de juiste invulling gegeven te 
worden. 

Mocht dit lukken, en dat zal gezien de eerder 
geschetste innovatiecurvevoor het ene korps eerder 
gebeuren dan voor het andere, dan ligt een gezonde 
politiele bedrijfsvoering in het verschiet. Innovatie-
kundige principes en bedrijfskundige principes 
dienen daarbij hand in hand te gaan en door verant-
woordelijke politiemanagers op de juiste wijze en op 
het juiste moment toegepast te worden. De tweede 
vernieuwingsgolf die met de regiovorming is ingezet, 
dient een vervolg te zijn op de eerste vernieu-
wingsgolf. Ook hier geldt: afmaken waar je mee 
begonnen bent. 
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Bedrijven van opsporing 

Het meten van prestaties bij de politie 

drs G.J. Terlouw en drs C.J. Wiebrens" 

Inleiding 

Prestaties tellen bij succesvolle ondernemingen 
volgens een bestseller als In search of excellence. 
(Peters en Waterman jr., 1982). Prestaties zijn van 
belang omdat zij gekoppeld zijn aan verantwoording 
en beloning. Binnen de overheid wordt tegenwoordig 
weliswaar kwistig gestrooid met aan het bedrijfsleven 
ontleende termen als management, output, clientge-
richtheid enzovoort, wat prestaties zijn blijft echter 
veelal in het duister. Het ontbreekt aan goede en 
geaccepteerde prestatie-indicatoren, luidt het 
argument. Daarmee staat het iedere ambtenaar vrij 
zich manager te (blijven) noemen. Dat lijkt ook op te 
gaan voor de politie. ,  Meetproblemen zouden het 
antwoord op de vraag naar politie-prestaties 
blokkeren. 

Om prestaties te meten moet helder zijn wie 
waarom inzicht wil hebben in welke prestatie en wat 
onder prestatie wordt verstaan. Pas dan kan worden 
nagedacht over het meten van prestaties. Dat is een 
andere route dan de gebruikelijke waar een bij 
voorbaat invalide instrument, het ophelderingsper-
centage, als gegeven wordt beschouwd en het 
vervolgens tot (uiteraard niet valide) prestatie-
indicator wordt verklaard. In dit artikel geven wij 
eerst aan wat de context van `politie als bedrif is en 
wat daarbinnen voor vragen ten aanzien van 
prestaties kunnen rijzen. Op basis daarvan trachten 
wij een beeld van prestaties van korpsen te geven. Wij 
illustreren dit aan de hand van de prestaties van 
korpsen bij het ophelderen van vermogensdelicten. 

* De auteurs zijn als wetenschappelijk onderzoeker respec-
tievelijk raadadviseur werkzaam bij het WODC. Zij danken 
prof. mr  dr CA. de Kam (Rijksuniversiteit Groningen) en 
drs F. van Tulder (Sociaal Cultureel Planbureau) voor hun 
commentaar op eerdere versies van dit artikel. 
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De methode en de resultaten, waaronder een Top-
Tien van korpsen, worden in het tweede deel van het 
artikel gepresenteerd. In het eerste deel worden de 
achtergronden van het streven naar een beter preste-
rende overheid - de politic is immers geen enclave 
binnen de overheid - uiteengezet. Daarbij gaat het 
primair om de vraag of de overheid bereikt wat zij 
beoogt te realiseren en wat daarvan de maatschap-
pelijke kosten en opbrengsten zijn. Om betere 
prestaties te leveren zijn veranderingen in het 
overheidsapparaat gewenst. Een van die verande-
ringen is dat binnen de overheid - zij het niet zonder 
problemen - gepoogd wordt het model van het 
bedrijfsleven na te bootsen. 

Van bureaucratie naar bedrijf 

De overheid produceert veel goederen en diensten 
aan de voortbrenging waarvan geen verstandig onder-
nemer zich waagt. Die produkten worden doorgaans 
`om niet' of tegen een prijs die (ver) onder de 
kostprijs ligt ter beschikking gesteld. De overheid 
heeft daarom, in tegenstelling tot gewone bedrijven, 
onvolledig zicht op de waardering (door afnemers) 
van haar prestaties. Ondernemingen die produceren 
voor de markt, stellen hun goederen tegen een 
(kostendekkende) prijs ter beschikking. De prijs en 
daaraan gerelateerde informatie (winst, marktaandeel, 
enzovoort) geeft de onderneming zicht op haar 
prestaties. 

Van de overheid wordt, behalve de produktie van 
goederen en diensten, ook een rationele besluit-
vorming verwacht. Zij zal een idee moeten hebben 
van de gewenste hoeveelheid produktie. Hoeveel 
woningen, wegen, operaties en dergelijke zijn er 
nodig? De beslissing daarover is puur politick. Het 
gaat erom hoeveel geld beslissers bereid zijn uit te 
trekken voor een overheidsactiviteit. Die beslissing 
wordt wat makkelijker wanneer er zicht is op de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestaande 
produktie. Bij het eerste, doelmatigheid, gaat het dan 
om de vraag of produkten tegen zo laag mogelijke 
kosten worden geproduceerd. Bij het tweede, de 
doeltreffendheid, gaat het om de vraag of met de 
produktie ook de gestelde doelen worden gehaald. 

Doelmatig werken betekent niet altijd doeltreffend 
werken (bijvoorbeeld men kan in kort bestek veel 
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snelheidsovertredingen afhandelen zonder dat er 
sprake is van verbeterd weggedrag). Meer doelma-
tigheid kan geld kosten (bijvoorbeeld investering in 
een computer) en een gewenste hoeveelheid 
produktie kan doeltreffend en tegelijkertijd ondoel-
matig zijn. Een agent per voetbalsupporter schept in 
ieder geval rust rond de velden, maar zo'n - door 
sommigen wellicht gewenste - hoeveelheid 
handhaving is erg ondoelmatig. 

Prestatiemeting heeft betrekking op doeltref-
fendheid (of effectiviteit) en doelmatigheid (of 
efficiency). Het meten van prestaties van de overheid 
strekt zich daarmee verder uit dan zorg om de 
`centen'. Het gaat ook om de kwaliteit van de dienst-
verlening, de appreciatie van de dienstverlening door 
de burger, om de beschikbaarheid van overheidsgoe-
deren, enzovoort. Zicht op prestaties bestaat lang niet 
altijd. De besluitvorming van de overheid is gericht 
op de ter beschikking staande middelen en de 
verdeling daarvan over afzonderlijke begrotings-
posten (zoveel voor A, zoveel voor B). In hoeverre 
doeleinden tegen zo laag mogelijke kosten worden 
bereikt blijft buiten zicht. De noodzaak van nieuwe 
uitgaven kan niet afgewogen worden tegen die van 
bestaande uitgaven. Sturing van het overheidsap-
paraat door de politieke leiding wordt zo een 
moeizame aangelegenheid. 

Die situatie is niet tot ieders tevredenheid. Velen 
achten thans 'meer zicht op overheidsprestaties' 
gewenst, vooral door de behoefte aan betere criteria 
voor de toedeling van gelden. De eerste stap vond 
plaats in de Verenigde Staten. Daar werd in het begin 
van de jaren zestig op het Ministerie van Defensie het 
zogenaamde PPBS-systeem (Planning, Programming 
& Budgeting System) ingevoerd. Bij PPBS gaat aan de 
begrotingsfase een plannings- en programmeringsfase 
vooraf, waarin doeleinden worden vastgesteld en 
programma's ontwikkeld. 2  Men hoopte daarmee de 
allocatie van middelen meer af te stemmen op 
(politiek) gewenste doeleinden. PPBS heeft niet zo'n 
lang leven gehad (het ondervond nogal wat tegen-
werking van de bureaucratie) en in 1971 is het 
afgeschaft. Het is wel gevolgd door ettelijke andere 
nieuwe begrotingstechnieken 3  die het verband tussen 
middelen en doeleinden eq. resultaten zichtbaar 
maken.° 

De opkomst van (beleids-)evaluatie-onderzoek is 
hier ook van betekenis. Stelselmatig gebruik van 
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evaluatie-onderzoek vond voor het eerst plaats in de 
Verenigde Staten in de jaren zestig, waar in het kader 
van de 'Great Society' van president Johnson groot-
scheepse (sociale) programma's werden uitgevoerd en 
gedvalueerd. De evaluatie van die programma's riep 
nogal wat vragen op. De geInvesteerde middelen 
leverden namelijk niet altijd de gewenste c.q. 
beloofde resultaten op. (Rivlin, 1971; Weiss, 1986) 
Tussen uitgaven voor beleid en uitkomsten van beleid 
lag een ongekende werkelijkheid. Krappe middelen 
vormden niet altijd het probleem, meer middelen 
garandeerden niet altijd succes. 

Een instantie die (forse) uitgaven doet (en daarvoor 
eerst de belastingbetaler moet aanspreken) zonder dat 
dat tot de beloofde resultaten leidt, blijft niet 
ongeschonden. Er gaat allicht een idee ontstaan dat 
de associatie van de begrippen overheid en 
ambtenaar met laksheid, inefficiency en regelzucht 
ergens op berust (vergelijk Pollitt, 1986; Crane, 1980). 
Een dergelijk imago tast uiteindelijk de geloofwaar-
digheid van de overheid aan. Zij werkt ten behoeve 
van die omgeving, maar heeft tevens de steun en het 
vertrouwen van die omgeving nodig voor haar 
functioneren. (Baldwin, 1987) Dat vertrouwen kan zij 
alleen winnen door goed te functioneren. Een 
gebrekkig functionerende overheid is kwetsbaar 
wanneer de vraag naar haar competentie wordt 
gesteld. Zij staat zwak waar zij poogt anderen tot 
medewerking aan haar programma's te bewegen of 
haar regels na te leven. De legitimiteit van de 
overheid is onlosmakelijk verbonden met een goed 
functionerende overheid. 

De opkomst van de burger als klant stimuleerde 
eveneens de ontwikkeling naar een meer prestatiege-
richte overheid. Dit speelt (aanvankelijk) opnieuw in 
de Verenigde Staten, waar op het niveau van de 
lagere overheden de financiering van veel lokale 
diensten voornamelijk door lokale belastingheffing 
plaatsvindt. (Klunder, 1989) Burgers die direct 
bijdragen in de kosten van hun brandweer, politie 
enzovoort, willen ook weten of zij waar voor hun geld 
krijgen. Die koppeling tussen betalen en genieten is 
in Nederland vrijwel afwezig. Het besef echter dat 
overheidsdiensten er ook zijn voor de burger gaat hier 
ook gestalte krijgen. 
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Nabootsing van bedrijven 

Een door Dorknopers en Dickerdacks bemensde 
overheid kenmerkt zich eerder door diffuse verant-
woordelijkheden, een gering kostenbesef en weinig 
clientgerichtheid dan door het streven naar doeltref-
fendheid en doelmatigheid. Veranderingen in de 
begrotingssystematiek zijn nuttig, maar niet 
voldoende. De organisatie moet een nieuwe structuur 
krijgen en de rollen binnen die organisatie moeten 
worden geherdefinieerd. Het juiste recept ligt niet 
kant en klaar, er moet gezocht worden naar (en 
geexperimenteerd worden met) nieuwe structuren en 
rollen. De belangrijkste veranderingen in rollen zijn 
die waarbij getracht wordt een scheiding tussen 
politiek en bestuur enerzijds en het ambtelijk 
apparaat anderzijds te bewerkstelligen. 

Politiek en bestuur worden geacht zich met (het 
uitzetten van) de hoofdlijnen - beleid dus - bezig te 
houden, de uitvoering van dat beleid wordt als 
'business' beschouwd en de afnemers van dat beleid 
(waaronder het publiek) als Ilanten'. De hoofdlijnen 
worden aan de top uitgezet, voor de daaronder 
ressorterende afzonderlijke eenheden worden 
doeleinden vastgesteld en wordt de verantwoording 
voor uitvoering en kosten van uitvoering toegekend. 
Zo wordt in Groot-Brittannie met het Financial 
Management Initiative (FM1) getracht binnen de 
overheid een zogenaamd concernmodel in te voeren. 5  
Het FMI houdt in dat voor alle managementniveaus 
bij de overheid sprake is van: 
- 'a clear view of objectives and means to measure 
performance in relation to these'; 
- 'a well defined responsibility for making the best 
use of resources'; 
- 'the information needed to exercise this responsi-
bility effectively'. (Gray en Jenkins, 1986) 

Ook in Nederland is binnen de overheid een 
ontwikkeling gaande waarbij wordt gepoogd het 
model en de werking van het bedrijfsleven na te 
bootsen. 6  Niet alleen het organisatiemodel van het 
bedrijfsleven wordt zoveel mogelijk nagebootst, ook 
de cultuur. De manager wordt rolmodel van de 
ambtenaar. (Korthals Altes, 1990) Dat proces 
verloopt niet zonder problemen. 
- Omvorming van het ambtelhk en bestuurlijk 
apparaat. De transformatie van bureaucratie naar 
bedrijf betekent een wijziging van de relaties tussen 
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de centrale en de lagere eenheden. Het vergt decen-
tralisatie en deconcentratie, die - en dat is enigszins 
paradoxaal - voorafgegaan wordt door centralisatie. 
(Carter, 1989) Wil men namelijk de uitvoering op 
hoofdlijnen aansturen, dan zal men op welk centraal 
niveau dan ook over meer informatie- en controlemo-
gelijkheden moeten beschikken. Het houdt voor de 
uitvoering in meer vrijheid ten aanzien van de 
besteding van eigen budgetten, de inrichting van de 
organisatie enzovoort, maar tegelijkertijd een 
inperking van de eigen beleidsruimte. Dat vergt 
(experimenten met) zelfbeheer, contractmanagement, 
enzovoort.. 
- Het in kaart brengen van het produktieproces. De 
benoeming van doelstellingen, taken en produkten 
van overheidsorganisaties gaat niet zonder 
problemen. Doeleinden en taken zijn vaak vaag 
(bijvoorbeeld de zorg voor veiligheid), 
(overheids-)organisaties hebben vaak meerdere en 
soms tegenstrijdige doeleinden. 7  Eenmaal geexplici-
teerde doeleinden moeten vervolgens `gekoppeld' 
worden aan specifieke onderdelen van de organisatie, 
hetgeen op zich ook een probleem is. Verschillende 
onderdelen van organisaties of verschillende organi-
saties blijken soms samen verantwoordelijk voor een 
doelstelling of produkt. (Carter, 1989) Dergelijke 
problemen maken het er niet makkelijker op aan te 
geven wat de efficiency- en effectiviteitscriteria zijn en 
waarvoor en voor wie zij moeten gelden. 
- Informatie en technische problemen. Werken als 
bedrijf kan alleen als de verschillende geledingen 
over de juiste informatie beschikken over ingezette 
middelen en de doelmatigheid en doeltreffendheid 
daarvan. Die informatie ontbreekt vaak of is niet 
toegesneden op de eisen van een bedrijfsinformatie-
systeem. De gegevens staan niet altijd voor wat zij 
geacht worden te meten en de kwaliteit van de 
gegevens is lang niet altijd optimaal. (Wiebrens en 
Willemse, 1990) 
- Weerstanden. De omvorming van bureaucratie naar 
bedrijf kan alleen slagen wanneer politieke en 
ambtelijke spraakmakers de missie onderschrijven. 
Dat is niet altijd het geval (zie Haselbekke, 1990). 
Centrale regelneven zijn nu eenmaal gehecht aan hun 
circulaire activiteiten, van de zijde van de uitvoering 
klinkt zelden applaus. Daar heeft men er moeite mee 
aan te geven (of aangereikt te krijgen) wat produkten 
en prestaties zijn. De `bedrijfsfilosofie' en het daar 
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voorkomende professionele ethos verdragen elkaar 
niet altijd even goed. Professionals regelen het liefst 
hun eigen zaken en zij achten het voor buiten-
staanders niet mogelijk hun werk, laat staan de 
kwaliteit van hun werk, te beoordelen. 9  

Problemen en weerstanden zijn met elkaar 
verweven. Zolang de contouren van 'het bedrijf' niet 
duidelijk zijn, is het weinig zinvol taken en doelstel-
lingen aan aparte organisatie-onderdelen toe te 
kennen en of dat gebeurt is weer afhankelijk van de 
motivatie van betrokkenen; zolang er geen consensus 
bestaat over efficiency- en effectiviteitscriteria is het 
weinig zinvol de daarvoor benodigde informatie te 
verzamelen; zolang richtpunten voor maatstaven door 
mistige taakomschrijvingen blijven ontbreken, kan 
ook de vraag naar prestaties (wat is effectief en 
efficient) niet beantwoord worden. (O'Neill, 1980) 
Daar waar men gevrijwaard is gebleven van 
Thatchers en Reagans, vraagt het ontwarren van die 
Gordiaanse knoop talloze commissies en veel 
onderzoek. 'Analysis paralysis' heet dat. 

Venvarring rond politieprestaties 

De problemen die zich voordoen rond politiepres-
taties kunnen in dezelfde termen worden besproken. 
De weerstand tegen het meten van prestaties is niet 
gering (vergelijk Weatheritt, 1986), over wat doelstel-
lingen, taken en produkten zijn kan nog enige tijd 
worden gedelibereerd, de relatie tussen de politieke 
en ambtelijke leiding van de politie en de politie zelf 
is niet altijd even klip en klaar. Wat nu precies onder 
politieprestaties moet worden verstaan is in die 
context nooit helemaal duidelijk geworden. Het 
ophelderingspercentage is thans vrijwel het enige 
voorhanden zijnde gegeven. Het ophelderingsper-
centage (in een gegeven jaar) staat voor het aantal 
door de politie opgehelderde misdrijven 9  als 
proportie van het totaal aantal ter kennis van de 
politie gekomen misdrijven. De problemen met het 
ophelderingspercentage zijn: 
- een (onbekend) aantal misdrijven komt om allerlei 
redenen niet ter kennis van de politie (het 
zogenaamde dark number); 
- de politie kan zelf tot op zekere hoogte bepalen 
wat wel en wat niet als misdrijf wordt geregistreerd; 
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- de werkwijze kan een inflatoir effect hebben op het 
aantal ophelderingen (vergelijk Burrows, 1986; Gill, 
1987). 

Hele bossen zijn inmiddels gerooid om aan te 
geven dat het ophelderingspercentage niet bruikbaar 
is als prestatie-indicator. Dat is niet geheel ten 
onrechte. De produktie van de politie is te heterogeen 
- zij varieert van hulpverlening tot de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit - om in een indicator 
samen te vatten. Voor het meten van de politiepro-
duktie als geheel zijn meerdere indicatoren nodig. En 
dat hoeft niet altijd het ophelderingspercentage te 
zijn. Zo is het gebruik van het ophelderingsper-
centage voor het meten van (het volume van) activi-
teiten ten aanzien van verkeersdelicten en pro-actieve 
delicten bij voorbaat zinloos. Het ophelderingsper-
centage kan maar voor een beperkt aantal produkten 
als indicator gebruikt worden. Ook dan kunnen er 
problemen ontstaan, bijvoorbeeld op het vlak van de 
interpretatie. Zo kan het ophelderingspercentage 
worden beschouwd als een output-indicator, dat wil 
zeggen als een meting van de hoeveelheid door de 
politie geleverde produktie (vergelijk Sociaal 
Cultureel Planbureau, 1989). 

Sommigen dingen daar op af. Zij stellen dat het 
niet om de produktie sec gaat, maar om het aantal 
aangehouden verdachten, dat ook daadwerkelijk 
wordt vervolgd (vergelijk McClintock en Avison, 
1968). Kwantiteit, kwaliteit en de capaciteit van een 
volgende justitiele schakel worden dan in een maat 
bij elkaar geveegd. De validiteit van het ophelderings-
percentage wordt ook betwist omdat er delicten 
worden opgehelderd zonder dat er sprake is van echt 
opsporingswerk. De aangifte bevat dan al zoveel 
informatie (signalement, kenteken enzovoort) dat het 
politiewerk beperkt kan blijven tot het aanhouden 
van de verdachte (vergelijk Bottomley en Coleman, 
1981). Men spreekt dan echter niet over output of 
produktiviteit (output kan, maar hoeft niet vooraf-
gegaan te worden door vertoon van spier- en 
denkkracht) maar over het speurvermogen van 
politiemensen. Daar zal men andere indicatoren voor 
moeten ontwikkelen. 

Het ophelderingspercentage wordt dus gebruikt als 
operationalisatie van verschillende begrippen. Dat 
bevordert de duidelijkheid niet. Ook zijn onderzoeken 
waarbij van het ophelderingspercentage gebruik is 
gemaakt zeer verschillend van aard. Zij kunnen 
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betrekking hebben op (de verrichtingen van) een 
korps in een gegeven periode, op meerdere korpsen 
met verschillende organisatie-kenmerken enzovoort. 
Ook is in de analyse de verklaring van de hoogte van 
prestaties en de verklaring van verschillen in 
prestaties moeilijk te ontwarren. Factoren als de 
samenstelling van het misdrijfaanbod,'° de omvang 
van het korps en omgevingsfactoren" kunnen tot op 
zekere hoogte verschillen in ophelderingspercentages 
verklaren. De vraag is dan of korpsen die tot op grote 
hoogte gelijk zijn qua misdrijfaanbod, sterkte 
enzovoort wel of geen verschillen in prestaties 
vertonen. Vanwege meetproblemen, en omdat 
dergelijke onderzoeken zich vaak tot een beperkt 
aantal korpsen en een beperkte periode uitstrekken, 
moet die vraag onbeantwoord blijven. Onderzoekers 
komen dan vaak niet verder dan aanbevelingen voor 
een verbeterde registratie (vergelijk Chaiken, 1975; 
Block en Weidman, 1975). 

lnzicht in prestaties van korpsen blijft ontbreken. 
Degenen die op hun prestaties zouden kunnen 
aanspreken, laten dit achterwege door gebrek aan 
`harde' gegevens. Degenen op wie de cijfers 
betrekking hebben kunnen zich blijven verschuilen 
achter registratieproblemen en specifieke omstandig-
heden (bij ons ligt dit geheel anders, onze prioriteiten 
liggen nu eenmaal anders). De enige bruikbaarheid 
van de indicator ligt in de koppeling van stijgende 
misdaadcijfers, politiesterkte en teruglopende ophel-
deringspercentages. Maar daar trapt niemand meer in 
(vergelijk Bradley c.a., 1986, p. 19). 

De tekortkomingen van de indicator ophelderings-
percentage zijn ten dele technisch van aard. Zij 
houden ook verband met slordig of riga gebruik. 
Het ophelderingspercentage wordt gebruikt als opera-
tionalisatie van verschillende begrippen en wordt 
gebruikt voor het beantwoorden van geheel verschil-
lende vragen. Het is geen prestatie-indicator bij 
voorbaat. Het is pas dan een prestatie-indicator 
wanneer de context van het gebruik is aangegeven. 
(Horton, 1989) Prestatiemetingen zijn niet meer dan 
rekenkundige exercities zolang niet duidelijk is wie 
op welke prestatie kan worden aangesproken en niet 
duidelijk is hoe het bedrijf politie op hoofdlijnen is 
ingericht en wat binnen dat bedrijf als criteria voor 
efficiency en effectiviteit gelden. 
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Het concern politie 

Wij nemen hier aan dat de politie een concern is, 
dat bestaat uit een aantal identieke eenheden 
(korpsen), die vergelijkbare produkten leveren 
(veiligheid, hulpverlening, openbare orde enzovoort). 
De beide politie-ministers vormen de concernleiding. 
Het bestuur en het Openbaar Ministerie (0.M.) zijn 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
afzonderlijke eenheden, het landelijk beleid wordt 
bepaald door de concernleiding, het plaatselijke 
beleid door bestuur en O.M. De korpschef, de 
'business manager', voert het beleid uit. 

Verder veronderstellen wij dat de beleidsmakers 
duidelijke wensen hebben ten aanzien van de door 
hen gewenste informatie. De top van het concern wil 
een beeld hebben van het totale functioneren van het 
concern of het functioneren op onderdelen. Bestuur 
en OM wensen zicht op de prestatie van hun eenheid. 
Het model veronderstelt dat men weet wat prestaties 
(efficiency en effectiviteit) inhouden. Men hanteert 
dezelfde termen en criteria. Als men een vraag stelt, 
wordt een antwoord op basis van vooraf vastgestelde 
(en overeengekomen) meetinstrumenten gegeven. Het 
is dan enkel een antwoord op die vraag en geen 
antwoord op andere vragen. 

Wij zullen in de rest van dit artikel proberen een 
antwoord te geven op een (veronderstelde) vraag naar 
de prestaties van korpsen op het vlak van het ophel-
deren van vermogensdelicten met voornamelijk 
onbekende daders. Het gaat dus om delicten als 
woninginbraak, diefstal uit auto's, enzovoort. Winkel-
diefstallen worden buiten de analyse gehouden. Wij 
gebruiken daartoe van het CBS afkomstige gegevens 
voor de periode 1980-1988. De gegevens hebben 
betrekking op alle gemeentepolitiekorpsen in plaatsen 
van 50.000 inwoners of meer. Dergelijke uit de 
politieregistratie afkomstige gegevens vormen de 
basis van beleidsinformatie. (Berghuis en Hooff, 
1990; Wiebrens en Willemse, 1990) 

De door de concern en eenhedenleiding gestelde 
vraag, waarop wij met de ter beschikking staande 
gegevens een antwoord trachten te geven, is 
tweeledig. 
- Kunnen korpsen onderling worden vergeleken? 
Met .ander woorden is er met enige zekerheid te 
zeggen of het ene korps op een bepaald gebied betere 
prestaties levert dan het andere? 
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- Kunnen individuele korpsen in de tijd worden 
vergeleken? Met andere woorden is er met enige 
zekerheid te zeggen of korpsen het in de tijd gezien 
beter of slechter gaan doen? 

Wij geven geen antwoord op de vraag naar de 
kwaliteit van de opsporing (worden verdachten wel of 
niet daadwerkelijk vervolgd) en op de vraag naar de 
effectiviteit van de opsporing (vermindert het aantal 
inbraken, autokraken enzovoort). Ook laten wij 
onbeantwoord hoe het komt dat sommige korpsen 
wellicht beter presteren dan andere. Factoren, die 
daarop van invloed zijn (prioriteitenstelling, schaal-
grootte en externe voor de opsoring relevante 
factoren) blijven buiten beschouwing. Zij zijn ook niet 
relevant voor de "gebruikers' van de informatie, de 
concernleiding, bestuur en O.M. Zij wensen alleen 
inzicht in de prestaties van korpsen. Alleen de output 
telt, niet hoe en in welke bijzondere omstandigheden 
aan die output gestalte wordt gegeven. Voor onze 
berekeningen gelden dan drie veronderstellingen. 
- Korpsen hebben gelijke prioriteiten; zij zetten alien 
een gelijk deel van hun middelen in voor de 
opsporing. 
- Externe, de opsporing bemoeilijkende of vergemak-
kelijkende factoren wegen voor alle korpsen even 
zwaar. 
- Er treden geen schaalvoor- of nadelen op; met 
andere woorden de grootte van een korps heeft geen 
betekenis voor het niveau van output. 

Aan het slot van dit artikel komen wij op deze 
veronderstellingen terug. 

Prestatiemeting door vergelijken 

Het gebruik van het (traditonele) ophelderingsper-
centage als prestatie-indicator geeft problemen. 
Korpsen kunnen moeilijk op grond van deze 
indicator met elkaar vergeleken worden vanwege 
verschillen in registratiewijzen, verschillen in aangif-
tebereidheid en verschillende werkwijzen ten aanzien 
van ophelderingen. Er kleeft nog een ander probleem 
aan het ophelderingspercentage, het is namelijk 
alleen toe te passen wanneer tegenover een overeen-
komstige sterkte van korpsen een overeenkomstige 
werkdruk staat (vergelijk McClintock en Avison, 

50 	Justtiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 3, 1991 



Tabel 1: Case load, ophelderingspercentage en ophelderingen per hoofd 
van drie voorbeeldkorpsen 

Sterkte Aangiften Caseload 	Aantal 	Ophelde- 	Ophelde- 

	

ophelde- 	rings- 	ringen per 

	

ringen 	percentage 	hoofd 

A 	50 	1000 	20 	150 	 15 	 3 
50 	600 	12 	150 	 25 	 3 

100 	1000 	10 	200 	 20 	 2 

1968; Ahlberg en Knuttson, 1989). Een klein 
voorbeeld verduidelijkt dit. 

Stel we hebben drie korpsen, A, B en C. A en B 
hebben elk een sterkte van 50 hoofden, C heeft een 
sterkte van 100 hoofden. Korps A registreert 1000 
delicten, waarvan er 150 opgelost worden. In korps B 
worden 600 delicten geregistreerd en er worden 
eveneens 150 delicten tot opheldering gebracht. 
Korps C kampt met 1000 aangiften per jaar. Daarvan 
worden er 200 tot opheldering gebracht. 

Volgens de bestaande waarderingsmethode, het 
ophelderingspercentage, gaat korps B met de eer 
strijken. Het heeft het hoogste ophelderingsper-
centage: 25% (150/600), het wordt gevolgd door C 
met 20% (200/1000), A sluit de rij met 15% 
(150/1000). Voor het korps A moet dit wat wrang 
overkomen. Immers in korps A worden per 
politieman/vrouw evenveel delicten tot opheldering 
gebracht als in B, namelijk 3, terwijl in korps C het 
aantal ophelderingen per politieman/vrouw juist 
lager ligt dan in de twee andere korpsen, namelijk 
twee. Daar komt bij dat de werkdruk in A het grootst 
is. De case load (het aantal aangiften per hoofd) is 
daar het hoogst. Korps C heeft minder werklast, dat 
wil zeggen een lagere case load, dan A, het aantal 
ophelderingen per hoofd is minder (2 tegen 3), maar 
`haalt' wel een beter ophelderingspercentage. 

Het voorbeeld heeft realiteitswaarde. Uit onze 
gegevens blijkt dat er (voor vermogensdelicten) een 
negatieve relatie bestaat tussen ophelderingsper-
centage en case load, dat wil zeggen het aantal 
aangiften per politieman/vrouw. Algemeen 
gesproken, hoe hoger de case load, des te lager het 
ophelderingspercentage en omgekeerd. Die 
samenhang blijkt voor de afzonderlijke jaren (waarbij 
de case loads van de korpsen worden gerelateerd aan 
hun ophelderingspercentage) als ook over de jaren 
heen, dat wil zeggen wanneer we voor afzonderlijke 
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Tabel 2: Ophelderingspercentages van enige korpsen met gelijke case 
load voor wat betreft vermogensdelicten, 1980 

Den Helder 	 24.8 
Apeldoorn 	 23.2 
Alphen aid Rijn 	 23.0 
Velsen 	 19.9 
Den Haag 	 16.2 
Rotterdam 	 13.3 

Bron: CBS, WODC bewerking. 

korpsen het verloop van de case-load relateren aan de 
stijging respectievelijk daling van hun ophelderings-
percentage voor de periode 1980-1988 

Voor het geven van een beeld van relatieve 
prestaties van korpsen moet dus rekening gehouden 
met de werkdruk. Wij doen dit hier door het ophelde-
ringspercentage van een korps te relateren aan de 
case load van een korps.' 2  De case load is te 
beschouwen als een goede benadering van 
werkdruk." Zo wordt een beter beeld verkregen van 
korpsprestaties dan door het vergelijken van de 
ophelderingspercentages sec. Een voorbeeld maakt 
dit duidelijk. 

In 1980 hadden de korpsen Velsen, Apeldoorn, 
Den Fielder, Alphen aan de Rijn, Rotterdam en Den 
Haag in 1980 alien nagenoeg dezelfde case load, het 
ophelderingspercentage vertoonde echter een forse 
spreiding, zoals in tabel 2 is te zien. Het ophelde-
ringspercentage van lijstaanvoerder Den Fielder was 
bijna het dubbele van dat van Rotterdam. Kijkend 
naar uitsluitend vermogensdelicten en rekening 
houdend met onze veronderstellingen kunnen we nu 
stellen dat Den Helder, Apeldoorn en Alphen in 1980 
betere prestaties leverden dan de overige vermelde 
korpsen. 

De vergelijking van een korps met korpsen die een 
overeenkomstige case load hebben is aardig, maar 
beperkt. Het geeft geen zicht op de prestaties van een 
korps ten opzichte van de overige korpsen. Zo is het 
in 1980 wel mogelijk te zeggen dat Den Helder een 
betere prestatie levert dan Apeldoorn, Alphen a/d 
Rijn enzovoort, het is echter niet mogelijk te zeggen 
of een van die korpsen het nu beter of slechter doet 
dan korpsen met een hogere of lagere case load. Die 
beperking is deels op te heffen door categorisering. 
Wij maken daartoe een driedeling naar: 
- korpsen met een hoge case load; 
- korpsen met een case load rond het gemiddelde; 
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Tabel 3: Ophelderingspercentages van korpsen met een lage case load 
voor wat betreft vermogensdelicten, 1980 

Pleats 	 Ophelderingspercentage 

Den Helder 	 24.8 
Vlaardingen 	 24.6 
Emmen 	 24.3 
Apeldoorn 	 23.2 
Alphen aid Rijn 	 23.0 
Hengelo 	 20.9 
Enschede 	 20.1 
Velsen 	 19.9 
Den Haag 	 16.2 
Haarlemmermeer 	 13.6 
Rotterdam 	 13.3 
Ede 	 13.0 

Bron: CBS, WODC bewerking. 

- korpsen met een lage case load." 
De vergelijkingsmogelijkheden worden nu groter, 

de ophelderingspercentages van korpsen binnen een 
categorie kunnen met elkaar vergeleken worden. Zo 
waren er in 1980 12 korpsen met een lage case load. 
Op grond van hun ophelderingspercentage kunnen zij 
in een rangorde gezet worden (zie tabel 3). 

De vergelijkingsmogelijkheden in tabel 3 zijn 
groter, maar minder exact dan in tabel 2. Daar 
werden korpsen met vrijwel gelijke case loads 
onderling vergeleken, in tabel 3 worden meerdere 
korpsen binnen een categorie met elkaar vergeleken. 
Korpsen, die op een aspect met elkaar vergelijkbaar 
zijn noemen wij maatkorpsen. Zo zijn de korpsen in 
tabel 2 elkaars maatkorpsen, en op grond van het feit 
dat zij tot een zelfde case load-categorie behoren, 
kunnen hun ophelderingspercentages met elkaar 
worden vergeleken. De idee van maatkorpsen is niet 
nieuw, het is afgeleid van het in het WKA-onderzoek 
gebruikte instrument van de referentiekorpsen. 

Door het relateren van het ophelderingspercentage 
aan de case load wordt de vraag in hoeverre het 
ophelderingspercentage de resultante is van registra-
tiewijze en aangiftebereidheid, niet ondervangen. 
Maar zij wordt hier ook niet gesteld. Het gaat er hier 
om na te gaan wat een korps doet in relatie tot het 
geregistreerde aanbod van zaken. Mocht daar in de 
loop van de tijd verandering in optreden - bijvoor-
beeld door een verbetering van de aangiftebereidheid 
- dan resulteert dat in een verandering van de case 
load. Het korps `verhuise dan naar een andere case 
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load categorie, het ophelderingspercentage van het 
korps wordt dan vergeleken met dat van de 
maatkorpsen daar. 

Dat betekent niet dat aangiftebereidheid 
onbelangrijk is. Periodieke meting van de aangiftebe-
reidheid door middel van gestandaardiseerde bevol-
kingsenquetes kan zicht geven op de vraag in 
hoeverre veranderingen in case load het gevolg zijn 
van toe- of afname van de case load van een korps. 
De (hoogte van) aangiftebereidheid kan worden 
beschouwd als een aparte prestatie-indicator. Veran-
deringen in aangiftebereidheid van jaar een of jaar 
twee kunnen worden geinterpreteerd als 'het korps 
doet het beter of slechter in haar relatie met het 
publiek'. Ook kunnen korpsen onderling worden 
vergeleken naar aangiftebereidheid. De korpsen 
worden dan geordend naar de prestatie `aangiftebe-
reidheid'. Een dergelijke prestatie-indicator kan 
worden beschouwd in relatie tot andere 
prestatie-indicatoren, zoals ophelderingspercentages. 

De introductie van maatkorpsen maakt het 
mogelijk ophelderingspercentages van korpsen op een 
betere wijze dan voorheen met elkaar te vergelijken. 
Er rest dan een probleem, de ophelderingen. Korpsen 
gaan op verschillende wijzen met verdachten en 
ophelderingen om. Bij een eenmaal ten aanzien van 
een bepaald delict bekende verdachte kan worden 
nagegaan of deze ook verantwoordelijk is voor 
andere, nog onopgehelderde zaken. De mate waarin. 
dat gebeurt verschilt van korps tot korps. Dat 
betekent dat de verhoudingen tussen het aantal 
verdachten en en het aantal ophelderingen tussen de 
korpsen sterk verschillen. Dat blijkt ook uit onze 
gegevens. Er is voor de periode 1980-1988 geen enkel 
verband te constateren tussen die verhouding en 
factoren als de hoogte van het ophelderingsper-
centage, het aantal aangiften, gemeentegrootte of de 
korpssterkte. Dit doet het vermoeden rijzen dat de 
werkwijze ten aanzien van ophelderingen eerder door 
ingeslepen gewoontes dan door bewust handelen 
wordt bepaald. 

Die verschillen in werkwijze leiden ertoe dat ophel-
deringspercentages van korpsen niet zonder meer 
vergelijkbaar zijn. Korpsen met gelijke aantallen 
verdachten kunnen ongelijke aantallen ophelderingen 
produceren. Die verschillen in werkwijze kunnen 
worden ondervangen door het ophelderingsper-
centage te normeren. Daarmee worden de ophelde- 
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ringspercentages vergelijkbaar. De normering gebeurt 
door eerst de gemiddelde verhouding ophelderingen/ 
verdachten (OV) te berekenen. Vervolgens wordt de 
verhouding ophelderingen/verdachten (ovi) voor de 
afzonderlijke korpsen vastgesteld. De normering-
factor is dan: 

OVj 

OV 

Daarna wordt voor elk korps het ophelderingsper-
centage vermeningvuldigd met de normeringfactor. 
Wij krijgen dan: 

ovi x oph% = genormeerd 
OVij 	 ophelderingspercentage (GO) 

Die exercitie komt erop neer dat bij de korpsen, die 
relatief veel ophelderingen hebben in verhouding tot 
het aantal verdachten, het ophelderingspercentage 
enigszins naar boven wordt bijgesteld, voor de 
korpsen waar het aantal ophelderingen per verdachte 
relatief klein is, wordt het ophelderingspercentage 
naar beneden toe bijgesteld. Het resulterende getal 
noemen wij het genormeerde ophelderingspercentage 
(GO). 

Door middel van normering kunnen wij aangeven 
wat het ophelderingspercentage zou zijn wanneer zij 
eenzelfde werkwijze ten aanzien van verdachten en 
ophelderingen zouden hanteren. Korpsen als 
Enschede, Apeldoorn en Den Helder zouden dan een 
hoger ophelderingspercentage hebben gehaald, 
korpsen als Ede, Emmen en Rotterdam een lager (zie 
tabel 4). Normering van het ophelderingspercentage 
kan ertoe leiden dat de aanvankelijke rangorde van 
korpsen (op grond van het oorspronkelijke ophelde-
ringspercentage) wijzigt. Tabel 4 illustreert de 
gevolgen. Den Helder is de eerste plaats kwijtgeraakt 
aan Apeldoorn, het korps Emmen zakt van de derde 
naar de achtste plaats. De nieuwe rangorde is tussen 
haakjes in de derde kolom vermeld. 

Door korpsen te groepering naar hoogte van case 
load (de zogenaamde maatkorpsen) en door 
normering, worden de prestaties van korpsen in hoge 
mate vergelijkbaar. Die vergelijking is dan wel 
beperkt tot een case load-categorie. Wij kunnen aan 
de hand van tabel 4 jets zeggen over de prestaties 
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Tabel 4: Ophalderingspercentages an genormeerde ophelderingspercen-
togas voor korpsen met son lage case load, 1980 

Pleats 

1. Den Helder 
2. Vlaardingen 
3. Emmen 
4. Apeldoorn 
5. Alphen aid Rijn 
6. Hengelo 
7. Enschede 
8. Velsen 
9. Den Haag 

10. Haarlemmermeer 
11. Rotterdam 
12, Ede 

Bran: CBS, WODC bewerking. 

	

Ophelderings- 	Normerings- 	Genormeerd 

	

percentage 	 factor 	ophelderings- 
percentage 

	

24.8 	 1.03 	25.6 ( 3) 

	

24.6 	 1.14 	28.0 ( 2) 

	

24.3 	 0.79 	19.2 ( 8) 

	

23.2 	 1.25 	28.9 ( 1) 

	

23.0 	 1.08 	24.8 ( 4) 

	

20.9 	 0.95 	19.2 ( 9) 

	

20.1 	 1.21 	24.2( 5) 

	

19.9 	 0.99 	19.61 6) 

	

16.2 	 1.22 	19.61 7) 

	

13.6 	 0.70 	9.6(10) 

	

13.3 	 0.71 	 9.6(11) 

	

13.0 	 0.61 	 7.9 (12) 

van korpsen met een lage case load, wij kunnen geen 
uitspraken doen over hoe die prestaties zich 
verhouden tot die van korpsen met een gemiddelde of 
hoge case load. Dat kan wel wanneer wij de respec-
tievelijke case load-categorieen naast elkaar zetten en 
binnen elke case load-categorie (laag, midden, hoog) 
een indeling aanbrengen naar: 
- hoog genormeerd ophelderingspercentage; 
- genormeerd ophelderingspercentage rond het 
gemiddelde; 
- laag genormeerd ophelderingspercentage. 
Wij krijgen dan een matrix die uit negen cellen 
bestaat (zie afbeelding I). 

Elk korps is op grond van zijn genormeerd ophel-
deringspercentage en zijn case load in een van de 
cellen Al, A2....C3 te plaatsen. Een cel is op te vatten 
als een bondige samenvatting van prestaties in relatie 
tot case load. Wij kunnen dan ook spreken van de 
prestatiematrix. Zo bevat de cel Al de korpsen met en 
een hoge case load en een hoog ophelderingsper-
centage, de cel A3 bevat de korpsen met een relatief 
hoog ophelderingspercentage en een lage case load, 
in de cel rechtsonder C3 staan die korpsen met een 
laag ophelderingspercentage en een lage case load. 
De matrix is zo geconstrueerd dat de gemiddelde 
korpsen (dat wil zeggen korpsen met een gemiddeld 
ophelderingspercentage en een gemiddelde case load 
precies in het midden staan (cel B2)." 
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Afbeelding 1: De prestatiematrix 
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Laag 

Deze wijze van presentatie maakt behalve een 
vergelijking binnen een categorie (de kolommen van 
de prestatiematrix) ook een vergelijking tussen 
categorieen mogelijk. We kunnen nu korpsen met 
overeenkomstige ophelderingspercentages (laag, 
gemiddeld, hoog) maar ongelijke case loads naast 
elkaar zetten. De vergelijking vindt dan plaats over de 
rijen van de prestatiematrix. Zo hebben de korpsen in 
de cellen B!, B2 en B3 overeenkomstige (genor-
meerde) ophelderingspercentages (rond het gemid-
delde) maar ongelijke case loads. De korpsen in B1 
hebben een hoge case load, de korpsen in B2 een 
gemiddelde en de korpsen in B3 een lage. Wij kunnen 
dus zeggen dat de korpsen in cel BI het beter doen 
dan die in de cellen B2 en B3. De genormeerde 
ophelderingspercentages zijn gelijk, maar voor de 
korpsen in B1 is de werkdruk (case load) hoger. 
Evenzo kunnen wij zeggen dat de korpsen in B2 het 
beter doen dan die in B3. Overeenkomstige vergelij-
kingen kunnen wij maken voor de rijen Al, A2, A3 en 
Cl, C2, C3. Konden wij eerst korpsen alleen maar 
vergelijken binnen een kolom (de case 
load-categorie), nu kunnen wij ook korpsen binnen 
een rij (de ophelderingscategorie) vergelijken. Wij 
kunnen echter nog niet de prestaties van een korps 
met die van alle andere korpsen vergelijken. Van een 
korps dat in de cel B3 staat kunnen wij zeggen dat 
het minder presteert dan de korpsen in de cellen A3, 
Bl en B2 en dat het beter presteert dan de korpsen in 
de cel C3. 

Bedrijven van opsporing 57 



Van de prestaties ten opzichte van die van de 
overige korpsen kunnen wij alleen wat zeggen 
wanneer wij een maatstaf introduceren. De door ons 
gekozen maatstaf is gebaseerd op de eerder aange-
geven negatieve samenhang tussen de hoogte van 
case loads en ophelderingspercentages. Hoe hoger de 
case load, des te lager (in het algemeen) het ophelde-
ringspercentage en omgekeerd, zo bleek. Op grond 
van die geconstateerde samenhang tussen case load 
en ophelderingspercentage stellen wij dat het redelijk 
is te verwachten dat: 
- korpsen met een lage case load een relatief hoog 
ophelderingspercentage bereiken; 
- dat korpsen met .een case load rond het gemiddelde 
een ophelderingspercentage dat ligt rond het gemid-
delde bereiken; 
- dat korpsen met een hoge case load een relatief 
laag ophelderingspercentage bereiken. 

Bij de maatstaf wordt ervan uitgegaan dat, 
ongeacht de hoogte van de case load, de aantallen 
ophelderingen per politieman/vrouw van de verschil-
lende korpsen elkaar weinig ontlopen. Als dat voor 
alle korpsen het geval is, zijn uitsluitend de diagonale 
cellen Cl, B2 en A3 gevuld. De korpsen met een lage 
case load `behoren' in de eel rechtsboven (A3) te 
staan, de korpsen met een gemiddelde case load in de 
middelste eel (B2) en van de korpsen met een hoge 
case load mag men verwachten dat zij in de eel links-
onder (Cl) staan. Wanneer uitsluitend de diagonale 
cellen zijn gevuld, leveren alle korpsen nagenoeg 
dezelfde presto tie. 

Er kunnen natuurlijk afwijkingen bestaan, bijvoor-
beeld in de vorm van korpsen, die boven verwachting 
presteren. Die treffen wij dan aan in de cellen links 
boven de diagonaal (Al, A2, BI). Hun (genormeerd) 
ophelderingspercentage is hoger dan men op grond 
van de case load zou mogen verwachten. In de cellen 
rechtsonder (B3, C2, C3) staan die korpsen, waarvan 
het GO (veel) lager is dan men op grond van hun 
case loads zou verwachten. 

Verschillen in prestaties van korpsen blijken wel 
degelijk te bestaan wanneer wij kijken naar de 
uitkomsten voor de verschillende jaren. Tabel 5 geeft 
de resultaten voor 1980. 
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Tabel 5: Prestatiematrix voor wat betreft vermogensdelicten, 1980 

Ophelderingspercentage 

Hoog 
Midden 
Laag 

Bron: CBS, WODC bewerking. 

Case load 
Hoog 	Midden 	Laag 

2 
1 
5 

In 1980 nam jets meer dan . een derde (15 van de 44) 
van de korpsen een plaats op een van de diagonale 
cellen in. Het ophelderingspercentage van die 
korpsen was wat men op grond van hun case load 
zou kunnen verwachten. Echter, een vijfde (9) van de 
korpsen had een hoger ophelderingspercentage dan 
men op grond van hun case load zou kunnen 
verwachten. Bij ruim 40% (20) van de korpsen was in 
dat jaar sprake van het tegenovergestelde - een laag 
ophelderingspercentage in relatie tot de case load (de 
cellen B3; C2 en C3). 1980 was geen uniek jaar. In 
alle jaren waarover wij gegevens hebben (1980-1988), 
levert 20 a 30% van de korpsen een hogere prestatie 
dan verwacht, 30 A 45 % levert een te verwachten 
prestatie en eveneens 30 A 45% bereikt een lager 
ophelderingspercentage dan men op grond van de 
case load zou mogen verwachten (zie tabel 6) De cel 
linksboven (hoog ophelderingspercentage en een 
hoge case load) is schaars gevuld (gemiddeld 5%), 
over de jaren heen treffen wij het dubbele percentage 
aan in de cel rechtsonder (laag ophelderingsper-
centage en een lage case load). 

De percentages in tabel 6 geven ook aan dat zich in 
de loop van de tijd verschuivingen voordoen. Er zijn 
korpsen die hun relatieve prestaties verbeteren en er 
zijn korpsen, die het ten opzichte van de andere 
korpsen minder goed gaan presteren in de loop van 
de tijd. Bezien over de periode 1980-1988 is bij 	' 
ongeveer een derde van de korpsen een verbetering 
van hun relatieve prestaties te constateren en bij circa 
een vijfde van een vermindering. Voor rondweg de 
helft van de korpsen blijft de relatieve prestatie 
nagenoeg gelijk. 

Aan de hand van de prestatiematrix kan ook 
worden aangegeven of de prestaties van een korps 
zich wijzigen ten opzichte van die van andere 
korpsen. Wij kunnen dit doen door de posities die 
een korps in de verschillende jaren te `plotten' op de 

6 	 5 
5 	 4 

13 	 3 
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'label 6: Verdeling van korpsen over de cellen van de prestatie-matrix 
voor wat betreft vermogensdelicten, 1980-1988 (in procenten) 

Jaar 	 1 	2 	3 	4 	5 	Totaal 

1980 	4.5 	15.9 	35.2 	37.6 	6.8 
1981 	2.3 	22.7 	45.6 	25.0 	4.5 
1982 	8.9 	13.3 	35.5 	33.3 	8.9 
1983 	2.0 	26.5 	42.9 	28.6 	14.3 
1984 	5.9 	23.5 	35.3 	23.5 	11.8 
1985 	3.9 	31.3 	25.5 	29.4 	9.8 
1986 	2.3 	25.0 	36.4 	26.2 	9.1 
1987 	7.8 	11.8 	41.2 	23.5 	15.7 
1988 	2.8 	18.4 	40.8 	24.5 	14.3 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

1) hoge case load, hoog ophelderingspercentage (Al) 
2) hoge case load en gemiddeld ophelderingspercentage (81) en gemiddelde 
case load en hoog ophelderingspercentage (A2) 
3) hoge case load, laag ophelderingspercentage (Cl) gemiddelde case load, 
gemiddeld ophelderingspercentage (82) lage case load, hoog ophelderings-
percentage (C3) 
4) gemiddelde case load, laag ophelderingspercentage (C2) 
loge case load, gemiddeld ophelderingspercentage (83) 
5) lage case load, laag ophelderingspercentage (03) 

matrix. Wij beginnen met een positief voorbeeld. 
Het korps Jungerzeel heeft van 1980 tot en met 

1986 een gemiddelde case load, in de prestatiematrix 
valt te zien hoe in de loop van de tijd het ophelde-
ringspercentage van dat korps toeneemt. In 1984, 
1985 en 1986 liggen de prestaties zelfs hoger dan men 
zou kunnen verwachten (cel A2). De laatste twee jaar 
(1987 en 1988) is er een afname van de case load, het 
ophelderingspercentage blijft echter hoog. Het korps 
Jungerzeel verschuift naar A3. 

Korpsen met tegengestelde bewegingen zijn er ook. 
Een voorbeeld daarvan is Esserwaard. Daar zien wij 
aanvankelijk relatief hoge ophelderingspercentages in 
verhouding tot de case load, vanaf 1986 zet zich een 
daling in. Behalve stijgers en dalers zien wij ook 

• korpsen die in de periode 1980-1988 een vrijwel 
constante positie innemen in de matrix. Zo behoort 
het korps Kommerloo sinds jaar en dag tot de hekke-
sluiters. 

Top-Tien 

'What gets measured gets done' stellen Peters en 
Waterman in hun boek over excellente onderne-
mingen. Ondernemingen en mensen in onderne- 

60 	Justitiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 3, 1991 



E 1980 en 1981 

J 1983 tot en met 1986 	J 1987, 1988 

E 1982 tot en met 1985 	J1981, 1982 	 K 1980 

E 1986 tot en met 1988 	 J 1980 	 K 1981 tot en met 1988 

Afbeelding 2: Voorbeelden van stijgende, dalende en 
constante korpsen, 1980-1988 

0 0) 
Ca 0 
Ca 0 
4.4 

"0 
C.) 

a) (I) 	g 

0)  7 
0 

• 
a) '- a) -0 

cu a) 
0. Co 

0 --I  

Bedrijven van opsporing 

Hoog Midden 
Caseload 

J: Jungerzeel; E: Esserwaard; K: Kommerloo. 

Laag 

mingen reageren positief op 'comparative perfor-
mance information', informatie die een vergelijking 
van prestaties inhoudt. Excellente ondernemingen 
gebruiken deze in samenhang met een uitgebreid 
stelsel van (niet geldelijke) beloning. 'The volume of 
contrived opportunities for showering pins, buttons, 
badges, and medals on people is staggering at 
McDonald's, Tupperware, IBM or many of the other 
top performers'. (Peters en Waterman, 1982, p. 268) 
In Nederland is men wat bescheidener. Het Korps 
Rijkspolitie kent de jaarlijkse RP-Award. Verder heeft 
de Stichting Maatschappij en Politie (SMP) een prijs 
ingesteld voor publikaties die baanbrekend zijn voor 
de politiewetenschap. De jury heeft dit jaar aan een 
korte vergadering genoeg. De winnaars zijn evident, 
andere auteurs kunnen zich de portikosten besparen. 

Blijken van waardering kunnen pas worden uitge-
deeld als prestaties zichtbaar zijn gemaakt. Met de 
door ons ontwikkelde methode bestaat die 
mogelijkheid. Indien in het (fictieve) concern politie 
de leiding zou besluiten tot het instellen van een 
`opsporingsprijs', kunnen wij de relevante informatie 
geven. Wij hebben voor elk van de jaren 1985, 1986, 
1987 en 1988 een Top-Tien gemaakt, dat wil zeggen 
een lijst van korpsen die de beste prestaties hebben 
geleverd. Wij hebben daartoe een vrij eenvoudige 
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Tabel 7: Top-Tien opheldering vermogensdelicten over 1985, 1986, 1987 
on 1988 

Nr. 	1985 	 1986 	 1987 	 1988 

1 	Groningen 	Vonlo 	 Helmond 	Alphen aan de Rijn 
2 	Alkmaar 	Alkmaar 	Amersfoort 	Hoorn 
3 	Delft 	 Helmond 	Alphen 	Alkmaar 
4 	Sm'land 	Den Bosch 	Groningen 	Sm'land 
5 	Den Bosch 	Hoorn 	 Den Bosch 	Den Bosch 
6 	Hoorn 	 Amersfoort 	Delft 	 Amersfoort 
7 	Amersfoort 	Haarlem 	Alkmaar 	Groningen 
8 	Dordrecht 	Groningen 	Deventer 	Ede 
9 	Tilburg 	Amstelveen 	Ede 	 Helmond 

10 	Hilversum 	Alphen 	Hoorn 	 Gouda 

maat geconstrueerd. De uitkomsten staan in tabel 7. 
Een aantal korpsen bevindt zich vrijwel permanent 

in de Top-Tien. Wij noemen hier Alkmaar, Alphen, 
Amersfoort, Groningen, Helmond en Den Bosch. 
Daarnaast zijn er korpsen die een of enkele malen in 
bovenste regionen verkeren, bijvoorbeeld Delft, 
Smallingerland, Ede. Tabel 8 geeft de Top-Tien van 
korpsen, die gerekend over de periode 1985-1988 de 
beste prestaties ten aanzien van de opsporing van 
vermogensdelicten hebben geleverd. In die Top-Tien 
staan, maar dat kon men al vermoeden, de korpsen 
die in vrijwel alle jaren in de bovenste regionen zijn 
aan te treffen en enige korpsen, die daar incidenteel 
een plaats vonden. 

Slat 

Bij de hier gepresenteerde systematiek staat de 
vergelijking van korpsen voorop. Die vergelijking is 
mogelijk door het gebruik van zogenaamde 
maatkorpsen (i.e. korpsen met een vergelijkbare case 
load) en door het normeren van de ophelderingsper- 
centages. De vraag naar het effect van het aan 
korpsen eigen registratie- en ophelderingsgedrag 
wordt daarbij niet gesteld. Er wordt alleen gekeken 
naar het (genormeerde) ophelderingspercentage in 
relatie tot de geconstateerde case load. Die vraag 
naar het effect van mogelijke manipulatie van 
gegevens is ook minder relevant. Bij het gebruikelijke 
ophelderingspercentage kon men er nog van uitgaan 
dat manipuleren van gegevens een eenduidig resultaat 
tot gevolg had: het ophelderingspercentage werd 
opgekrikt. 
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Tabel 8: Top-Tien van korpsen voor wat betreft opheldering vermogens-
delicten, 1985-1988 

1. Alkmaar 
2. Amersfoort 
3. Den Bosch 
4. Alphen aid  Rijn 
5. Hoorn 
6. Groningen 
7. Helmond 
8. Delft 
9. Smallingerland 

10. Venlo 

Voor het manipuleren van de positie op de presta-
tiematrix is echter meer kennis vereist. De niet correct 
boekhoudende korpschef heeft dan zowel kennis van 
de case laod als kennis van de ratio ophelderingen-
verdachten van de overige korpsen nodig. Dat nu is 
een voor hem vrijwel onmogelijke taak. Zijn positie in 
de prestatiematrix wordt met deze systematiek vrijwel 
geheel bepaald door het voor hem onbekende gedrag 
van de overige korpsen. Manipulatie is alleen 
mogelijk wanneer een korps alle informatie heeft van 
de overige korpsen of wanneer alle korpsen hun 
informatie delen en hun positie in de prestatiematrix 
op grond van onderlinge (en nagekomen) afspraken 
regelen. Zelfs zonder kennis van de speltheorie mag 
men stellen dat deze mogelijkheid een zeer lage graad 
van waarschijnlijkheid kent. 

De vraag of korpsen kunnen worden vergeleken 
naar hun prestaties hebben wij hier bevestigend 
beantwoord. Precisering van de vraag en het kiezen 
van andere invanlshoeken dan de gebruikelijke leidt 
tot een systematiek die vergelijking mogelijk maakt. 
De systematiek kan de leiding van het concern politie 
informatie verschaffen over het reilen en zeilen van 
de tot het concern behorende bedrijven en het 
verschaft de voor de afzonderlijke politiebedrijven 
verantwoordelijken in formatie over het presteren van 
hun korps in vergelijking tot,dat van andere korpsen. 
De systematiek is bruikbaar binnen de context van 
'de politie als concern'. De concernleiding en andere 
gebruikers kunnen, gegeven hun vraag naar 
prestaties, hun oordeel op deze informatie baseren. 
Zodra men zich door passerende korpschefs laat 
overtuigen dat voor hun korpsen geen maatkorpsen 
gelden, is het met de methode gedaan. Het is dan ook 
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gedaan met de politic als concern. Een concern dat 
niet in staat is criteria te hanteren die gelden voor al 
haar onderdelen, is ook niet in staat middelen op een 
enigszins rationele wijze toe te delen en haar 
management te beoordelen. 

Wij hebben hier in de vorm van de diagonaal een 
norm geintroduceerd en aangegeven hoeveel korpsen 
onder en boven de diagonaal zaten. Het is een 
mogelijke norm, die wij hier slechts voor illustratieve 
doeleinden hebben gebruikt. Onze conclusie was dat 
korpsen onder de diagonaal een wat mindere 
prestatie leverden. Maar men kan ook andere normen 
aanleggen. Zo is het mogelijk de best presterende 
korpsen als richtpunt te nemen. Het is de concern-
leiding die uiteindelijk de norm stelt. De prestatie-
matrix verschaft alleen de gegevens om tot een 
oordeel te komen. Dat geldt ook voor de verantwoor-
delijken voor de afzonderlijke korpsen, het bestuur en 
het O.M. De prestatiematrix geeft zicht op hoe de 
prestatie van hun korps zich verhoudt tot die van 
andere korpsen. Of dat acceptabel is of niet, is afhan-
kelijk van hun oordeel. 

Degenen, die hun korps terugvinden in de in de 
vorige paragraaf gepresenteerde klassementen zijn 
vermoedelijk niet geneigd te twijfelen aan de 
uitkomsten. Het is voorspelbaar dat anderen dat we! 
doen. Aan het slot van dit artikel zullen wij daarom 
nagaan welke andere factoren dan verschillen in 
prestatie tot onze uitkomsten zouden hebben kunnen 
leiden. Een aantal mogelijkheden hebben wij 
namelijk niet onderzocht. Hierboven hebben wij 
binnen het door ons gehanteerde model de volgende 
veronderstellingen laten gelden. 

- Korpsen hebben gekke prioriteiten. 
Wij hebben hier uitsluitend de prestaties van korpsen 
met betrekking tot een taakaspect, de opheldering van 
vermogensdelicten (exclusief winkeldiefstallen) 
onderzocht. Het is mogelijk dat korpsen andere 
prioriteiten hebben en zich meer richten op zaken als 
verkeer, hulpverlening, kleine criminaliteit, enzovoort. 
De door ons bij een aantal korpsen geconstateerde 
stijging of daling is dan geheel en al toe te schrijven 
aan veranderingen in prioriteitenstelling.-Wij zullen 
dat in vervolgonderzoek aan de hand van CBS- en 
bevolkingsenquetegegevens nader analyseren. Oat 
vervolgtraject houdt in dat wij ook voor andere 
taakvelden prestatie-indicatoren zullen ontwikkelen. 
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De hypothese dat korpsen verschillende prioriteiten 
hebben, kunnen wij dan toetsen door na te gaan of 
korpsen die bijvoorbeeld niet hoog presteren op het 
vlak van opsporing beter presteren ten aanzien van 
taakaspecten als verkeer, aangiftebereidheid, 
enzovoort. 

Overigens, de stelling dat korpsen verschillende 
prioriteiten hebben, roept bij ons meer vragen op dan 
wij kunnen beantwoorden. Hoe is het bijvoorbeeld 
mogelijk dat korpsen gedurende een periode van vijf 
jaar of meer een forse case load van inbraken 
enzovoort ervaren zonder dat dit tot meer zichtbare 
resultaten leidt? Of, waarom zijn er bij korpsen met 
een lage case load en een meer dan gemiddeld ophel-
deringspercentage wel uit het oogpunt van opsporing 
positieve ontwikkelingen merkbaar? Een blik op de 
gegevens over negen jaar doen bij ons het vermoeden 
rijzen dat her en der de dobbelsteen een van de 
instrumenten ter prioriteitenstelling is. 

- Externe, de opsporing bemoeilijkende of vergemakke-
lijkende factoren wegen voor alle korpsen even zwaar.  . 

Het gaat hierbij om de vraag of onze veronder-
stelling dat externe, de opsporing bemoeilijkende of 
vergemakkelijkende factoren vocir alle korpsen even 
zwaar wegen, opgaat. Indien er inderdaad dergelijke 
factoren zouden bestaan (bijvoorbeeld type 
bebouwing, bebouwingsdichtheid, samenstelling van 
de bevolking, enzovoort) dan zou dat alleen een 
verklaring kunnen bieden voor verschillen in 
uitkomsten voor korpsen met een gelijke case load 
(dus binnen een kolom van de prestatiematrix). 
Dergelijke factoren bieden geen verklaring voor het 
feit dat korpsen dezelfde ophelderingspercentages 
bereiken terwijl hun case load ongelijk is. Zij bieden 
ook geen verklaring voor fenomenen als dalende en 
stijgende prestaties van korpsen. Dat kan alleen als 
de omgeving waarin die korpsen opereren in korte 
tijd radicaal wijzigt. En zelfs dan nog blijft het de 
vraag waarom die stijging of dating zich niet voltrekt 
in plaatsen waar eveneens de omgeving van de politic 
verandert. 

- Er treden geen schaalvoor- en nadelen op. Met 
andere woorden de grootte van de korpsen heefi geen 
betekenis. 
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Noten 

In een studie van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau wordt gewezen op het optreden van 
schaal voor- en nadelen. De produktiviteit van 
korpsen blijkt te varieren met de grootte van de 
korpsen. De optimale produktieomvang wordt aange-
troffen bij middelgrote korpsen (circa 180 mensjaren), 
kleinere korpsen produceren minder per arbeidsjaar, 
grotere korpsen eveneens. (SCP, 1989; Van Tulder, 
1989) 

De aard van onze analyse verschilt van die van het 
SCP, bovendien richten wij ons hier op slechts een 
taakaspect terwijI de analyses van het SCP een breder 
spectrum van taken betreffen. De onderzoeken zijn 
dus niet geheel en al vergelijkbaar (ook de vraagstel-
lingen verschillen). Vermeldenswaard is wel dat wij 
eenzelfde patroon als het SCP aantreffen. De middel- 
grote korpsen leveren in het algemeen betere 
prestaties dan de kleinere en de grotere. Het 
(mogelijk) optreden van schaalvoor- en nadelen biedt 
echter geen verklaring voor het feit dat er tussen 
korpsen van gelijke omvang (forse) verschillen 
bestaan. 

Verschillen in prioriteiten, externe, voor de 
opsporing relevante factoren en schaalvoor- en 
nadelen kunnen een deel maar niet alle verschillen in 
prestaties verklaren. In theorie is het mogelijk dat de 
hier gemeten prestatie van een korps geheel en al 
terug te brengen is op het stellen van andere priori-
teiten, een voor de opsporing zeer moeilijke omgeving 
en het optreden van schaalnadelen. Die mogelijkheid 
is even waarschijnlijk als een aardbeving op 
Terschelling. Rest een laatste verklaring, namelijk 
korpsen leveren verschillende prestaties. De interne 
organisatie van korpsen, motivatie, kwaliteit van 
management, enzovoort zijn relevant. Er zijn blijkbaar 
excellente en minder excellente korpsen. 

' Zie het artikel van Felix en 
Maassen in dit nummer. 
1  Zo bleken leger, luchtmacht, en 
marine dezelfde bombardements-
en raketdoelen te hebben. 
3  Voorbeeld: zero base 
budgetting, management bij objec-
tives, prestatiebegrotingen, value 
for money audits. 
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4  Voor een overzicht: zie Hasel-
bekke e.a. 

Zie onder meer Morgan, 
Chatterton, Sinclair en Miller over 
FMI en de Britse politie. 

Zie Ries van der Wouden, 
Volkskrant 6/2/1991. 
7  Een voorbeeld hiervan is de 
door Aalberts beschreven 
spanning tussen operationeel 
vreemdelingentoezicht en het in 



stand houden van goede relaties 
met leden van minderheidsgroepe-
ringen door de politie. (Aalberts, 
1990) 

Zie bijvoorbeeld Carter en Jones 
en Silverman. 
9  Dit is een misdrijf waarvan een 
dader bekend is. 
i° Meestal aangeduid met de term 
'crime mix', dat wil zeggen de 
verhouding tusse het aantal 
delicten waarvan de dader bij 
aangifte reeds bekend is 
(voorbeeld winkeldiefstal) en het 
aantal zogenaamde onbekende 
dader delicten (o.d.'tjes). 
" Stad versus platteland, bebou-
wingsdichtheid, mobiliteit van de 
bevolking, enzovoort. Vergelijk 
McClintock en Avison, Ahlberg 
en Knuttson. 
12 Voor het berekenen van de case 
load gebruiken wij de organieke 
sterkte. Deze staat voor het totaal 
aantal middelen dat een korps ter 
beschikking staat. Nogmaals, hoe 
een korps die middelen aanwendt, 
door toepassing van kop-munt of 
niet, door het investeren in 
automatiseren of niet, doet hier 
niet ter zake. 

Korpsen met een hoge case 
load zijn vrijwel allemaal korpseft 
waar in het PKP-onderzoek een 
hoge werkdruk is vastgesteld. De 
korpsen met een lage case load 
zijn vooral korpsen met een lage 
PKP-werkdruk. 
14  Voor de categorisering is het 
gebied tussen de hoogste en 
laagste waarde in drie delen 
verdeeld, volgens de indeling 
laagste score tot het gemiddelde 
(categorie laag), gemiddelde score 
tot de score welke op dezelfde 
afstand boven het gemiddelde ligt 
als de laagste score eronder 
(categorie midden), en hogere 
scores (categorie hoog). 
IS Zie noot 14. 
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Politie en automatisering 

Gevolgen voor efficiontie, effectiviteit en 
sturing van politiewerk 

drs W.Ph. StoV 

Inleiding 

Aan `efficientie', 'effectiviteie en `sturing' van 
politiewerk wordt in toenemende mate belang 
gehecht. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Ten 
eerste is men in de loop van de jaren tachtig de 
politie steeds meer gaan zien als een bedrijf. Er wordt 
gesproken over een politieprodukt, bedrijfsprocessen, 
produktiekosten, klanten en sturing op doelen. Dit 
pad van bedrijfsmatigheid kon men betreden nadat in 
de jaren zeventig het discretionaire karakter van 
politiewerk werd 'ontdekt'. Men verliet de ideologie 
dat de politie dile strafbare feiten opspoort. Er 
moesten men prioriteiten worden gesteld en strate-
gieen worden uitgestippeld. (Broer en van der Vijver, 
1985, p. 1,2) Dit bracht vooral meer aandacht voor 
effectiviteit en sturing met zich mee. Men richtte de 
ogen daarbij veelal op profit-bedrijven en nam, 
wellicht bij gebrek aan een eigen traditie op dit 
gebied, denkbeelden uit deze sector over. 
(Dijkshoorn, 1988, p. 3) Ten tweede is door de econo-
mische recessie en de daarmee gepaard gaande bezui-
nigingen in de jaren tachtig de aandacht voor 
efficientie nog eens extra gestimuleerd. (Boorsma, 
1987, p. i; Cachet, 1990, p. 4; Docters van Leeuwen, 
1987, p. 1) 

Een parallelle ontwikkeling is dat bij de Neder-
landse politie de automatisering in snel tempo voort-
schrijdt. De geschiedenis leen dat een dergelijke 
ingrijpende vernieuwing in technologie steeds 
aanzienlijke gevolgen heeft voor een organisatie. Het 
grijpt in op bedrijfskosten, effectiviteit en zeggen-
schapsverhoudingen. (Beniger, 1990; Pieterson, 1981) 

* De auteur is hoofdinspecteur van de gemeentepolitie te 
Amsterdam en dankt drs A.M.J. Panneman en drs C.D van 
der Vijver voor hun opbouwende commentaar op een 
eerdere versie van dit artikel. 
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Er is geen reden om op voorhand aan te nemen dat 
dit voor automatisering bij de politie nu niet het geval 
is. Het is dan ook onterecht dat aan gedegen 
evaluatie van automatisering bij de politie relatief 
weinig aandacht wordt besteed. 

Om in deze leemte te voorzien, is het evaluatie-
project Onderzoek Politic en Automatisering opgezet. 
Dit richt zich op het primaire politiewerk binnen de 
getiniformeerde dienst, aangezien op dat werk sinds 
het rapport Politie in Verandering (Heijink, 1977) 
steeds meer de nadruk is komen te liggen. (Cozijnsen, 
1989; Horn, 1989) Voor wat automatisering betreft, 
richt het project zich op de zogenaamde geInte-
greerde bedrijfsprocessensystemen. Dit zijn systemen 
die `meerdere functies van de primaire politietaak 
tegelijkertijd en geIntegreerd ondersteunen 
(dagrapport, aangiften, meldingen)'. (Innovatie, 1988, 
bijl. 1, par. 1.3) In dergelijke systemen wordt 
momenteel door de politic veel geinvesteerd. In ruil 
daarvoor krijgt zij nieuwe mogelijkheden om op 
lokaal niveau gegevens op te slaan en te bewerken.' 
De vraag is nu welke van de nieuwe mogelijkheden 
worden gebruikt en wat dat betekent voor de drie 
thema's die hier centraal staan. 

Om automatisering te evalueren op haar bijdrage 
aan efficientie, effectiviteit en sturing, zijn definities 
van die begrippen nodig. Ook moeten ze worden 
geoperationaliseerd, dat wit zeggen herkenbaar en 
meetbaar worden gemaakt. Dat komt hierna dan ook 
eerst aan de orde. Vervolgens worden de eerste resul-
taten uit het evaluatieproject gepresenteerd. Het 
artikel sluit af met een discussie en enkele aanbeve-
lingen. 

Concretisering van de begrippen 

Effectiviteit 

Effectiviteit is een standaard voor de mate waarin 
een organisatie tegemoet komt aan de eisen die aan 
haar worden gesteld door verschillende groepen 
belanghebbenden. Effectiever zijn, betekent dan: in 
hogere mate aan die eisen voldoen. (Stol, 1990b) Het 
bepalen van gevolgen van automatisering voor de 
effectiviteit van de politic, bestaat uit drie stappen. 
(Stol, 1991) Eerst moet worden vastgesteld met welke 
groepen belanghebbenden men te maken heeft. Dat 
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kan uiteraard per situatie verschillen, maar in ieder 
geval zal men te maken hebben met het bevoegd 
gezag (bestuur en justitie) en de politic zelf (managers 
en uitvoerenden). Bijna altijd zal ook de burgerij een 
betrokken partij zijn, al dan niet georganiseerd in 
maatschappelijke belangengroepen. 

Ten tweede moet worden vastgesteld welke veran-
deringen automatisering teweeg brengt in hetgeen de 
politic doet (output). Tenslotte dient te worden 
gelnventariseerd wat het oordeel van de betrokken 
groepen belanghebbenden is over deze veranderingen 
(oordeel over output = effectiviteit). In het hierna 
gepresenteerde onderzoek zijn de voornaamste 
aandachtspunten: de verandering in output en het 
oordeel van uitvoerende politiemensen daarover. 
Wanneer hierna gesproken wordt over effectiviteit, is 
dat dus uitsluitend gebaseerd op dat oordeel. Wat de 
onderzoeksresultaten betekenen voor effectiviteit in 
bredere zin, komt in de afsluitende discussie aan de 
orde. 

Efticientie 

Efficientie is een interne standaard voor prestaties. 
Het duidt de verhouding aan tussen investering 
(arbeidsuren, middelen) en hetgeen door de organi-
satie wordt gepresteerd (output). Verhogen van 
efficientie is `hetzelfde goedkoper doen'. Het is een 
besparing van middelen of arbeidstijd op bepaald, 
gelijkblijvend werk. 

Verhogen van efficientie is dus niet 'lets anders 
gaan doen dat goedkoper is' en evenmin 4rneer van 
hetzelfde doen'. Zodra men andere activiteiten 
verricht dan voorheen (meer van hetzelfde is daarvan 
een variant) is er direct en vooral sprake van een 
effectiviteitsvraagstuk. Het is immers zinloos om 
dingen te doen waar geen belanghebbende om vraagt, 
ook al doet men dat nog zo goedkoop. 

Indien men op bepaald werk geld of arbeidstijd 
uitspaart, dient expliciet te worden gekozen waaraan 
die winst zal worden besteed. Wanneer onverhoopt 
de efficientie daalt (hetzelfde duurder doen), dient de 
vraag zich aan ten koste waarvan dit verlies moet 
gaan. Dat zijn effectiviteitsoverwegingen. Aldus 
bezien is efficientie niet meer en ook niet minder dan 
een belangrijke bouwsteen voor effectiviteit. 

Wanneer we willen nagaan waarop we dienen te 
letten ten aanzien van automatisering en efficientie, 
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hoeven we ons niet te orienteren op de omgeving van 
de organisatie. Het volstaat om te rade te gaan bij de 
politie zelf. Er is immers sprake van een intern 
criterium. Het meest voorkomende idee is: tijdbe-
sparing op administratief werk. Deze gedachte treffen 
we reeds aan bij de Projectgroep Organisatiestruc-
turen. (Heijink, 1979, P.  125) Zij keert op landelijk 
niveau regelmatig terug wanneer het gaat over het 
verbeteren van het interne functioneren van de 
politie. (Boorsma, 1987, p. 152; Docters van 
Leeuwen, 1987, bijl. 5; Geerts, 1988, p. 26; Siepel, 
1988, par. 3.1.1) Ook in veel informatiserings- en 
automatiseringsplannen van politie-organisaties staat 
het idee vermeld. Het mag dan ook geen verbazing 
wekken wanneer blijkt dat ook uitvoerende politie-
mensen van automatisering verlangen dat het 
verlichting van hun schriftelijk werk brengt. 2  Voor wat 
betreft efficientie heeft automatisering bij de politie 
dus vooral tijdsbesparing op schriftelijk werk tot doe!. 
Daarover bestaat een hoge mate van overeen-
stemming. Dit doel is bij het thema 'efficientie' dus 
het belangrijkste aandachtspunt. 

Sturing 

Onder sturing kan gewoonweg worden verstaan het 
uitoefenen van invloed op de uitkomsten van de 
organisatie. (zie Mintzberg, 1983, p. 4; Pfeffer, 1981, 
p. 3) Invloed is jets dat door mensen wordt uitge-
oefend. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 
hulpmiddelen zoals computers. 

Om na te gaan wat automatisering voor gevolgen 
heeft op de sturing van politiewerk, wordt de 
aandacht hier gericht op uitvoerende politiemensen. 
De vraag luidt dan wie bepaalt welke activiteiten zij 
verrichten en of dat verandert door automatisering. 
Dit wordt toegespitst op de vraag of politiemanagers 
door automatisering meer invloed op politiewerk 
krijgen, aangezien geIntegreerde bedrijfsprocessensys-
temen doorgaans ook tot doel hebben om leidingge-
venden te helpen sturen. 

Onderzoeksbeschrijving 

Ms onderzoeksaanpak is er voor gekozen om 
uitvoerende politiemensen hun ervaringen met 
automatisering te laten aangeven. Materiaal is 
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verzameld middels een standaard-vragenlijst en 
groepsinterviews, aangevuld met individuele 
gesprekken. Ook werden enkele observaties gedaan. 
Er zijn drie deelonderzoeken verricht: 
- bij twee afdelingen van gemeentepolitie Utrecht 
(Utr, N=75), met betrekking tot het Korps Infor-
matie Systeem (KIS) (Panneman, 1989); 
- bij drie bureaus van de gemeentepolitie Amsterdam 
(Asd, N =97), met betrekking tot het Politie Support 
Systeem 400 (P55/400) (Stol, 1990); 
- bij een gemengde groep die is samengesteld uit 
politiemensen van het korps rijkspolitie en elf 
gemeentepolitiekorpsen (Mix, N=37). 3  
De groepen worden gekenmerkt door de volgende 
opvallende verschillen en overeenkomsten: 
- In Utrecht wordt al sinds enige,jaren gewerkt met 
een brede taakstelling: surveillanten werken in 
beginsel alle taken zelf af. In Amsterdam was het 
proces van taakverbreding bij de bureaus tijdens het 
onderzoek nog volop gaande. Voor de gemengde 
groep is dit onbekend. 
- Het KIS en P55/400 zijn geintegreerde bedrijfspro-
cessensystemen. Ze bieden geen echte tekstverwer-
kingsmogelijkheden. De respondenten nit de 
gemengde groep hebben ervaring met verschillende 
soorten systemen, bijna allemaal maken zij gebruik 
van tekstverwerking. 
- Het KIS is ingevoerd in januari 1986, PSS/400 
(toen nog PAPA geheten) in juli 1988. Onbekend is 
wanneer de diverse systemen van groep Mix zijn 
ingevoerd. 
- De respondenten uit de groep Mix zijn alien lid 
van de dienstcommissie.° 

Automatisering en efficientie 

In tabel 1 staan de resultaten van de enquete 
weergegeven ten aanzien van de items die betrekking 
hebben op efficientie. Er zijn tussen de drie groepen 
meer overeenkomsten dan verschillen. Zo wordt bij 
alle items door meer dan 30% van de groepsleden een 
verandering aangegeven, op een uitzondering na 
allemaal in dezelfde richting. ,  De groepen zijn het er 
over eens dat: 
- de snelheid waarmee men executieve taken 
verricht, toeneemt; 
- de eisen aan het werktempo ruim meer worden; 
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Tabel 1: Enqueteresultaat van de items in relatie tot efficiontie 

Utr 

- de tijdsdruk op het werk sterk meer wordt. 
Er zijn echter ook drie opmerkelijke, significante 

verschillen tussen de drie groepen. 6  
De gemengde groep is in sterkere mate dan Asd en 

Utr van oordeel dat de snelheid van administratief 
werk toeneemt. Als toelichting daarop zei men dat 
zulks voornamelijk was terug te voeren op het 
gebruik van tekstverwerking. De respondenten uit de 
groepen Asd en Utr, vonden juist het ontbreken van 
tekstverwerking in hun computer zeer teleurstellend. 
Die voorziening zou immers, zo gaf men aan, de 
beloofde verlichting in de administratie kunnen 
brengen. Dat de groep Mix ten aanzien van de 
snelheid van administratie (veel) positiever oordeelt 
dan de andere twee groepen, is dan ook vooral op het 
beschikken over een tekstverwerker terug te voeren. 

Het tweede verschil is dat Asd als enige de snelheid 
waarmee administratieve taken worden verricht, ziet 
teruglopen. Het derde en laatste verschil is dat Asd 
meer dan Utr en Mix een vergroting van de tijdsdruk 
op het werk aangeeft. In de interviews keert zowel in 
Utrecht als in Amsterdam steeds de klacht terug dat 
het invoeren van gegevens in computerbestanden 
veeleisend is, ook qua tijdbeslag. (Panneman, 1989, p. 
47; Stol, 1990, p. 37) Het gaat niet sneller, doch 
eerder aanzienlijk langzamer dan gegevens tikken met 
een typemachine. Dat komt doordat er nu sprake is 
van inlogprocedures, keuzemenu's, meerdere invoer-
schermen, codes, referentietabellen, controle op 
correcte invoer en tijd die de computer nodig heeft 
om opdrachten te verwerken. Ten aanzien van het 
opvragen van gegevens met de computer spreekt men 
van tijdwinst. Men kan nu veel, doch niet alles, van 
wat men vroeger met de hand opzocht sneller vinden. 
Steevast wordt daarbij gemeld dat men ook meer 

Asd 	 Mix 

Arbeidstempo 
Snelheid administratieve taken 	 +35% 	—57% 	+69% 
Snelheid executieve taken 	 +40% 	+31% 	+36% 
Tijdsdruk 
Eisen aan het werktempo 	 +48% 	+40% 	+39% 
Tijdsdruk op het werk 	 +58% 	+77% 	+44% 

NB: Percentages geven aan hoeveel procent van de respondenten bij een 
bepaald item 'wordt meer' (+) of 'wordt minder' (-) scoort. Alleen percen-
tages groter dan 30% zijn opgenomen. 
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opzoekt dan voorheen, omdat het nu eenmaal makke-
lijker gaat. De toegankelijkheid van de gegevens is 
vergroot, hetgeen leidt tot nieuwe zoek-aktiviteiten. 

Hoe is nu te verklaren dat men in Amsterdam ten 
aanzien van efficientie negatiever oordeelt dan in 
Utrecht? Ten eerste speelt een belangrijke rol dat in 
Amsterdam de taakverbreding van de surveillanten 
nog gaande is. Dat brengt voor hen een toename van 
administratief werk mee. Men klaagt er bijvoorbeeld 
unaniem over dat het opnemen van aangiften, 
hetgeen voorheen een recherchetaak was, tijdrovend 
is. Na het opnemen per tikmachine moet de aangifte 
ook in het computersysteem worden geregistreerd. 
Dat betekent nieuw dubbelwerk. In feite is hier 
sprake van een verandering in output (nieuwe taken), 
en niet van hetzelfde sneller of langzamer doen 
(efficintie). Dat men nu meer tijd zegt te besteden aan 
schriftelijk werk komt dus niet geheel en al door 
automatisering, maar ook door de uitbreiding van 
taken. Het zijn wel twee elkaar versterkende factoren: 
hoe meer men registreert, hoe meer tijdsdruk door 
automatisering. 

Ten tweede blijkt uit de meting en maart 1986) van 
de Werkgroep Kwantitatieve Aspecten dat er (per 
100.000 inwoners) in Amsterdam een groter aanbod is 
dan in Utrecht van incidenten waarover de politie 
doorgaans iets vastlegt.' Dit wijst op een grotere 
registratielast bij de surveillancedienst, hetgeen dus 
leidt tot verhoudingsgewijs meer tijdverlies bij 
automatisering. Ten derde kan een rol spelen dat de 
groep Asd nog maar iets meer dan een jaar ervaring 
met het systeem heeft en Utr al bijna drie jaar. 
Mogelijk dat men in Utrecht inmiddels vaardiger is 
geworden in het werken met de computer. Verder kan 
men daar in de afgelopen drie jaar werkprocedures 
hebben aangepast en de computersoftware met 
betrekking tot het invoeren van gegevens hebben 
verbeterd. Hoe langer men met een systeem werkt, 
hoe meer men heeft kunnen inspelen op het tijdspro-
bleem van gegevensinvoer. 

Het vorenstaande maakt duidelijk welke factoren 
een rol spelen waar het efficientie aangaat. Ten eerste 
is van de computer(software) vooral het invoergemak 
de kritische factor (beperken tijdverlies) en niet, zoals 
wel wordt gesuggereerd, het zoekgemak. Daarover 
zijn relatief weinig klachten. Ten tweede is daarom 
van belang in welke mate er, al voor de automati-
sering, in het werk sprake is van registreren en 
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opzoeken van gegevens. Handmatig werk waarin men 
weinig gegevens vastlegt maar de eenmaal vastge-
legde gegevens wel veel opvraagt, biedt een gunstig 
uitgangspunt voor het behalen van tijdwinst door 
automatisering. Andersom biedt werk waarin men 
veel registreert en weinig terugzoekt, een slecht 
uitgangspunt. Tekstverwerking tenslotte, lijkt een 
vereiste wanneer men tijdwinst op administratieve 
arbeid nastreeft. 

Met betrekking tot efficientie tenslotte nog een 
overeenkomst: eensluidend oordeelt men dat de 
snelheid waarmee men executieve taken verricht, 
toeneemt. Men heeft daarbij vooral voor ogen dat 
men nu ten behoeve van het werk op straat infor-
matie kan krijgen over personen en/of locaties 
waarmee men te maken heeft. Dat laat volgens de 
respondenten een adequater, dus sneller en beter 
optreden toe. Van grootste belang vindt men in dit 
verband de kwaliteit van het executieve werk, 
waarover dadelijk meer. 

Automatisering, output en effectiviteit 

Tabel 2 laat de resultaten zien van de enquete voor 
wat betreft de items die van doen hebben met veran-
dering van output. Er bestaat duidelijk overeen-
stemming over, dat er sprake is van een toename van: 
- de hoeveelheid werk, met name van administratieve 
taken; 
- (eisen aan) kwaliteit van het schriftelijk werk; 
- (eisen aan) kwaliteit van executief werk. 
Er doen zich desalniettemin op drie punten 
verschillen voor. 

Ten eerste ervaart de groep Asd een aanzienlijk 
sterkere toename van administratieve taken dan de 
andere twee groepen. Uit interviews en observaties 
blijkt dat deze opvallende ervaring twee elkaar 
versterkende oorzaken kent: 

- het (hiervoor reeds behandelde) invoeren van de 
brede taakstelling; 

- automatisering verleidt mensen tot het vastleggen 
van meer gegevens clan voorheen. Niet alleen wordt 
er eerder besloten om over een bepaalde zaak jets te 
registreren, tevens worden er per zaak meer gegevens 
opgenomen. 

Dat laatste punt geldt ook, maar door het 
ontbreken van het eerste punt in mindere mate, voor 

Politie en automatisering 77 



'label 2: Enquoteresultaat van de items in relatie tot output 

uir Asd 	 Mix 

Hoeveelheid work 
De hoeveelheid work dat wordt 	 +56% 	+65% 	+61% 
verricht 
De hoeveelheid administratieve 	 +50% 	+90% 	+52% 
taken 
Kwaliteit schriftelijk work 
Eisen aan kwaliteit administratief 	+41% 	+49% 	+47% 
work 
Kwaliteit administratief werk 	 +33% 	+34% 	+80% 
Kwaliteit executief week 
Eisen kwaliteit executief werk 	 +61% 	+40% 	+33% 
Kwaliteit politieprodukt op street 	+38% 	+53% 	+43% 

NB: Percentages geven aan hdeveel Procent van de respondenten bij eon 
bepaald item 'wordt meer' +) of 'wordt minder' (1 scoort. Aileen percen-
tages groter dan 30% zijn opgenomen. 

de andere twee groepen. De neiging meer te gaan 
registreren is in het algemeen zo sterk dat dit het 
voornaamste deel van de toename in administratieve 
werklast verklaart. 

Het tweede verschil is dat de gemengde groep een 
aanzienlijk sterkere toename van de kwaliteit van het 
schriftelijk werk ervaart dan de andere twee groepen. 
Wederom is hier sprake van een spectate invloed van 
tekstverwerking, zo blijkt uit de interviews. Maar ook 
zonder tekstverwerking geven de groepen Utr en Asd 
een toename aan in kwaliteit van de administratie. In 
gesprekken bevestigt men dit en zegt dat de oorzaak 
hiervan is dat de computer als het ware dwingt tot 
volledige en foutloze registratie. 'Hells een typema-
chine met kapsones!' (Panneman, 1989, p. 47) In die 
zin nemen de eisen aan het schriftelijk werk ook toe. 
De correcte registratie zegt men te waarderen, omdat 
het bijdraagt aan een betrouwbaar gegevensbestand 
dat naderhand voor alle collega's bevraagbaar is. 

Het laatste verschil is dat de groep Utr meer dan de 
andere groepen een toename van eisen aan de 
kwaliteit van het executieve werk noemt. In Utrecht 
stond ten tijde van het onderzoek het verbeteren van 
'het politieprodukt' sterk in de aandacht. Automati- 
sering werd nadrukkelijk daarmee in verband 
gebracht. (Panneman, 1989, p. 11, 20) In het district 
van Amsterdam waar onderzoek is verricht, was een 
belangrijk deel van de aandacht gericht op het 
succesvol laten verlopen van de automatisering op 
zich en het verder realiseren van wijkteams met brede 
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taakstelling. De leiding van het district gaf deze 
(interne) doelen nadrukkelijk prioriteit. Van de 
gemengde groep is onbekend hoe de prioriteiten-
verhouding lag. De genoemde verschillen in 
aanmerking nemende, kan men concluderen dat 
automatisering er toe leidt dat de eisen aan het execu-
tieve werk toenemen, en dat dit zich sterker voordoet 
naarmate die kwaliteit als zelfstandig item meer 
nadruk van het management krijgt. 

De resultaten laten een duidelijke verandering in 
aktiviteiten van politiemensen zien. Automatisering 
(ver)leidt vooral tot het doen van meer administratief 
werk. Men legt aanzienlijk meer gegevens vast 
(vergrote output). Dat kost tijd. Men beoordeelt dit in 
principe als ballast. Niet duidelijk is uit welke bron 
die tijd wordt vrijgemaakt. Indien er sprake is van 
tijdwinst ten aanzien van het werk dat altijd al werd 
gedaan (verhoging efficientie), kan dat een bron zijn. 
Ms twee andere bronnen worden genoemd: minder 
tijd doorbrengen op straat of in de kantine. Per saldo 
vinden alle groepen echter de tijdsdruk op het werk 
duidelijk toenemen. Dat is de ene zijde van de balans. 

Het tegenwicht wordt gevormd door een verbeterde 
kwaliteit van het werk. Dat de kwaliteit van het 
schriftelijk werk toeneemt, is niet zo vreemd: men 
besteed er meer tijd aan en (want) de computer 
`dwinge tot accuratesse en volledigheid. In geval van 
tekstverwerking resulteert dit in nettere, (bijna) 
foutloze schriftelijke stukken, zonder sporen van 
witkalk. Hierover oordeelt men unaniem positief. Bij 
het verzamelen van gegevens resulteert die accura-
tesse en volledigheid in een omvangrijke, correcte 
databank. Men vindt dit wel positief, maar niet als op 
zichzelf staand. Zo'n databank is van belang, zo zegt 
men, omdat het gebruik ervan tot verbetering van het 
straatwerk leidt. Men geeft aan dat dit werk hierdoor 
nu adequater, dat wil zeggen zowel sneller als beter 
gaat. De enqueteresultaten bevestigen dat verband 
tussen snelheid en kwaliteit. `Snelheid van executieve 
taken' vertoont steeds samenhang met `kwaliteit van 
het politieprodukt op straat'(rutr= 34, rasd = . 33,  
rmix  = .51). 8  Beide worden veroorzaakt, zo licht men 
dit toe, door de vergrote toegankelijkheid van de 
opgeslagen gegevens en de toename in bewerkings-
mogelijkheden ervan. Men zoekt aanzienlijk meer op 
dan voorheen. Dat komt het uitvoeren van executief 
werk ten goede. Uit de interviews volgt dat dit 
voordeel zich met name toespitst op: 
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- het beschikken over lokatie- of persoonsgebonden 
gevaarindicaties, zodat men minder snel voor verras-
singen komt te staan die de eigen veiligheid 
bedreigen; 
- het verkrijgen van achtergrondinformatie over 
slepende problemen in de wijk, zodat men bij het 
verlenen van een assistentie op voorhand van het 
probleem op de hoogte is en (daardoor) adequater 
kan optreden en tevens minder risico loopt door een 
betrokken partij voor de gek gehouden te worden; 
- het beschikken over gegevens met betrekking tot 
vergunningen en ontheffingen, zodat gerichte controle 
daarvan mogelijk is; 
- het verstrekken van informatie aan burgers. 
De effectiviteit van de politie vindt men daardoor 
zonder meer toenemen. Op de vraag of deze winst, 
zoals ervaren door politiemensen, de extra admini-
stratieve inspanningen waard is, antwoordt men 
immer positief, altijd de kanttekening plaatsend dat 
men nog steeds vermindering van de administratieve 
werklast wenst. 

Sturing 

Over sturing van politiewerk 

Sturingsprocessen bij de politie verschillen 
aanzienlijk van hetgeen men in veel andere bedrijven 
tegenkomt. Om de onderzoeksresultaten beter te 
kunnen plaatsen, wordt in deze paragraaf eerst 
beknopt ingegaan op het eigen karakter van de politie 
op dit punt. 

Wie de politic bestudeert, ziet al gauw dat er geen 
richtlijnen zijn te geven voor hoe politiemensen op 
straat hun werk precies moeten doen. De aard van 
het werk laat dat niet toe. Lipsky noemt daarvoor 
twee redenen: 
- de situaties op straat zijn daarvoor te gecompli-
ceerd; 
- er is bij politie-optreden ook aandacht vereist voor 
de menselijke dimensie van gebeurtenissen (emoties). 
(Lipsky, 1980, p. 15) 

Eerder dan met het toepassen van regels kan men 
politiemensen in hun werk bezig zien met afwegen 
van belangen, oordelen over waarden en normen, 
voeren van discussies en sluiten van compromissen. 
Politiemensen zijn geen regelapparaten. Beter kan 
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men ze omschrijven als 'street-corner politicians'. 
(Brogden, Jefferson e.a., 1988, p. 163) Wat politie-
mensen doen, dient men dan ook te begrijpen door te 
kijken naar hoe zij in hun dagelijks werk de situaties 
waarmee zij worden geconfronteerd, zo goed mogelijk 
hanteerbaar proberen te maken. Zij zijn daarmee 
doende aan de frontlijn van de organisatie, in directe 
interactie met het publiek. Alleen met andere uitvoe-
renden deelt men de ervaring van dat specifieke 
straatwerk. De naaste collega's zijn bij dat werk dan 
ook het voornaamste referentiepunt. (Baker, 1985; 
Holdaway, 1980; Punch, 1978; Reuss-Ianni, 1983; 
Stol en Sjoerds, 1990) 

Uit politie-onderzoek is al geruime tijd bekend dat 
de invloed van politiemanagers op hetgeen uitvoe-
renden doen, niet groot is. (Van der Vijver en Broer, 
1978, p. 467) Van leidinggevenden wordt echter toch 
verwacht dat zij sturing geven aan politiewerk. Maar 
al proberen managers met moderne veelbelovende 
managementtechnieken meer grip op politiewerk te 
krijgen, steeds blijkt dat uitvoerenden altijd hun 
overwegende invloed op politiewerk weten te 
behouden. (Brogden, Jefferson e.a., 1988, p. 165; 
Lipsky, 1980, p. 163-9; Reuss-Ianni, 1983, p. 124) De 
mate waarin uitvoerenden (we!) en leidinggevenden 
(geen) invloed hebben op politiewerk is dus, door de 
tijd heen, erg stabiel. Zo stabiel zelfs, dat wel wordt 
gezegd dat er sprake is van een stilzwijgende overeen-
komst tussen leiding en uitvoering om die status quo 
te handhaven. (Cozijnsen, 1989, p. 31; Dijkshoorn, 
1988, p. 8) 

Automatisering en sturing 

In tabel 3.staan de onderzoeksresultaten ten 
aanzien van de onderwerpen die betrekking hebben 
op sturing. Onmiddellijk dringt zich daaruit op dat er 
op veel punten Oen verandering wordt aangegeven. 
Veranderingen worden met name gezien door de 
groep Mix. Twee veranderingen komen evenwel bij 
alle groepen terug: 
— men neemt meer initiatieven in het werk; 
— chefs krijgen meer zich op het werk van uitvoe-
renden. 
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Tabel 3: Enquiliteresultaat van de items in relatie tot sturing 

utr Asd 	 Mix 

Betrokkenheid bij beleid 
Dee!name aan 	 +49% 
beleidsbeslissingen 
Praten met chefs over 	 - 	+33% 
werkuitvoering 
Waardering door chefs - 	 +30% 
Contacten met chefs - 	 - 
Motivatie door chefs - 	 -35% 
Zeit standigheid 
Zelf beslissen over uitvoering 	 +30% 	 +38% 
Zelf nemen initiatieven 	 +37% 	+30% 	+50% 
Zelf plannen werkzaamheden 
Supervisie 
Zicht van chefs op werk 	 +38% 	+67% 	+43% 
Afleggen verantwoording aan - 	+32% 
chefs 

NB: Percentages geven aan hoeveel procent van de respondenten bij een 
bepaald item 'worth meer' (4) of 'wordt minder (I scout. Aileen percen-
tages groter dan 30% zijn opgenomen. 

De gemengde groep wijkt in haar antwoordpatroon 
duidelijk af van de groepen Asd en Utr. Dat mag 
geen verbazing wekken, gezien het gegeven dat die 
gemengde groep bestaat uit dienstcommissieleden. 
Van hen valt een ander oordeel over sturing te 
verwachten dan van de `gemiddelde' politieman of 
-vrouw. Dienstcommissieleden hebben immers 
speciale aandacht voor sturingsprocessen en 
daarnaast (daardoor) gaan zij veelal anders om met 
leidinggevenden dan andere uitvoerenden. Speciaal 
ten aanzien van het thema `sturing' mogen de resul-
taten van groep Mix dan ook niet als representatief 
voor uitvoerende politiemensen worden beschouwd. 
Dit resultaat onderstreept nog eens de bevinding dat 
ook andere factoren dan de computer op zich, 
bepalend zijn voor de consequenties van automati-
sering. Hier geeft 	zijn van de dienstcommissie' 
sterk richting aan die gevolgen. 

Er bestaat tussen Asd en Utr een hoge mate van 
eenstemmigheid. Alleen ten aanzien van `zicht van 
chefs op het werk' oordelen Asd en Utr significant 
verschillend: in Amsterdam is sprake van een sterkere 
toename daarvan dan in Utrecht. 9  Uit de interviews 
in Amsterdam bleek dat hier sprake is van een 
specifiek effect van de module tedriffsadministratie'. 
Deze module heeft tot doel om torpsonderdelen op 
elk gewenst moment te informeren over werkaanbod, 
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bedrijfsprocessen, en bedrijfsuitkomsten, ter bepaling 
of wijziging van het beleid. (..) Ook wordt het 
mogelijk om de meestal schaars aanwezige personele 
capaciteit gericht en doelmatig in te zetten.' (Informa-
tiebeleidsplan, 1988, bijl. IV) De bedrijfsadministratie 
is daarmee specifiek voor managers. De gegevens 
waarover zij via deze module kunnen beschikken, 
worden deels automatisch uit andere modules 
opgehaald; sommige gegevens moeten uitvoerenden 
echter speciaal ten behoeve van deze module 
invoeren (bijvoorbeeld het aantal opgemaakte mini 
processen verbaal). 

In Utrecht bestaat zo'n aparte module voor 
managers niet. Leidinggevenden kunnen daar 
gegevens opvragen uit het Infosysteem', een module 
die ook door uitvoerenden kan worden geraadpleegd. 
(Panneman, 1989, P.  15) Er wordt in Amsterdam dus 
meer nadruk op aparte managementinformatie gelegd 
dan in Utrecht. In dit licht gezien, wekt het geen 
verbazing dat door de groep Asd een sterkere 
toename van `zicht van chefs op het werk' wordt 
gemeld. Overigens zijn de meningen verdeeld over de 
vraag of een dergelijke toename een positieve of 
negatieve ontwikkeling is. Dat, zo geeft men steevast 
aan, is afhankelijk van wat de leiding daadwerkelijk 
doet met het verworven overzicht. 

In dat verband zien we (tabel 3) dat het `afleggen 
van verantwoording aan chefs' minder sterk toeneemt 
dan de vergroting van `zicht van chefs op het werk' 
zou kunnen doen vermoeden (Asd), of dat het 
afleggen van verantwoording zelfs gelijk blijft (Utr, 
Mix). Des te opvallender is dan de tendens dat de 
zelfstandigheid van uitvoerenden zeer zeker niet 
afneemt, maar eerder toeneemt. De conclusie lijkt 
hier dan ook gerechtvaardigd dat leidinggevenden 
door automatisering wel meer zicht krijgen op activi-
teiten van uitvoerenden maar niet intensiever sturing 
geven aan politiewerk. De resultaten wijzen er juist 
op dat uitvoerenden door het computergebruik tot 
een zelfstandiger wijze van werken komen.'° 

Discussie en conclusies 

Efficientie 

Automatisering bij de politie heeft, in tegenstelling 
tot hetgeen doorgaans wordt verwacht, niet vanzelf- 
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sprekend tijdwinst op administratieve taken tot 
gevolg. Tijdverlies treedt met name op bij het 
invoeren van gegevens in databestanden. Er is sprake 
van tijdwinst bij tekstverwerking en, in mindere mate, 
bij het opvragen van gegevens en het uitvoeren van 
executieve taken. Over het geheel gezien is er ten 
aanzien van efficientie bij het werk van uitvoerenden 
vooruitgang geboekt en er lijkt nog meer winst te 
halen. Wel dient men rekening te houden met het 
volgende: 
- het gaan gebruiken van tekstverwerkers verdient 
hoge prioriteit 
- werk waarin men veel registreert en relatief weinig 
opvraagt, is een slecht uitgangspunt voor het behalen 
van tijdwinst; 
- werk waarin men de eenmaal vastgelegde gegevens 
wel veelvuldig opvraagt, is een gunstig uitgangspunt 
voor het behalen van tijdwinst; 
- bij software-ontwikkeling dient de nadruk te liggen 
op invoergemak. 

Vervolgens is van belang om te bepalen waaraan 
eventuele tijdwinst zal worden besteed. Moeten 
politiemensen de tijd die ergens vrij komt gebruiken 
om straatdienst te doen of om nieuwe administratieve 
taken te verrichten? Dat laatste lijkt nu in overwe-
gende mate te gebeuren. 

Hoe de efficientie zich korpsbreed ontwikkelt, is 
her niet aan de orde. Dat vast te stellen vereist een 
totale inventarisatie van alle winst- en verliesposten. 
Zo belandt men in een zeer gecompliceerde en 
bovendien weinig vruchtbare exercitie. Van de drie 
behandelde thema's is efficientie namelijk verreweg 
het minst relevant. De maatschappelijke discussie 
gaat, zoals het navolgende illustreert, veel meer over 
wat de politie doet en wie daaraan sturing geeft. 

Output en effeetiviteit 

De gevolgen van computergebruik op wat de politie 
doet, worden door uitvoerenden positief gewaar-
deerd: volgens hen neemt de effectiviteit van de 
politie door automatisering dus toe. Buiten 
beschouwing blijft echter hoe andere belangheb-
benden hierover oordelen. Daartoe heeft dit 
onderzoek zich niet uitgestrekt. Een eerste aanzet om 
aan dat bezwaar tegemoet te komen, is de publikatie 
van deze resultaten. Andere belanghebbenden kunnen 
hiervan kennis nemen en zich een oordeel vormen 
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over de gesignaleerde ontwikkelingen. Dan kan een 
discussie volgen. Op voorhand verdient het volgende 
reeds de aandacht. 

Het verleden leert dat het gebruik van technologie 
repercussies kan hebben op het contact 
politie-publiek en dus op de waardering die de politie 
binnen de samenleving geniet (effectiviteit). In 
Nederland is het met auto's verrichten van surveil-
lance wel het meest besproken voorbeeld. Van dit 
zogenaamde inblikken van politiemensen wordt vaak 
beweerd dat het de politie afhoudt van contacten met 
burgers. Holdaway nam waar dat zowel het surveil-
leren per auto als het gebruik van radioverbindingen 
er toe leidde dat politiemensen zich meer op elkaar 
en minder op het publiek gingen orienteren. 
(Holdaway, 1980, p. 302) Lipsky gaat nog een stap 
verder wanneer hij betoogt dat er sprake is van een 
principieel spanningsveld tussen technologiegebruik en 
aandacht voor het publiek. 'The fundamental service 
dilemma of street-level bureaucracies is how to 
provide individual responses or treatment on a mass 
basis. (...) The study of street-level bureaucrats may 
be seen as a study in goal displacement when the 
norm of individual client orientation becomes subor-
dinate to the needs for mass processing. The typical 
conflicts here are individual client treatment versus 
routinization and mass processing, (...).' (Lipsky, 
1980, p. 44) Maar al heeft nieuwe technologie soms 
ongewenste uitkomsten, dat betekent niet dat men het 
buiten de deur zou moeten houden. Het is een 
kwestie van het juiste evenwicht. (Stephens, 1988, p. 
61) Voor de Nederlandse politie is dan de vraag hoe 
automatisering zich verhoudt tot de op integratie in 
de samenleving gerichte koers die is gekozen op basis 
van Politie in Verandering. (Heijink, 1977; Horn, 1989) 

Het laatste woord over automatisering en effecti-
viteit van de politie, is dus nog lang niet gezegd. 
Allereerst is verdergaand (observatie)onderzoek 
vereist naar de gevolgen van computergebruik voor 
politiewerk. Uit hetgeen zojuist is aangedragen mag 
duidelijk zijn dat dit een gezamenlijk belang is van in 
ieder geval het publiek en de politie zelf. 

Sturing 

De grip van managers op politiewerk wordt door 
automatisering niet groter. Eerder is de conclusie dat 
degenen die,de computer het meest direct gebruiken, 
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daardoor meer invloed op politiewerk krijgen. In dit 
geval zijn dat de uitvoerenden. Zij zeggen nu zelfstan-
diger hun werk te doen en met name meer initiatieven 
in het werk te nemen. Dit zou als volgt kunnen 
worden begrepen. Door computergebruik stuiten 
uitvoerenden vaker dan voorheen op gegevens die 
vragen om een beslissing: wel of niet op grond 
daarvan een aktie ondernemen. Sommige vraag-
stukken kunnen door de toegenomen hoeveelheid 
gegevens complexer worden. Een beslissing kan in 
zo'n geval grotere consequenties hebben. Doordat de 
autonomie van politiemensen in beginsel niet 
verandert, betekent het voorgaande dat computerge-
bruik het discretionaire karakter van politiewerk 
versterkt. 

Huber (1990, p.251) reikt ons in dit verband aan: 
'from the former hierarchy of position power there is 
developing instead a hierarchy of competency (...) 
Power and resources now flow increasingly to the 
obvious centers of competence instead of to the tradi-
tional hierarchical loci.' Een en ander maakt duidelijk 
dat automatisering bij de politie vergezeld moet gaan 
van hernieuwde aandacht voor 'sturing van 
politiewerk'. De betrokken belanghebbenden zullen 
een discussie moeten voeren over waarvoor (en hoe) 
politiemensen computers dienen te gebruiken, en op 
welke wijze de politie daarover aan de samenleving 
verantwoording aflegt. Het is een taak van politiema-
nagers om discussies over deze onderwerpen te stimu-
leren en zo daarover duidelijkheid te scheppen. 

Ook het dagelijks leiding geven aan politiewerk is 
een taak van politiemanagers. Van hen wordt - 
doordat uitvoerenden nu meer zelfstandige beslis-
singen nemen - meer een stijl van leidinggeven vereist 
die uitgaat van motiveren en stimuleren dan van 
instrueren. Hiermee is een paradox blootgelegd: het 
in gebruik nemen van computertechnologie vereist 
meer nadruk op sociaal leiderschap. In dit verband 
volgt uit het onderzoek nog een praktische wenk voor 
politiechefs. Alle onderzoeksgroepen koppelen 
`contacten met chefs' aan `motivatie door chefs' 
(rutr = .63 , rasd= . 51 , rmi x  = .34). Direct menselijk 
contact is dus kennelijk een effectieve vorm van 
sturing. Daarmee kan men al aan de slag gaan tijdens 
de automatiseringsopleiding. Nog te veel is er bij zo'n 
opleiding alleen maar aandacht voor het omgaan met 
de apparatuur en het programma. Het is de taak van 
managers om dan al aan te geven met welke intentie 
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het systeem gebruikt moet worden. Ook na de 
opleiding verdient dit doorlopend te worden uitge-
dragen. 

Noten 

' Dit past in de huidige visie dat 
korpsen zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun informatievoorziening. 
(Siepel, 1988, par. 2.2.1). Hierdoor 
komen ook enkele maatschap-
pelijke items direkt bij de korpsen 
te liggen: wat wordt opgeslagen, 
voor hoe lang, en in welke 
situaties worden welke gegevens 
gebruikt. `Als een Orwelliaanse 
samenleving ooit kan ontstaan is 
het met gebruikmaking van een 
politieorganisatie die verregaand 
is geautomatiseerd en gedecentra-
liseerd.' (Broer, 1989, p. 13) Door 
de genoernde automatisering weet 
de samenleving haar politie uitge-
breid met nieuwe mogelijkheden 
tot formele sociale controle. (cf. 
Cachet, 1990, p. 52) Kortom: ook 
voor die samenleving is evaluatie 
van deze automatisering van groot 
belang. 

Dit bleek in Haarlem, 
Heemstede/Bennebroek (ERA, 
1989, pp. 30,33), Amsterdam 
District 4 (Stol, 1990a, p. 71), 
Beek (Verbong, 1990, nog niet 
gepubliceerd), Amsterdam District 
1 (Rensen, 1991, nog niet gepubli-
ceerd). 

Dit deelonderzoek is verricht 
tijdens de FNV-cursus `Politie en 
Automatisering' in 1990. De groep 
Mix bestaat uit leden van: rijkspo-
litie district Apeldoorn, 
Amsterdam, Zeeland en de 
rijkspolitie Schiphol, gemeentepo-
litie Assen, Den Haag, Den 
Helder, Groningen, Kerkrade, 
Leiden, Stadskanaal, Vlaardingen, 
Vlagtwedde, Wageningen en 
Zaanstad. 
4  De dienstcommissie is het 
medezeggenschapsorgaan van een 
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politie-organisatie, zoals een 
ondernemingsraad. 

De grens van 30% is arbitrair. 
Hierbij is aangenomen dat 
wanneer 30% een verandering 
aangeeft, dat niet veronachtzaamd 
mag worden. 
6  Significante verschillen zijn 
bepaald met de Z-score voor 
proporties; kritiek gebied van 5% 
(= 0.05). (Loether en McTavish, 
1980, pp. 556-562) 
7  In aanmerking zijn genomen: 
aanrijdingen + rijden onder 
invloed (Utrecht: 343, 
Amsterdam: 495); aangiften 
misdrijven + incidenten met 
drugs/vuurwapens (Utrecht: 1212, 
Amsterdam: 1690) (Gelijke, 1986: 
App. C). 

Pearsons' r is ontworpen voor 
interval-variabelen; deze maat kan 
ook voor onderhavige ordinale 
variabelen worden gebruikt. (Stol, 
1989, p. 45) 

9  Voor het berekenen van signifi-
cante verschillen tussen Asd en 
Utr, is '=' niet gelijk gesteld aan 
0, maar zijn alle oorspronkelijke 
waarden gehanteerd. Voor die 
waarden zie Panneman, 1989, p. 
73; Stol, 1990a, p. 113. 
' 0  Weinigen beweren het 
tegendeel. De percentages voor 
`zelf beslissen over uitvoering 
wordt minder' zijn: 4% (Utr), 2% 
(Asd), 11% (Mix); voor `zelf 
nemen initiatieven wordt minder': 
8% (Utr), 0% (Asd), 19% (Mix) 
" Na het hier besproken 
onderzoek zijn er in Utrecht en 
Amsterdam al op veel plaatsen 
tekstverwerkers voor uitvoerenden 
bijgekomen. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focusses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 17, 
nr. 3, 1991) is The police as a business. 

P.J.M. Felix and B.W.M.M. Maassen 
Modern management with the Dutch police 
Evaluation of the police since World War II has 

failed to sufficiently stress the need for substantial 
improvement in productivity, other than via an 
increase in strength. We would go so far as to state 
that because the internal changes within the police 
force are taking place so slowly, and the political and 
social changes relevant for the police are taking place 
so quickly, a crisis cannot be avoided. The formu-
lation of new strategic concepts and their implemen-
tation within an organisation is of use only if the 
concept can be translated into tangible guidelines or 
standards with which to enforce it. The process of 
translation and feedback is referred to as control. 
So-called 'management bureaus' are necessary to 
achieve the aim of anchoring the control function in 
the organisation. In discussing control issues, three 
standards are important. These are: standardisation 
of output (the nature and quantity of the services 
supplied), standardisation of input (people and 
equipment) and standardisation of generation time. 
Information is required: information concerning the 
kind of work done, information concerning the way 
in which this can best be planned and organised and 
information concerning the results of the work. For 
this, monitoring is necessary. The data gathered by 
this monitoring should be recorded by a business 
administration. The full completion of this task by 
the 'management bureau', resulting in adequate 
management information which exhibits a cohesion 
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with the formulated strategy, is an essential tool for 
achieving strategic management. This is also true for 
the police force. 

A.J. Cozijnsen and J. Horn 
Towards a sound police management 
Every business that wants to be sound needs to give 

attention to four models of effectiviness: Human 
Relation Model (organization-culture, management 
development), Internal Process Model (information 
and communication), Open System Model (flexible 
structure of organizations and a quick response to 
impulses of the surroundings) and the Rational Goal 
Model (planning, level of production and efficiency). 
The first innovation-movement that started 15 years 
ago and was labelled 'team-police concept', concen-
trated on the first two models of effectiviness named 
above. However, only when one takes into account 
all of the (four) models of effectiviness, one can 
speak of a healthy way of organizing your police-
organization. The second innovation-movement, 
called regional built-up, will finish the originally 
initiated innovation-process, according to the objec-
tives above. Against this background you have to take 
into account that not every police-organization 
started at the same time with this innovation-process. 
So some of the late-majority' have a big arrears. 
They even didn't give sufficient suppliance to the 
Internal Process Model and the Human Relation 
Model. The innovators are not only fullfilling an 
(examplary) role for these first two models but also 
for the last two models. They will have to do this, in 
order to get a grip on the market of criminality and in 
order to determine the right level of production and 
the criteria of efficiency. 

G.J. Terlouw and C.J. Wiebrens 
Investigation firms 
Performance and the measurement of performance 

are important to commercial organizations. Though 
the need for performance measurement is recognized 
in governmental organizations like the police, 
attempts to introduce performance measurement have 
not been very succesfull. This, as is suggested in 
literature, because of (technical) difficulties pertaining 
to the interpreting of police performance. In this 
article it is stated that part of these difficulties are 
related not to technical or measurement problems but 
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to an unclear view of the police as a business. Perfor-
mance measurement and the use of it are only 
possible in the context of the police as a business, i.e. 
when lines of authority and rules of thumb similar to 
those in business are applied. In the last part of the 
article the authors present a new approach to perfor-
mance measurement. Using data on crimes against 
property of 50 municipal police forces in the Nether-
lands for the period 1980-1988, it is shown that forces 
can indeed be compared with regard to their perfor-
mance in clearing up crimes against property. This is 
done by comparing standardized clearance rates and 
case loads of the police forces. The article concludes 
by revealing the names of the ten most excellent 
police businesses. 

W. Ph. Stol 
Police computers; their impact on efficiency, effecti-
veness and control of policework 
In organizations new technologies affect production 

costs, the quality of the product and the organiza-
tional power structure. Thus we might expect police 
computers to affect efficiency, effectiveness and 
control of policework. Evaluation of police 
computers therefore is of importance for both the 
police and the community. The present study 
indicates that, over all, efficiency increases somewhat 
but not as much as expected. Using wordprocessers is 
very promising; the storing of data in databases takes 
more time than ever. Police officers say that 
computers make their work more effective. Because 
of the available data they can react more adequately 
(faster and better) to problems they are confronted 
with. Officers also judge their autonomy increased to 
some degree. They exercise discretion to a higher 
extent than they did before ('self control'): Future 
research, in particular by means of observational 
studies, needs to be directed to data use in everyday 
policing. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 

Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Bernard, T.J. 
Twenty years of testing theories; 
what have we learned and why? 
Journal of research in crime 
and delinquency, 27e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 325-347 

De laatste twintig jaar is er binnen 
de criminologie enorm veel 
kwantitatief onderzoek gedaan. 
Dit heeft niet geresulteerd in 
`wetenschappelijke vooruitgang', 
d.w.z. het onderbrengen van 
onderzoeksresultaten in theorieen. 
Er is geen noemenswaardige 
vooruitgang geboekt in het falsifi-
ceren van theorieen die twintig 
jaar geleden al bestonden. Het 
probleem ligt bij de theorie. De 
auteur van dit artikel geeft zijn 
opvatting over theorievorming 
weer als een cumulatieve, itera-
tieve, zich ontwikkelende onder-
neming gericht op falsificatie, in 
plaats van een 'Mies of 
niets'-onderneming gericht op 
verklaring. Om aan te geven hoe 
deze opvatting in de praktijk zou 
kunnen werken beschrijft hij vijf 
specifieke taken voor theoretici op 
criminologisch gebied. De eerste 
twee zijn gericht op de manier 
waarop bestaande theorieen gefal-
sificeerd dienen te worden. De 
derde richt zich op het analyseren 
van relaties tussen theorieen, 
zodat vergelijkende testen kunnen 
worden gedaan. De vierde taak is 
het opstellen van verklaringen uit 
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definities en beweringen in 
bestaande theorieen. De laatste 
taak houdt in dat waarden 
verankerd in het taalsysteem van 
theorieen worden geelimineerd. 
Indien deze en andere gelijk-
soortige taken het uitgangspunt 
vormen voor theorievorming als 
wetenschappelijke activiteit zal de 
kwaliteit en kwantiteit van 
theorieen toenemen en kan een 
theorie beter functioneren als 
leidraad voor het aanwenden van 
onderzoeksgelden. 
Met literatuuropgave. 

2 
Friedland, N. 
The combined effect of the 
severity and the certainty of 
threatened penalties; additive or 
interactive? 
Journal of applied social 
psychology, 20e jrg., nr. 16, 
1990, pp. 1358-1368 

Onderzoeksresultaten over de 
effecten van de combinatie ernst 
van dreigende sancties en de mate 
van zekerheid waarmee deze 
sancties zullen worden opgelegd, 
spreken elkaar tegen. In sommige 
studies wordt een interactief effect 
gevonden, in andere een additief 
effect. In twee experimenten, 
waarin 40 respectievelijk 80 
studenten participeerden en 
waarin de aard van de sanctie 
werd gevarieerd, werd de 
hypothese getoetst dat er sprake is 
van een drieledige interactie 
tussen aard van de sanctie, ernst 
van de sanctie en de zekerheid 
van toepassing. De hypothese 
werd bevestigd: de aard van de 
sanctie bepaalt of er sprake is van 
een interactief effect of een 
additief effect. Wanneer de ernst 
van de sanctie in intervalwaarden 
kan worden uitgedrukt, is het 
effect voornamelijk interactief. 
Wanneer dit alleen in ordinale 
waarden kan, is er vooral sprake 

van een additief effect. 
Met literatuuropgave. 

3 
Hahn Rafter, N. 
The social construction of crime 
and crime control 
Journal of research in crime 
and delinquency, 27e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 376-389 

Met de constructionistische 
benadering analyseert men nu ook 
in het strafrecht de maatschap-
pelijke processen die leiden tot 
bepaalde opvattingen over 
misdaad en delinquenten; tot het 
opstellen van rechtsregels, het 
gebruik van controle- en machts-
middelen en wetstoepassingen. 
Vier onderzoeksgebieden worden 
in dit verband besproken. Aller-
eerst enkele sociaal-historische 
theorieen die het ontstaan van 
regels en de samenhang tussen 
afwijkend gedrag, wet en 
maatschappij analyseren, zoals de 
labeling-theorie, de geschiedenis 
van het ontstaan van instituties, 
het biologisch determinisme en 
het poststructuralisme. Vervolgens 
komt de kritische criminologie 
aan de orde, een beweging die de 
invloed van de sociale klasse-
structuur en verschillen in rechts-
gelijkheid bestudeert. Ten derde 
wordt onderzoek naar slachtoffer-
schap van vrouwen in verband 
met bepaalde begrippen en rechts-
regels besproken en tenslotte het 
feministisch onderzoek naar de rol 
van het strafrecht en de crimino-
logie in verband met de sekse en 
consequenties daarvan voor 
opvattingen over en behandeling 
van delinquenten. De auteur vindt 
de constructionistische benadering 
van belang in het strafrecht om 
een beter onderscheid te kunnen 
maken tussen beroep en discipline 
en de basis te leggen voor een 
kennissociologie van het recht. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Lammich, S. 
Perestrojka und Strafrecht in der 
UdSSR; Entwicklung des Straf-
rechts, der Strafpraxis und der 
Kriminalitiit seit 1985 
Monatsschrift fiir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 73e jrg., 
nr. 5, 1990, pp. 286-293 

Sinds 1985 hebben `perestrojka' 
en 'glasnost' in de Sovjet-Unie 
hun stempel gedrukt op de media-
politiek van de overheid. Sinds 
eind 1988 wordt zowel in de vakli- 
teratuur als in de massamedia zeer 
veel informatie verstrekt over de 
ontwikkeling van de criminaliteit 
en de strafrechtpraktijk in de 
Sovjet-Unie. In dit artikel wordt 
aan de hand van de belangrijkste 
thans beschikbare gegevens een 
algemeen beeld van de ontwik-
keling van de criminaliteit en de 
strafrechtpraktijk in de 
Sovjet-Unie geschetst. Voorts 
wordt nog kort ingegaan op de 
discussie die in de Sovjet-Unie 
over de hervormingen in het straf-
recht wordt gevoerd. Evenals in 
de Sovjet-Unie heeft de 
perestrojka-politiek in Hongarije 
en Polen tot democratisering en 
liberalisering van het strafrecht 
geleid. Te verwachten is dat dit 
ook zal geschieden in andere 
Oostblok-landen, zoals Bulgarije 
en Roemenie. 

5 
Overbeek, P.L. 
Verliezen by informaticagebruik 
waarschijnlijk gigantisch; 
gebrekkig cijfermateriaal 
handicap by bestrijding 
Informatie management, nr. 11, 
1990, pp. 31-35 

De informatiemaatschappij is in 
toenemende mate afhankelijk van 
computers en netwerken. Dit heeft 
niet alleen positieve, maar ook 
negatieve gevolgen. Negatieve 
gevolgen zijn het duidelijkst 
merkbaar bij verlies aan privacy 

en computercriminaliteit. Ook 
door storingen en onderbreking 
van produktie wordt schade 
geleden. Betrouwbare cijfers 
kunnen een onderbouwing 
vormen voor effectieve toepassing 
van beschikbare beveiligingsmid-
delen in organisaties en meer 
gericht onderzoek naar beveili-
gingstechnieken. Dergelijke cijfers 
zijn echter nauwelijks voorhanden. 
Het verdient aanbeveling om de 
registratie op dit gebied te verbe-
teren en stelselmatig aan te 
pakken. 

6 
Pearce, F., S. Tombs 
Ideology, hegemony, and 
empiricism; compliance theories 
of regulation 
British journal of criminology, 
33e jrg,. nr. 4, 1990, pp. 423-440 

De stelling dat illegaal handelen 
door ondernemingen noodzakelij-
kerwijs om andere regulatieve 
maatregelen vraagt dan andere 
wetsovertredingen wordt door de 
auteurs van dit artikel bestreden. 
Degenen die het eens zijn met 
deze stelling vinden dat de 
bijzondere aard van dergelijk 
illegaal gedrag een reden is voor 
een speciale wettelijke 
reactievorm. Zij staan een 
strategie voor waarmee door 
overreding in plaats van door 
sanctionering naleving van de wet 
wordt bewerkstelligd. Een andere 
reden die naar voren wordt 
gebracht is dat het niet gaat om 
amorele berekenende individuen 
binnen de ondernemingen, maar 
om mensen die zich soms per 
ongeluk vergissen. Zij hebben 
advies nodig en geen straf: regule-
rende instanties moeten handelen 
als adviseurs en niet als politie-
ambtenaren. De auteurs nemen 
elk element van bovenstaande 
redenering onder de loep en tonen 
aan dat deze zowel logisch als 
empirisch gezien geen stand 
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houdt. Vervolgens proberen ze 
aan te geven hoe regelgeving met 
betrekking tot ondernemingen 
effectiever te maken valt. Er sal 
aandacht moeten komen voor de 
meest passende strategieen, welke 
door controlerende, toezichthou-
dende instanties moeten worden 
gehanteerd. Ook moet er een 
wettelijk plan worden opgesteld, 
waarin de verantwoordelijkheden 
van ondernemingen inzake 
overtredingen wordt vastgelegd. 
Met literatuuropgave. 

7 
Twint, E.M. 
Cultuurverschillen in de asielpro-
cedure; spraakverwarring tussen 
asielzoekers en asielverleners 
Migrantenrecht, 5e jrg., nr. 10, 
1990, pp. 197-199 

Tussen mensen met een verschil-
lende achtergrond kan er soms 
spraakverwarring ontstaan. Tussen 
ambtenaren die de asielprocedure 
uitvoeren en vreemdelingen die 
daar een beroep op doen, is 
spraakverwarring bijna onvermij-
delijk. Daarbij gaat het niet alleen 
om een taalkundige verwarring, 
maar spelen vaak ook culturele 
verschillen een rol. In het kader 
van haar studies culturele antro-
pologie en rechten deed de auteur 
een onderzoek naar spraakver-
warring tussen asielzoekers en de 
beoordelende autoriteiten. In dit 
onderzoek legde zij de nadruk op 
communicatieproblemen die 
mogelijkerwijs voortkwamen uit 
het feit dat de asielzoeker en de 
beoordelende autoriteiten een 
verschillend cultured referentie-
kader hebben. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

8 
Hirch, H.J. 
Wiedergutmachung des Schadens 
im Rahmen des materiel/en 
Strafrechts 
Zeitschrift fur die gesammte 
Strafrechtswissenschaft, 102e 
jrg., nr. 3, 1990, pp. 534-562 

Niet langer resocialisatie van de 
dader, maar hulp aan het slacht-
offer beheerst heden ten dage 
criminologische literatuur. Twee 
richtingen kunnen worden onder-
scheiden: zij die door strafproces-
suele maatregelen de positie van 
het slachtoffer willen verbeteren 
en zij die de oplossing zien in 
schadevergoeding en conflictbe-
middeling tussen dader en slacht-
offer. De eerste richting is tot nog 
toe van weinig bdang geweest. De 
in 1987 in werking getreden 
slachtofferwet biedt de gelae-
deerde weinig mogelijkheden. In 
dit artikel wordt de tweede 
richting uitvoerig en kritisch 
bekeken. Geconcludeerd kan 
worden dat, hoe verheugend de 
belangstelling van de criminologie 
voor het slachtoffer ook moge zijn, 
de discussie over de schadever-
goeding in het materiele strafrecht 
niet zo'n impact heeft als vaak 
wordt beweerd. De mogelijkheden 
van het strafrecht zijn beperkt. De 
schadevergoeding behoudt 
daarom haar civielrechtelijke 
karakter, ook wanneer deze in het 
strafrecht wordt ingebed. Bereikt 
is slechts, dat de dader de 
mogelijkheid heeft om door 
schadevergoeding een mildere 
straf te krijgen. Dit komt dan 
direkt het slachtoffer ten goede, 
omdat de dreiging van een 
zwaardere straf een extra middel 
is om ervoor te zorgen dat de 
dader de schade aan het slacht-
offer vergoedt. 
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9 
Hochstedler Steury, E., N. 
Frank 
Gender bias and pretrial release; 
more pieces of the puzzle 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 5, 1990, pp. 417-432 

Vaak wordt verondersteld dat 
vrouwen in het strafrechtelijk 
proces lankmoediger worden 
behandeld dan mannen. Deze 
lankmoedigheid zou onder meer 
kunnen blijken bij de beslissing 
tot ontslag uit voorlopige 
hechtenis. Vrouwen zouden ook 
hier in het voordeel kunnen zijn. 
Om deze stelling te toetsen is een 
studie verricht onder een steek-
proef van 2000 strafzaken die zich 
tussen 1980 en 1985 hadden 
voorgedaan in een provincie in de 
Verenigde Staten. Gegevens 
werden ontleend aan de dossiers 
omtrent deze zaken. Twaalf 
procent van de steekproef betrof 
vrouwen. Het bleek dat vrouwen 
inderdaad eerder uit voorlopige 
hechtenis worden ontslagen dan 
mannen. Verder wordt de 
borgsom doorgaans lager vastge-
steld en is de periode in 
voorlopige hechtenis tot het 
ontslag daaruit doorgaans korter 
dan bij mannen. Ms echter ook 
andere variabelen, zoals de ernst 
van de aanklacht, het aantal 
voortgaande veroordelingen en ras 
in de analyse worden betrokken, 
verdwijnt de rechterlijke bevoor-
deling van vrouwen. Ondanks het 
feit dat vrouwen vaker uit 
voorlopige hechtenis worden 
ontslagen, onttrekken zij zich niet 
vaker dan mannen aan de 
verschijning ter terechtzitting. 
Met literatuuropgave. 
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10 
Kruissink, M. 
Hoe buiten-justitieel is de 
Halt-afhandeling? 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr. 9, 1990, pp. 797-809 

De Halt-afhandeling van vanda-
lisme heeft de afgelopen jaren 
enorme opgang gemaakt. Op 
steeds meer plaatsen worden 
jeugdige vandalen via Halt aan 
het werk gezet om de door hen 
aangerichte schade zelf te 
herstellen, terwijl zij daarnaast 
vaak nog een deel van de schade 
vergoeden. De betrokken jongeren 
komen niet in de justitiekanalen 
terecht zolang de Halt-afhan-
deling succesvol, dat wil zeggen 
conform het afdoeningsvoorstel, 
verloopt. In dat geval zou 
derhalve van een buiten-justitiele 
afhandeling onder controle van 
het OM gesproken kunnen 
worden. In twee situaties kan de 
Halt-afhandeling er uiteindelijk 
toe leiden dat vandalen met 
justitie in kontakt komen: 
'net-widening'. In de eerste plaats 
als jongeren reeds twee keer via 
Halt zijn afgehandeld. In de 
tweede plaats, als een Halt-zaak 
ten gevolge van een gebrek aan 
medewerking van de jongere in 
kwestie mislukt. 
Met literatuuropgave. 

11 
Lammich, S. 
Demokratisierung und Straf-
vollzug in der Tschechoslowakei 
Zeitschrift far Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 39e jrg., nr. 5, 
1990, pp. 277-282 

Evenals in andere Oostblok-
landen heeft ook in Tsjechoslo-
wakije de in november 1989 tot 
stand gekomen politieke 
ommekeer zijn weerslag op het 
gebied van het strafrecht. Reeds in 
december 1989 werden er 
wijzigingen aangebracht in het uit 
1961 daterende Tsjechoslowaakse 
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wetboek van strafrecht. Enkele 
bepalingen die niet langer 
overeenkwamen met de nieuwe 
politieke situatie werden 
geschrapt. Ook werden er 2 
nieuwe strafbepalingen in 
opgenomen: 'bedreiging van het 
milieu' en Ingrijpen in de 

onafhankelijkheid van de rechter'. 
Voor 1990 zijn veel omvattender 
wijzigingen gepland. Ook in het 
gevangeniswezen zijn diverse 
maatregelen genomen om tot 
liberalisering en humanisering te 
komen. De auteur gaat op deze 
ontwikkeling uitgebreid in. Onder 
de loep worden genomen 
huisvesting, verpleging, luchten, 
werkzaamheden en beloning 
hiervan, contacten met de buiten-
wereld, vrije tijd, disciplinaire 
straffen en het opheffen van de 
isoleerstraf voor gevangenen. 
Tenslotte wordt nog kort ingegaan 
op de handing van de gevangenis-
bewaarders. 

12 
Legebeke, G. 
Under eriminelen; risieo's van de 
undercover-methode 
Intermediair, 26e jrg., nr. 46, 
1990, pp. 15-19 

De auteur bespreekt de risico's 
verbonden aan de inzet van 
undercover-agenten. Met een 
aantal richtlijnen, gebaseerd op 
het Tallon-arrest, werd in 1985 
aan de undercover-agent een 
officiele status gegeven. lnmiddels 
zijn Cr in Nederland tien pseudo-
koopteams. De reden die de 
Nijmeegse onderzoeker 
Erielink in zijn proefschrift 
opgeeft voor het lage succesper-
centage is dat het criminele milieu 
zich steeds meer gaat 'tegenorga-
niseren'. De rechter accepteert dat 
de undercover-agent niet zelf als 
getuige op de zitting verschijnt. 

Maar hoe de politic haar werk 
heeft gedaan is dan niet meer 
controleerbaar. Bij de uitwerking 

13 
Lilly, J.R. 
Tagging reviewed 
The Howard journal of criminal 
justice, 29e jrg., nr. 4, 1990, pp. 
229-245 

Electronisch huisarrest en electro-
nische bewaking van wetsover-
treders is een betrekkelijk nieuwe 
strafvorm, die met name gebruikt 
wordt in de Verenigde Staten. 
Ondanks het felt dat deze 
strafvorm door velen wordt 
veroordeeld, zal de mate waarin 
hierdoor inbreuk wordt gemaakt 
op de privacy nog moeten bedis-
cussieerd. Ook zal het moeten 
worden geplaatst binnen de 
culturele context, waarin het is 
ontstaan. De auteur wit hiertoe 
een aanzet geven met dit artikel. 
Allereerst geeft hij de belangrijkste 
kenmerken van het 'nieuwe 
bewakingstijdperk'. Vervolgens 
geeft hij een korte beschouwing 
van electronische bewakingsin-
strumenten in het licht van dit 
tijdperk. Daarna wordt de electro-
nische bewakingstrend in de 
Verenigde Staten onder de loep 
genomen, beginnend met de 
plaatsbepaling van electronische 
bewaking in het zich snel uitbrei-
dende systeem van corrigerende 
maatregelen. Hiermee wit de 
auteur aangeven welke problemen 
men tegen kan komen wanneer 
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van de richtlijnen blijkt er in de 
praktijk een definitieprobleem te 
bestaan omtrent het onderscheid 
tussen informanten en infiltranten. 
In juli 1990 deed de Hoge Raad 
een uitspraak die het gebruik van 
anonieme.getuigenverklaringen 
beperkt. Tegenwoordig gaat het 

nog maar in minder dan de helft 
van de undercover-zaken om 
verdovende middelen. Het valt te 
betwijfelen of de Nederlandse 
politie de infiltratiemethode in de 
toekomst slechts incidenteel sal 
gebruiken. 



electronische deel uit gaat maken 
van het Engelse rechtssysteem 
door privatisering. Tenslotte 
worden de experimenten op dit 
terrein in Groot-Brittannie nader 
bekeken. De auteur concludeert 
dat deze experimenten van het 
begin tot het eind slecht uigevoerd 
worden, de evaluatie-methodes 
van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken niet uitgezonderd. 
Met literatuuropgave. 

14 
Morris. A., L. Gelsthorpe 
Not paying for crime; issues in 
fine enforcement 
The criminal law review, 
december 1990, pp. 839-851 

De gang van zaken met betrekking 
tot het opleggen en afhandelen 
van boetes werd nagegaan bij een 
rechtbank gedurende een maand. 
Van alle opgelegde straffen kwam 
de boete het meest voor (80%). 
Een kwart hiervan betrof boetes 
van meer dan 100 pond. Eveneens 
een kwart van de veroordeelden 
had de boetes niet (op tijd) 
betaald en werd daarom 
opgeroepen om voor de rechter.te 
verschijnen. Het niet betalen bleek 
niet afhankelijk van de hoogte van 
de boetes op zich. Wel had het 
merendeel van de veroordeelden 
een inkomen ver beneden het 
nationaal gemiddelde en vond 
twee derde dat de boete gezien 
hun inkomsten te hoog was. Een 
vijfde kreeg door de rechter 
uiteindelijk een voorwaardelijke 
boete opgelegd. Dwangmiddelen 
om de niet betaalde boetes alsnog 
te innen werden zelden toegepast. 
Tijdens de zittingen probeerden 
de rechters, in gemiddeld tien 
minuten, zich vooral een beeld te 
vormen van de niet-betalers, met 
als meest voorkomende vraag of 
zij werk hadden. Het werkloos zijn 
werkte veelal tegen deze mensen, 
aangezien zij dan als `werkschuw' 
werden bestempeld. De veroor- 
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deelden beschouwden de 
beslissing van de rechter na de 
zitting vaak als willekeurig (alsnog 
voorwaardelijke boete-verlaging 
van het bedrag of vervangende 
hechtenis): geheel afhankelijk van 
welke rechter je op welke dag 
treft. Invoering van het Zweedse 
systeem (hoogte van de boete te 
bepalen aan de hand van de 
financiele omstandigheden van de 
veroordeelde) is geen werkelijke 
oplossing voor het niet betalen, 
omdat ook daarmee de boetes in 
de ogen van de daders te hoog 
zijn. 

15 
Mulbregt, J.M.L. van 
Dienstverlening in Nederland en 
West -Duitsland 
Proces, 69e jrg. nr . 12, 1990, pp. 
339-347 

De auteur plaatst in dit artikel de 
dienstverlening in Nederland en 
West-Duitsland naast elkaar, in 
het bijzonder om na te gaan of het 
Duitse stelsel suggesties bevat 
voor het Nederlandse. Met name 
wordt aandacht besteed aan de 
mogelijke rol van de dienstver-
!ening buiten het vervangen van 
onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen. De straf `onbetaalde 
arbeid ten algemenen nutte' heeft 
zich in Nederland en 
West-Duitsland min of meer 
tegengesteld ontwikkeld. Aanvan-
kelijk werd deze straf in Duitsland 
vrijwel uitsluitend gebruikt als 
alternatief voor vervangende 
hechtenis. Steeds vaker wordt 
echter `gemeinniitzige Arbeit' bij 
voorwaardelijke gevangenis-
straffen als bijzondere voorwaarde 
opgelegd. Daarmee heeft deze 
sanctie als `Ersatzstrafe' een zeer 
brede en zelfstandige plaats in het 
Duitse strafrecht gekregen. In 
Nederland wordt dienstverlening 
uitsluitend opgelegd ter 
vervanging van een korte 
vrijheidsstraf. De auteur is echter 
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van mening, dat praktische 
ontwikkelingen ertoe dwingen om 
niet langer een strikt juridische 
betekenis van het begrip 
Nrijheidsstraf aan te houden. De 
positie van de dienstverlening zou 
daarom opnieuw moeten worden 
bezien. Ook principieel zou het 
hoofdstraflcarakter van de 
werkstraf aanleiding moeten zijn 
om haar ontwikkeling tot een 
volwaardige straf te stimuleren. In 
het buitenland is de werkstraf een 
zeer breed toepasbaar alternatief 
gebleken. De nieuwe wet is in dat 
opzicht een gemiste kans. De 
auteur spreekt de hoop nit, dat 
positieve ervaringen met de 
dienstverlening als derde hoofd-
straf de wetgever zullen aanmoe-
digen tot meer realiteitszin. 

Criminologic 

16 
Cohn, E.G., D.P. Farrington 
Differences between British and 
American criminology: an 
analysis of citations 
The British journal of crimi-
nology, 30e jrg., nr. 4, 1990, pp. 
467-482 

De auteurs gebruiken de 
citaten-analyse om na te gaan in 
welke mate hun indruk dat Brits 
criminologisch onderzoek in de 
Amerikaanse vakliteratuur zelden 
geciteerd wordt op waarheid 
berust. Zij onderzochten de 
referentielijsten van alle artikelen 
uit Criminology (het belangrijkste 
Amerikaanse tijdschrift) uit de vijf 
jaren van de periode 1984-1988, 
en telden hieruit alle citaten van 

- artikelen uit tijdschriften 
verschenen tussen 1974 en 1983. 
Het bleek dat de British journal of 
criminology (BJC) het op elf na 
meest geciteerde tijdschrift was. 
De BIC wordt dus in Criminology 
zelden geciteerd. Vervolgens werd 
de analyse toegepast op de 
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artikelen uit de BJC met 
betrekking tot dezelfde periode. 
Het bleek dat de BJC het meest 
geciteerd werd; Criminology 
echter zelden. Ook analyseerden 
de auteurs de citaties vermeld in 
de Social Science Citation Index 
(SSCI). Naar voren kwam dat de 
frequentie van citeren van 
BJC-artikelen toeneemt naarmate 
de kwantitatieve aard van het 
onderzoek eveneens toeneemt. flit 
bleek ook het geval te zijn met 
betrekking tot de BJC-artikelen uit 
Criminology. Tot slot concluderen 
de auteurs na een bespreking van 
hun methode, dat indien Britse 
criminologen hun Amerikaanse 
collega's wensen te benvloeden, zij 
zich moeten richten op 
hoogstaand kwantitatief 
onderzoek met up-to-date statis-
tische technieken. 
Met literatuuropgave. 

17 
Geerlof, J., .1. Naafs 
Onderzoek naar effecten van 
criminaliteitspreventie; theorie en 
methodologie 
Sociologische gids, 37e jrg., nr. 
6, 1990, pp. 406-423 

De aandacht van het Ministerie 
van Justitie en van de universitaire 
wereld voor criminaliteitspreventie 
is sterk toegenomen. In het onder-
havige artikel wordt ingegaan op 
het vele onderzoek dat naar crimi-
naliteitspreventieprojecten is 
verricht. Eerst wordt het begrip 
criminaiteitspreventie nader toege-
licht. Daarna wordt de achter-
grond van het beleid inzake 
bestuurlijke preventie beschreven. 
Dit beleid is onder njeer gefun-
deerd op de sociale controle en de 
gelegenheidstheorie. Op de 
geldigheid van deze theorieen kan 
het nodige worden afgedongen. 
Ook veel onderzoek naar de 
effectiviteit van criminaliteitspre-
ventie gaat mank. Zo valt op dat 
veel projecten worden gedvalueerd 



door degene die zelf verantwoor-
delijk is voor de uitvoering ervan. 
Ook methodologisch is er vaak het 
een en ander mis. Bij het 
vaststellen van het effect van 
maatregelen in het kader van 
preventieprojecten kan niet 
worden volstaan met een simpele 
voor- en nameting. Gedetailleerde 
en longitudinale onderzoeksde-
signs met verschillende metingen 
zijn noodzakelijk. Alle interme-
diaire variabelen die van invloed 
zijn op de samenhang tussen 
beleid en doeleinden, moeten in 
beeld gebracht worden. 
Met literatuuropgave. 

18 
Groves, W.B., M.J. Lynch 
Reconciling structural and 
subjective approaches to the 
study of crime 
Journal of research in crime 
and delinquency, 27e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 348-375 

Het is de bedoeling van de 
auteurs om de structurele en de 
subjectivistische benaderingen in 
de criminologie nader tot elkaar te 
brengen. Daartoe verbinden zij in 
hun artikel eerst deze beide ziens-
wijzen met twee kennistheore-
tische categorieen: verklaren en 
begrijpen. Vervolgens gaan zij 
dieper op deze benaderingen in. 
Structuralisten beschouwen de 
sociale structuur als een objectieve 
realiteit, die de menselijke inter-
actie in hoge mate bepaald en 
zelfs `vastlege. In tegenstelling tot 
de structuralisten benadrukken de 
subjectivisten juist het belang van 
phenomenologische hoedanig-
heden. Hierbij spelen psycholo-
gische of motivationele thema's 
een belangrijke rol. De auteurs 
onderstrepen de wenselijkheid van 
een gecombineerde theoretische 
orientatie, daarbij dus recht doend 
aan zowel structuralisme als 
subjectivisme. In het kader van dit 
pleidooi analyseren zij een boek 
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van Jack Katz, getiteld 'Seduction 
of Crime'. 
Met literatuuropgave. 

19 
Hartnagel, T.F., G. Won Lee 
Urban crime in Canada 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 4, 1990, pp. 
591-606 

Hoewel verschillende alternatieve 
theorieen (urbanisatietheorie, 
ongelijkheidstheorie, 
demografische compositie en 
mogelijkheden-theorie) zijn 
ontwikkeld ter verklaring van de 
relatie tussen stedelijke locatie en 
misdaad, zijn er slechts weinig 
pogingen gedaan om deze relatie 
empirisch te evalueren. Bovendien 
heeft de meeste literatuur op dit 
gebied betrekking op de 
Verenigde Staten. In dit artikel 
worden diverse theorieen onder-
zocht aan de hand van gegevens 
uit Canadese steden met 25.000 
inwoners of meer. Bij het 
onderzoek is gebruik gemaakt van 
multipele regressietechnieken. 
Gewelds- en vermogensmisdrijven 
worden berekend en 
demografische, sociale en econo-
mische gegevens van het 
Canadese Bureau voor de 
Statistiek worden gebruikt als 
indicatoren van de voorspellings-
variabelen. De resultaten van het 
onderzoek wijzen sterk in de 
richting van de mogelijkheden-
theorie. De implicaties van deze 
bevindingen voor de verschillende 
theoriden worden nader 
besproken. 
Met literatuuropgave. 

20 
Hill, G.D., E.M. Crawford 
Women, race and crime 
Criminology, 28e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 601-626 

Bij een leeftijdcohort van 3860 
vrouwen van 18-23 jaar werd door 
middel van interviews nagegaan 
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of bij blanke en zwarte vrouwen 
verschillende factoren een rot 
spelen waar het door hen 
gepleegde criminaliteit betreft. De 
14 onafbankelijke variabelen 
werden ontleend aan zeven crimi-
nologische theorieen die met 
betrekking tot de sociale controle, 
de sekse-socialisatie, het zelfbeeld, 
de privatie, frustratie en sociale 
omgeving. 0.a. met regressie-
analyses werd onderzocht welk 
effect deze voor de twee groepen 
hadden op de betrokkenheid bij: 
lichamelijk geweld, zware en 
lichte vermogenscriminaliteit, 
drugscriminaliteit, 'hustling' en 
een gecombineerde index. Tussen 
de twee groepen was geen verschil 
in criminele betrokkenheid. Wel 
hadden de zwarte vrouwen een 
ernstiger delictspatroon. Over het 
algemeen konden de onafban-
kelijke sociaal psychologische 
predictor-variabelen de crimina-
liteit op zich van blanke vrouwen 
wet vrij goed voorspellen, maar 
die van de zwarte niet. De 
frequentie van de gepleegde 
delicten kon nog bij de blanke 
noch bij de zwarte vrouwen 
worden voorspeld. Voor de zwarte 
vrouwen bleken enige structurele/ 
deprivatie-variabelen een 
voorspellende waarde te hebben. 
De auteurs leiden hieruit af dat 
voor blanke en zwarte vrouwen 
verschillende verklaringstheorieen 
moeten worden geconstrueerd. 
Met literatuuropgave. 

21 
Poole, E.D., M.R. Pogrebin 
Crime and law enforcement 
policy in the Korean American 
community 
Police studies, 13e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 57-66 

Criminaliteit onder Koreaanse 
Amerikanen is laag vergeleken bij 
andere etnische groeperingen. Om 
na te gaan in hoeverre bepaalde 
groepskenmerken en het handha- 

22 
Schurieh, F.R. 
Kriminalistik als Wissenschaft 
und Studienfach; zur selbstan-
digen Disziplin und wissen-
schafflichen Stellung 
Kriminalistik, nr. 10, 1990, pp. 
511-514 

Met de vereniging van de beide 
Duitse staten is de discussie over 
de criminalistiek als 
'alleen'-wetenschap weer in gang 
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vingsbeleid van de politie bier een 
rol bij spelen werd onderzoek 
gedaan in een Koreaans-Ameri-
kaanse gemeenschap in Colorado 
met ongeveer 8000 eerste-
generatie bewoners. Kenmerkend 
voor zo'n gemeenschap zijn het 
sociale isolement, conservatisme, 
autoritaire relatiepatronen, geringe 
acculturatie, gebrekkige kennis 
van het Engels en het recht en 
beperkte kansen op de arbeids-
markt. De politie is doorgaans 
slecht op de hoogte van de 
culturele facetten van de verschil-
lende bevolkingsgroepen en houdt 
zich zoveel mogelijk afzijdig. 
Koreanen zelf zijn meer geneigd 
bun problemen zonder hulp van 
de politie onderling op te lossen. 
Zij staan wantrouwig tegenover 
haar, een houding die nog gevoed 
wordt door een negatief politie-
beeld uit bun eigen land. In deze 
situatie zou een ander beIeid 
noodzakelijk zijn om de relatie 
tussen politie en de Koreaanse 
gemeenschap te verbeteren. 
Hierbij moet de nadruk komen te 
liggen op vergroting van educatie 
en burgerparticipatie, terwiff de 
politie haar kennis van de groeps-
cultuur zou moeten uitbreiden en 
meer zichtbaar voor de bevolking 
zou moeten laten zijn. Dit alles 
kan bevorderd worden door 
samenwerking van de bestaande 
maatschappelijke en juridische 
organisaties ter plaatse. 
Met literatuuropgave. 



gezet; en dat geheel onafhankelijk 
van de vraag of de 
politie-academie Munster-Hiltrop 
een wetenschappelijke hogeschool 
is (of zou moeten zijn). Aan de 
voormalige direkteur van de sektie 
Kriminalistiek van de 
Humboldt-universiteit in Berlijn is 
gevraagd de ontwikkeling van 
`zijn' studievak en de positie 
daarvan in het totale systeem van 
de wetenschappen, te introdu-
ceren. De auteur behandelt dan 
ook de geschiedenis, het heden en 
de toekomst van de criminalistiek. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

23 
Mackenzie, D.L. 
Boot camp prisons; components, 
evaluations and empirical issues 
Federal probation, 54e jrg., nr. 
3, 1990, pp. 44-52 

In 1990 waren in 14 Amerikaanse 
staten op zijn minst 21 `rekru-
tenkamp'-gevangenissen. Dit 
nieuwe fenomeen binnen het 
Amerikaanse gevangeniswezen is 
bedoeld als een alternatief voor de 
langere gevangenisstraf in een 
normale gevangenis. Er hangt de 
atmosfeer van een rekruten-kamp 
met strikte regels en een keiharde 
discipline. De gedetineerden 
worden militair gedrild en fysiek 
zwaar getraind. Omdat voor het 
overige dergelijke penitentiaire 
kampen onderling sterk 
verschillen, is een vergelijkend 
onderzoek opgezet waaraan zeven 
staten deelnemen. De eerste 
onderzoeksfase waarbij de doelen 
van de verschillende kampen 
werden vergeleken, is inmiddels 
afgerond. Het blijkt dat in het 
algemeen met de penitentiaire 
kampen wordt nagestreefd om de 
overbevolking van de normale 
gevangenissen te beperken, om 
een alternatief te bieden voor de 

Literatuuroverzicht 

lange gevangenisstraf, om de 
detineringskosten te verminderen 
en om de recidive van delin-
quenten te beperken. Wat betreft 
het onderzoek naar de effecten 
van de penitentiaire kampen zijn 
nog slechts voorlopige resultaten 
bekend. Daaruit blijkt dat de 
detineringskosten worden gedrukt 
omdat het penitentiaire verblijf 
korter is dan normaal. Verder 
blijkt dat de gedetineerden bij het 
verlaten van het kamp aanzienlijk 
positiever zijn over de detentie 
dan gedetineerden die in een 
normale gevangenis verbleven. 
Met literatuuropgave. 

24 
Platek, M. 
Prison subculture in Poland 
International journal of the 
sociology of law, 18e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 459-472 

De aard van de subcultuur binnen 
een gevangenis is een maatstaf 
voor het succes dat een peniten-
tiair systeem heeft bij het bereiken 
van haar formele doelen. Heel 
duidelijk wordt dit galustreerd 
aan de hand van de ontwikkeling 
die het Poolse gevangeniswezen 
sedert de Tweede Wereldoorlog 
heeft doorgemaakt. Die ontwik-
keling kent twee fasen: de periode 
tot 1986 en de periode daarna. In 
de eerste periode werden veel 
PooIse burgers bewust gedetineerd 
omdat daarmee een omvangrijk 
potentieel van goedkope arbeids-
krachten in stand werd gehouden. 
De penitentiaire condities waren 
erbarmelijk. Binnen de subcultuur 
werden twee categoriedn onder-
scheiden: de `mannen' en de 
overige gedetineerden. De eersten 
speelden op een fysiek zeer agres-
sieve manier de baas over de 
laatstgenoemde groep. Er was een 
strikt stelsel van informele regels. 
Na 1986 is er een radicale veran-
dering op gang gebracht. Het 
aantal gedetineerden werd sterk 
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beperkt, de detentie-omstandig-
heden werden aanzienlijk 
verbeterd en de openheid over het 
leven binnen de gevangenismuren 
werd sterk vergroot. De negatieve 
kanten van de voormalige 
subcultuur verdwenen. De auteur 
legt een verband tussen de aard 
van het politieke regiem en het 
karakter van de subcultuur binnen 
de gevangenis. In een democra-
tisch regiem is de kans geringer 
dat deze subcultuur een negatief 
karakter krijgt. 

Reclassering 

25 
Allen, G.F., H. Treger 
Community service orders in 
federal probation; perceptions of 
probationers and host agencies 
Federal probation, 54e jrg., nr. 
3, 1990, pp. 8-14 

Dienstverlening houdt wat betreft 
het punitief gehalte het midden 
tussen enerzijds gevangenisstraf 
en anderzijds reclasseringstoe-
zicht. In het onderzoek waarvan 
in dit artikel verslag wordt 
gedaan, wordt nagegaan wat de 
kenmerken zijn van veroordeelden 
tot dienstverlening, hoe dienstver-
leners hun straf ervaren en welk 
oordeel organisaties hebben die 
dienstverleners opnemen. Het 
onderzoek bestond uit interviews 
met 73 veroordeelden direct na 
afloop van de dienstverlening en 
uit de analyse van vragenlijsten 
die waren ingevuld door 25 
ontvangende organisaties. Het 
blijkt dat dienstverleners 
gemiddeld 43 jaar oud zijn, over 
het algeineen werk hebben, en uit 
een middenklasse-milieu 
aflcomstig zijn. De meerderheid is 
first-offender. Ongeveer twee 
derde van de gelnterviewde 
dienstverleners vond de straf een 
mogelijkheid om lets terug te doen 
ten opzichte van de samenleving 
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waaraan zij schade hadden toege-
bracht. De ontvangende organi-
saties waren doorgaans tevreden 
over het verloop van de dienstver-
leningen. In vergelijking met 
andere vrijwilligers binnen de 
organisatie presteerden dienstver-
leners vergelijkbaar of beter. Tot 
slot van het artikel worden aanbe-
velingen gedaan met betrekking 
tot de doelgroep die voor dienst-
verlening in aanmerking zou 
moeten komen, de verbetering van 
dienstverleningsprogramma's en 
het verbeteren van de relatie met 
de ontvangende organisaties. 
Met literatuuropgave. 

26 
Woelinga, D. 
Probation service and public 
opinion in The Netherlands 
The Howard journal of criminal 
justice, 29e jrg., or. 4, 1990, pp. 
246-260 

De Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen heeft een 
onderzoek laten verrichten naar 
de publieke opinie met betrekking 
tot het reclasseringswerk. Drie 
vragen stonden daarin centraal. 
De eerste vraag betrof het beeld 
dat de huidige bevoking heeft van 
de reclassering. Verder is 
nagegaan in hoeverre dit beeld is 
veranderd sedert de jaren zestig 
toen een soortgelijk onderzoek 
werd verricht. De derde vraag 
betrof de conclusies die de Neder-
landse reclassering aan de onder-
zoeksresultaten zou moeten 
verbinden teneinde haar doelen en 
prioriteiten beter aan het publiek 
over te brengen. Om op deze 
onderzoeksvragen een antwoord te 
krijgen zijn in een nationaal 
opinie-onderzoek van het NIPO 
(gehouden onder 1091 volwas-
senen) 16 vragen over de reclas-
sering opgenomen. 84% van de 
ondervraagden had van de reclas-
sering gehoord: meer dan bij het 
eerdere opinie-onderzoek. 



Omtrent de wijze van organisatie 
en van financiering van het reclas-
seringswerk is evenals twintig jaar 
geleden opvallend weinig bekend 
bij de respondenten. Nog geringer 
is de bekendheid met de taken 
van de reclassering. Een grote 
meerderheid van de onderzoeks-
groep oordeelt positief over de 
bijdrage van de reclassering. Daar 
staat tegenover dat de mensen 
tegenwoordig heel wat minder 
optimistisch zijn dan twintig jaar 
geleden over het effect van het 
reclasseringswerk op de recidive 
van clienten. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

27 
Agnew, R. 
Adolescent resources and delin-
quency 
Criminology, 28e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 535-566 

De meeste theorieen over jeugdde-
linquentie zijn deterministisch van 
aard in die zin dat zij de delin-
quent zien als een gedepriveerd 
individu dat buiten eigen schuld 
delinquent is. De auteur bestrijdt 
deze visie door er op te wijzen dat 
de bronnen waarover adoles-
centen beschikken, zoals creati-
viteit, geld, intelligentie en fysieke 
kenmerken, hen de autonomie en 
de macht geven om - interne en 
externe - sociale controle te 
beperken. Bovendien voorzien 
deze bronnen hen van de voor 
delinquentie benodigde middelen. 
De bronnen kunnen echter ook 
voor pro-sociale activiteiten 
worden benut. Of en hoe zij 
worden gebruikt hangt af van 
factoren als: geneigdheid tot 
delinquentie; de kosten/baten 
afweging; ideeen over de eigen 
mogelijkheden tot benutting van 
bepaalde vaardigheden; de aard 
van de beschikbare bronnen. Twee 

representatieve datasets 
betreffende in totaal 3938 adoles-
cente Amerikaanse jongens, 
werden bestudeerd op de relatie 
tussen beschikbare bronnen en 
delinquentie. Beschikbaarheid van 
bronnen blijkt in de meeste 
gevallen positief gerelateerd te zijn 
aan delinquentie wanneer de 
geneigdheid tot delinquentie 
(gemeten aan de hand van een 
'exposure to delinquent 
peers'-schaal) hoog is. De bevin-
dingen werpen nieuw licht op 
bekende feiten betreffende delin-
quentie, zoals de relatie tussen 
enerzijds sociodemografische 
kenmerken als leeftijd, sekse, ras 
en klasse en anderzijds delin-
quentie. Bovendien tasten zij het 
klassieke beeld van de passieve, 
gedepriveerde delinquent aan. 
Met literatuuropgave. 

28 
Brownlee, I.D. 
Targeting the young adult 
offender; an evaluation project in 
Leeds 
The criminal law review, 
december 1990, pp. 852-858 

Het Leeds Young Adult Offenders 
Project, een alternatief voor 
detentie, startte in 1989. Het doel 
van het project is de zevtien- tot 
twintigjarige deelnemers te helpen 
controle te krijgen over zichzelf en 
zelfwaardering en verantwoorde-
lijkheidsgevoel te laten ontwik-
kelen teneinde delinquentie in de 
toekomst te voorkomen. Evaluatie 
van de eerste 11 maanden van het 
project wijst uit dat het project 
inderdaad een alternatief lijkt te 
zijn voor detentie. Het is ook 
substantieel goedkoper dan 
detentie. Leden van etnische 
minderheidsgroepen en vrouwen 
zijn ondervertegenwoordigd in de 
onderzochte populatie. Over 
recidivecijfers is nog weinig 
bekend. Wel is bekend dat 49% 
van de deelnemers tijdens de 
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onderzoeksperiode het 
programma voltooide en dat 27% 
van de (huidige en ex-)deelnemers 
recidiveerde. 

29 
Bruinsma, G. 
De wollen deken van de raad; de 
Raad voor het Jeugdbeleid over 
jeugdcriminaliteit en jeugdbeleid 
Jeugd en samenleving, 20e jrg., 
nr. 11, 1990, pp. 686-692 

In antwoord op een adviesaan-
vraag van WVC over de rol van 
het jeugdbeleid als instrument van 
criminaliteitspreventie en concrete 
aanzetten op dit punt, verscheen 
in februari 1990 het rapport 
Jeugddelinkwentie, preven tie en 
straf van de Raad voor het Jeugd-
beleid. In het rapport wordt 
gepleit voor een brede preventieve 
aanpak welke gepaard gaat met 
aangepaste repressie. Op grond 
van theoretisch noch empirisch 
onderbouwde stellingen worden 
voor drie verschillende leeftijds-
groepen (tot tien jaar, van tien tot 
zestien jaar en vanaf zestien jaar) 
voorstellen ontwikkeld voor een 
preventiebeleid en voor een 
adequate justitiele reactie. In een 
discussieparagraaf bekritiseert 
Bruinsma het rapport als vlees 
noch vis, weinig doordacht en 
logisch onsamenhangend. De 
Raad overdrijft het probleem van 
de jeugdcriminaliteit. Het gaat in 
feite om een kleine groep jongeren 
die sporadisch crimineel gedrag 
vertonen en doorgaans als 
volwassene het criminele pad 
verlaten. Een brede preventieve 
aanpak zal dan ook tot verspilling 
van middelen leiden. Deze 
middelen zouden beter kunnen 
worden ingezet voor de kleine 
groep delinquente jongeren waar 
het werkelijk om gaat. 
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30 
Sagatun, LI, L. Barrett 
Parental child abduction; the 
law, family dynamics and legal 
system responses 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 5, 1990, pp. 433-442 

Ontvoering van kinderen door 

hun ouders, meestal met als doel 
contact tussen de andere ouder en 
het kind onmogelijk te maken, is 
een bron van zorg in de Verenigde 
Staten. Het artikel start met een 
introductie in de ontwikkeling van 
de wetgeving in de Verenigde 
Staten betreffende ontvoering van 
kinderen door hun ouders. 
Vervolgens wordt een onderzoek 
beschreven dat in de staat 
Californie plaatsvond met als doel 
meer inzicht te krijgen in het 
verschijnsel. Dossiergegevens van 

in totaal 43 gevallen van 
ontvoering, die plaatsvonden 
binnen 37 verschillende gezinnen, 
werden bestudeerd. Ongeveer de 
helft van deze gevallen vond 
plaats voordat er een uitspraak 
was geweest over de voogdij en 
ongeveer de helft daana. 
Ontvoering vond vaker plaats 
door moeders dan door vaders. 
De afwezigheid varieerde van vier 
uur tot dertien jaar. Ontvoering 
kan leiden tot strafrechtelijk 
ingrijpen, tot ingrijpen door de 
'family court' en/of door de 
kinderrechter. Ontvoering door 
vaders leidt vaker tot strafrech-
telijk ingrijpen dan ontvoering 
door moeders. De auteurs onder-
scheiden vijf motieven voor 
ontvoering, namelijk: machtsstrijd 
en wraak; pogingen de partner tot 
achtervolging te dwingen en zo de 
relatie nieuw leven in te blazen; 
een verregaande psychologische 
symbiose met het kind; door de 
rechter niet geaccepteerde rolver-
wisseling (verzorgende vaders die 
hun kind niet toegewezen kregen 
en een restcategorie, voornamelijk 
bestaand uit ouders met legitieme 



zorgen om het welzijn van zichzelf 
of hun kind. De reacties van de 
kinderen op de ontvoering 
verschillen per geval. De conclusie 
luidt dat kinderontvoering een 
verwoestende invloed heeft op het 
gezinssysteem en dat het de 
samenleving voor grote en 
kostbare problemen stelt. 
Met literatuuropgave. 

31 
White, J.L., T.E. Moffitt e.a. 
How early can we tell? Predictors 
of childhood conduct disorder 
and adolescent delinquency 
Criminology, 28e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 507-533 

Er is nog weinig bekend over de 
voorspellende waarde van 
gedragsproblemen op jonge 
leeftijd voor antisociaal gedrag 
tijdens de adolescentie. In het 
onderhavige longitudinale, 
Nieuw-Zeelandse onderzoek, is de 
voorspellende waarde van diverse 
kenmerken van peuters op antiso-
ciaal gedrag in de leeftijd van 
10-15 jaar onderzocht. De in 
totaal 1037 onderzoekssubjecten 
werden verdeeld in een groep 
zonder problemen (n = 837), een 
groep met antisociale gedragspro-
blemen (n=50) en een groep met 
anderssoortige, bijvoorbeeld 
depressieve of fobische problemen 
(n =37). Het hebben van gedrags-
problemen als peuter bleek de 
beste voorspeller van later antiso-
ciaal gedrag als adolescent. In 
verband met een hoog aantal 
`valse positieven' (kinderen die als 
peuter gedragsproblemen 
vertoonden, maar later geen 
antisociaal gedrag), lijken de 
praktische toepassingsmogelijk-
heden van het gebruik van de 
onderzochte predictoren met het 
oog op vroegtijdige interventie op 
dit moment nog beperkt. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

32 
Fijnaut, C.J.C.F. 
The police and public in Western 
Europe; a precarious comparison 
The police journal, 63e jrg., nr. 
4, 1990, pp. 337-345 

Eerst wordt het politie-onderzoek 
in West-Europa in het verleden 
besproken en vervolgens wordt 
een vergelijking gemaakt tussen de 
organisatie en het functioneren 
van de politie in Engeland en op 
het continent nu. De organisatie 
van de politie in Engeland 
verschilde vroeger zeer van die in 
de overige landen. Mede door het 
ontbreken van oorlogen, revoluties 
en staatsgrepen was de politie in 
Engeland publieksvriendelijker en 
was er geen centrale militaire 
politie zoals in Frankrijk en 
Belgie. De laatste 10 a 15 jaar is de 
Engelse politie echter drastisch 
veranderd: de rol van de centrale 
overheid is toegenomen, een 
onafhankelijke Crown Prosecution 
Service is ingesteld en er werd een 
scheiding gemaakt tussen 
opsporing en vervolging. Door 
meer zelf-beschermende uitrusting 
en offensievere tactieken heeft ook 
de Engelse politie een meer 
militair karakter gekregen. Ook is 
de laatste 10 a 15 jaar de relatie 
tussen de politie en het publiek 
verslechterd. Het optreden bij 
onder andere grote stakingen heeft 
hier mede aan bijgedragen. Het 
publiek trekt de effectiviteit en de 
billijkheid van het 
politie-optreden meer in twijfel, 
vooral in de grote steden. De 
legitimiteit hiervan is op het 
ogenblik een groot politiek 
probleem. De verschillen in zowel 
de organisatie als in de relatie met 
het publiek tussen Engeland en 
het continent zijn volgens de 
auteur sterk verminderd. 
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33 
Golembiewski, R.T., K. 
Byong-Seob 
Burnout in police work: stressors, 
strain and the fase model 
Police studies, 13e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 74-80 

In tot nu toe verricht onderzoek 
kon, tegen de verwachtingen in, 
geen consistente relatie worden 
aangetoond tussen stress en 
(gedrags)factoren die daarmee in 
verband worden gebracht. De 
schrijvers vermoedden dat dit 
komt doordat de feitelijke effecten 
van stress als tussenliggende 
factoren niet werden gemeten en 
toetsen het verband opnieuw. Zij 
hanteerden het verschijnsel 
'burnout' als stress indicator, 
onderverdeeld in zeven fasen, 
gemeten aan de hand van een 
twintigtal zelf gerapporteerde 
gegevens en enige harde infor-
matie. Als vergelijkingsmateriaal 
onderzochten zij bijna 13.000 
leden van andere (hulpverle-
nings)organisaties. Zowel bij de 
politic als bij de controlegroepen 
bleken twee pieken: bijna een 
kwart viel in de eerste drie 
'burnoue-fasen en bijna een kwart 
in de laatste drie. Het verschijnsel 
komt bij de politie niet meer voor 
dan bij de andere gemeten 
beroepsgroepen. De auteurs 
concluderen dat het verschijnsel 
'burnout' als stress indicator een 
'missing link' was in eerder 
onderzoek. Dat de resultaten 
daarvan tot nu toe inconsistent 
waren, komt doordat stress 
factoren in het werk alleen dan tot 
aan stress gerelateerde effecten 
leiden als de spanning ook als (te 
veel) spanning wordt ervaren. 
Met literatuuropgave. 
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34 
Oakley, R. 
Police training on ethnic relations 
in Britain 
Police studies, 13e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 47-56 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
er in Groot-Brittannie veel 
immigranten uit met name Derde 
Wereld-landen gekomen. Dit heeft 
geresulteerd in een multi-raciale 
samenleving, vooral in stedelijke 
gebieden. Dienstverlenende 
instanties en dus ook de politic 
moesten zich aanpassen aan deze 
nieuwe omstandigheden. Groot-
Brittannie heeft dan ook een 
relatief lange ervaring met het 
onderwerp 'samenleving en 
relaties tussen etnische groepen' 
binnen politie-opleidingen. De 
auteur geeft in het kort aan hoe 
dit onderwerp zich heeft 
ontwikkeld binnen de verschil-
lende opleidingen en geeft 
vervolgens een uitgebreide 
beschrijving van de huidige, meest 
belangrijke cursussen en 
programma's, waarin aandacht 
voor relaties tussen etnische 
groepen. Hij constateert dat de 
relatie tussen politie en samen-
leving niet optimaal is, met name 
niet in de multi-raciale gebieden, 
hoewel er al wel het een en ander 
is bereikt. Zijn belangrijkste 
conclusies zijn: het onderwerp 
`samenleving en relaties tussen 
etnische groepen' dient gen-
tegreerd te worden binnen de 
reguliere opleidingen. Kennis, 
houding en gedrag met betrekking 
tot dit onderwerp moeten er alle 
drie aan de orde komen. De 
training moet gericht zijn op het 
vergroten van de professionaliteit. 
Tenslotte moet de betrokken 
organisatie er volledig achter 
staan en moet in haar beleid 
voldoende aandacht schenken aan 
etnische relaties en gelijke kansen. 
Met literatuuropgave. 



Verslaving 

35 
Barber, J.J., W.L. Grichting 
Australia's media campaign 
against drug abuse 
The international journal of 
addictions, 25e jrg., nr. 6, 1990, 
pp. 693-708 

Hebben mediacampagnes tegen 
druggebruik zin? In 1986 werd in 
Australie het effect nagegaan van 
zo'n campagne met een quasi-
experimentele onderzoeksopzet. 
De campagne werd drie maanden 
gevoerd door middel van televisie-
spots en een huis-aan-huis 
verspreide folder met informatie 
over de gevaren van legale en 
illegale drugs. In 12 gemeenten 
werden at random 538 mensen 
geinterviewd over hun opvattingen 
en gedrag met betrekking tot 
druggebruik. Een groep werd 
zowel voor als meteen na de 
campagne ondervraagd en een 
groep alleen meteen erna. Tijdens 
het interview werd de campagne 
niet benoemd. Er bleek een zwak 
effect op korte termijn op het 
oordeel over controle met 
betrekking tot alcohol- en tabak-
gebruik ('moet strenger') maar niet 
met betrekking tot andere drugs. 
Vooral het gebruik van tabak werd 
door de eerste groep na de 
campagne gevaarlijker geacht. Er 
bleek echter geen effect op het 
gedrag inzake druggebruik. Naast 
de (zwakke) effecten van de 
campagne bleek er ook een effect 
uit te gaan van het interview voor 
de campagne. In overeenstemming 
met eerdere conclusies uit 
onderzoek leiden de auteurs 
hieruit af dat een persoonlijke 
benadering een belangrijk element 
is in antidrugscampagnes. Uit het 
ontbreken van effect op het gedrag 
leiden zij echter af dat er voor 
verandering hierin waarschijnlijk 
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andere of additionele strategieen 
nodig zijn. 
Met literatuuropgave. 

36 
Cohen, P. 
Building upon successes of Dutch 
drug policy 
The international journal on 
drug policy, 2e jrg., nr. 2, 1990, 
pp. 22-24 

Het Nederlands drugbeleid heeft 
over het algemeen tot vrij 
positieve resultaten geleid. In dit 
artikel worden een aantal aspecten 
behandeld ter illustratie daarvan. 
Vergeleken bij de Verenigde 
Staten is in ons land het drugge-
bruik vrij laag door de milde 
aanpak en zijn er ook minder 
gevallen met fatale afloop. 
Cannabis bijvoorbeeld is 
goedkoop en gemakkelijk 
verkrijgbaar. Er wordt zelden 
opgetreden t.egen de individuele 
gebruiker en kleine handelaar ook 
wat cocaine betreft. Bij ons 
worden verslaafden niet als 
abnormaal en gevaarlijk 
beschouwd. Het controlesysteem 
is ondergebracht bij de gezond-
heidszorg en er is een vrij 
gevarieerd hulpaanbod. Verder 
ontbreken bij ons negatieve 
effecten van drugscontrole via 
bepaalde misleidende mediacam-
pagnes, zoals die in de Verenigde 
Staten voorkomen. Het beleid ten 
aanzien van het cannabisgebruik 
zou volgens de auteur model 
moeten staan voor het gebruik van 
cocaine en opiaten, maar in 
Nederland is de regering bang 
voor de internationale opinie en 
gevolgen daarvan, met name in 
verband met de Amerikaanse 
harde opstelling ten opzichte van 
het drugprobleem. Toch zou 
Nederland een belangrijke rol in 
internationale organisaties kunnen 
spelen in verband met de 
drugkwestie en eerste pogingen 
daartoe worden al wel onder- 
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nomen. Bij de bestrijding van het 
'prohibitionisme' moet men vooral 
feiten en argumenten aanvoeren 
en deze plaatsen tegenover de 
gebruikelftke . retoriek. 

37 
• Florez, C.P., B. Boyce 

Colombian organized crime 
Police studies, 13e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 81-88 

De Colombiaanse drugcartels zijn 
van alle criminele groepen het 
best georganiseerd. De auteurs 
gaan in op de •geschiedenis van de 
narcoticahandel en de karakteris-
tieken van de Colombiaanse 
georganiseerde criminaliteit. Eind 
jaren zestig werd op kleine schaal 
begonnen met de smokkel naar de 
Verenigde Staten. In het midden 
van de jaren zeventig slaagden de 
Colombianen erin de Cubanen 
van het toneel te verdrijven. De 
groepen zijn verticaal geintegreerd 
en betrokken bij ogenschijnlijk 
niet met drugs gerelateerde activi-
teiten. De vier binnen de structuur 
van een organisatie te onder-
scheiden functionele elementen 
houden zich bezig met distributie, 
transport naar verschillende 
buitenlanden, de omzetting van de 
grondstof in cocaine en het 
witwassen van de winsten. De 
kartels richten zich op prijscon-
trole, moord, omkoping en het 
opzetten van legale netwerken. Zij 
hebben bijgedragen aan de econo-
mische groei van Colombia in 
termen van nationaal inkomen en 
werkgelegenheid. Daar tegenover 
staat dat het land zich kenmerkt 
door een ongeevenaarde corruptie 
en het hoogste moordcijfer ter 
wereld. Ook zijn zij verantwoor-
delijk voor de 'export' van moord 
en corruptie naar de Bahama's, 
Panama en de Verenigde Staten. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Plant, M. 
Aids, drugs and commercial sex 
The international journal on 
drug policy, 2e jrg., nr. 2, 1990, 
pp. 25-27 

Commerciale seks worth veelal 
gezien als een bron van 
besmetting wat geslachtsziektes 
betreft en krijgt weer meer 
aandacht in verband met het 
Aids-probleem. Zowel drug- als 
drankgebruik worden dikwijls in 
verband gebracht met seksueel 
gedrag vanwege de ontremmende 
werking. Ontmoetingsplaatsen 
voor prostitutie zijn vooral bars en 
meestal gaat drank- en drugge-
bruik vooraf aan seksueel contact. 
Sommige sectoren van de seksin-
dustrie, vooral die waarbij intra-
veneus druggebruik plaatsvindt, 
lopen zo gevaar voor HIV-infectie. 
Het niveau voor HIV-besmetting 
is verschillend per continent, land 
en binnen een land. In de 
industriele landen wordt het 
vooral door intraveneus drugge-
bruik overgebracht, in Afrika door 
heteroseksueel contact. Bovendien 
is er nog veel vraag naar onveilige 
seks, eventueel afgedwongen met 
geld of geweld. Het meest 
kwetsbaar zijn prostituees van de 
straat of ongereglementeerde 
huizen. Het meeste onderzoek is 
gedaan onder vrouwelijke prosti-
tuees, veel minder echter onder 
mannelijke prostituees en klanten. 
Het is gebleken dat activiteiten, 
zoals jongereneducatie en 
'outreach'-werk, bewustwording 
van de Aids-risico's en condoom-
gebruik kunnen bevorderen. 
Volgens de auteur is er verder 
meer onderzoek nodig om de 
juiste risicobeperkende maatre-
gelen te kunnen nemen. 
Met literatuuropgave. 



39 
Sagel-Grande, I. 
Prtivention von Alkohol-Delikten 
(PAD); em n neues niederlandi-
sches Projekt 
Blutalkohol, 27e jrg., nr. 6, 
1990, pp. 410-416 

Besproken wordt het project 
`preventie van alcoholdelicten' 
(PAD) in Assen. Evenals het 
alcohol-verkeersproject (AVP) 
gaat het om een leerproject. 
Anders dan bij het AVP betreft het 
hier geen verkeersdelicten, maar 
alle andere onder invloed van 
alcohol gepleegde delicten. In de 
praktijk komt dit vooral neer op 
vandalisme, vernielingen, kleine 
vermogensdelicten en niet al te 
zware misdaden tegen de 
openbare veiligheid en orde. Doel 
van de cursus is om de 
deelnemers inzicht te doen krijgen 
in de alcoholproblematiek en deze 
risicogroep zo te vrijwaren voor 
verdere en nog grotere problemen. 
In 1989 werden 51 personen 
tussen 17 en 26 jaar uitgenodigd 
om deel te nemen aan het project. 
36 Personen verklaarden zich 
hiertoe bereid. De meesten 
hiervan deden mee om het trans-
actiebedrag (ten hoogste f 500.-) 
niet te behoeven te betalen. Uit 
een eerste analyse blijkt duidelijk 
dat het project heeft geleid tot een 
grotere kennis bij de cursusdeel-
nemers, in ongeveer dezelfde mate 
als bij het AVP. De uitwerking op 
het gedrag van deelnemers is nog 
niet vast te stellen. De deelnemers 
waren weliswaar na afloop van het 
project bijna allen (93%) van 
mening, dat zij in het vervolg, ook 
na het drinken van alcohol, niet 
zouden recidiveren, maar of zij 
zich ook aan deze goede 
voornemens zullen houden moet 
nog blijken. De auteur conclu-
deert dat er reden is om aan te 
nemen dat het PAD-project 
geschikt is voor het doel waarvoor 
het is opgezet: de secundaire 

preventie. Een voordeel is, dat bij 
deze cursus gebruik gemaakt kan 
worden van de organisatie van het 
AVP. Positief beoordeeld wordt 
verder, dat als een van de 
voorwaarden voor deelneming 
wordt gedist, dat de schade is 
vergoed resp. er  met het slacht-
offer een bevredigende regeling is 
getroffen. 

40 
Vingilis, E., H. Blefgen e.a. 
The adjudication of 
alcohol-related criminal driving 
cases in Ontario; a survey of 
Crown attorneys 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 4, 1990, pp. 
639-649 

De berechting van delicten in het 
wegverkeer onder invloed van 
alcohol werd onderzocht door 
middel van een schriftelijke 
enquete onder 245 officieren van 
Justitie in Ontario in 1984 
(respons 52%). Deze soort delicten 
namen een grote plaats in van de 
totale werklast (gemiddeld 140 per 
maand, range 10-500). Een derde 
ervan betrof rijden onder invloed. 
Wanneer er sprake was van 
recidive binnen 5 jaar werd 
meestal een zwaardere straf gedist. 
Wanneer de officier van Justitie 
hiertoe niet besloot, was dat in 
een kwart van de gevallen 
vanwege persoonlijke gegevens 
van de dader. Het bleek vaak 
moeilijk na te gaan of iemand al 
eerder dergelijke delicten had 
gepleegd, waardoor deze zaken 
vaak zeer tijdrovend waren. Als 
grootste moeilijkheden in het 
strafproces werden opgegeven: 
technische problemen, bewijspro-
blemen en de toegeeffijkheid van 
de rechters. Vanwege de zware 
werklast die deze delicten 
opleveren achten de auteurs het 
onwaarschijnlijk dat het strafrech-
telijk systeem een nog hoger 
opsporingspercentage kan 
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verwerken. Dit is ongunstig in het 
kader van de gedachte 'hoe groter 
de pakkans hoe minder vaak een 
delict wordt gepleegd'. De auteurs 
menen daarom dat er meer 
maatregelen dan alleen strafrech-
telijke tegen alcoholgebruik bij het 
wegverkeer moeten worden 
genomen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Visher, C.A. 
Incorporating drug treatment in 
criminal sanctions 
NIJ reports, nr. 221, 1990, pp. 
2-7 

Er is onder andere in de 
Verenigde Staten een hernieuwde 
belangstelling ontstaan voor het 
koppelen van behandeling aan 
sancties bij drugcriminaliteit. 
Voorafgaand aan een proces 
worden vaak al urinetestpro-
gramma's uitgevoerd om drugge-
bruik vast te stellen en als 
voorwaarde bij ontslag uit 
voorarrest om vlucht, niet 
verschijnen en nieuwe misdrijven 
te voorkomen. Hoewel een deel 
van de verslaafden wet het belang 
van behandeling erkent, doen de 
meesten niet vrijwillig mee. 
Wettelijke dwang levert dan ook 
soms betere resultaten op dan 
vrijwillige deelname. Van belang 
echter om terugval te voorkomen 
is een intensieve en langdurige 
behandeling met een goede 
nazorg, evenals een juiste keuze 
van behandeling voor een 
bepaalde verslaafde. Er zijn 
verschillende soorten behande-
lingsprogramma's, zowel in- als 
externe (met methadonver-
strekking, drugvrije counseling en 
therapeutisch gemeenschapswerk). 
Er moet bij het kiezen van een 
programma gekeken worden naar 
leeftijd, geslacht, ernst van de 
verslaving en criminaliteit en het 
soort druggebruik. De auteur is 
een voorstander van wettelijke 

dwang bij behandeling van 
drugverslaafde criminelen en 
beveelt daarom samenwerking op 
juridisch- en behandelingsgebied 
aan om drugbehandelingsvoor-
waarden in sancties op te nemen. 

Slachtofferstudies 

42 
Wells, R.C. 
Considering victim impact; the 
role of probation 
Federal probation, 54e jrg., nr. 
3, 1990, pp. 26-39 

Sinds de formele introductie zo'n 
16 jaar geleden, wordt binnen het 
systeem van strafrecht in de 
Verenigde Staten steeds vaker aan 
slachtoffers gevraagd een 
verklaring op te stellen m.b.t. de 
invloed van het misdrijf op 
hem/haar. Binnen het nationale 
rechtssysteem en ook binnen de 
jurisdictie van veel staten wordt 
deze verklaring voorbereid door 
een reclasseringsambtenaar, als 
onderdeel van het onderzoek naar 
de achtergrond van de overtreder 
en de overtreding zelf. Hoewel er 
veel gebruik wordt gemaakt van 
deze verklaringen is er nauwelijks 
onderzoek gedaan naar de effecti-
viteit ervan. Wet is het duidelijk 
dat een dergelijke verklaring het 
voornaamste middel is om te 
communiceren met het rechts-
systeem over financiele behan-
deling en emotionele schade. Het 
kan er tevens toe bijdragen dat het 
slachtoffer er in psychologische 
zin weer bovenop komt. 
Gebaseerd op zijn ervaring als 
reclasseringsambtenaar veronder-
stelt de auteur dat de formulieren 
waarmee de verklaringen worden 
verkregen niet effectief zijn. Er 
zou moeten worden bekeken of 
deze afgestemd zijn op het slacht-
offer en de overtreding, of de 
vragen in begrijpelijke taal gefor-
muleerd zijn en of de slachtoffers 
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voldoende in staat worden gesteld 
de invloed van het misdrijf op' 
henzelf onder woorden te 
brengen. Indien de door de auteur 
voorgestelde veranderingen ten 
aanzien van de vragenlijsten/ 
formulieren worden doorgevoerd, 
verwacht hij met name een stijging 
in het aantal afgelegde verkla-
ringen. 

Preventie van criminaliteit 

Lezers die geinteresseerd zijn in 
(meer) op de praktijk gerichte 
publikaties over preventie van 
criminaliteit, kunnen zich wenden 
tot de DCP-documentatie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, telefoon 
070-3 70 65 55 (J. de Waard). 

43 
Vilsmeier, M. 
Empirische Untersuchung der 
Abschreckungswirkung strafrecht-
licher Sanktionen 
Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 73e jrg., 
nr. 5, 1990, pp. 273-258 

De algemene preventiegedachte 
benadrukt het belang van 
waarschijnlijkheid en hoogte van 
straf ter voorkoming van crimina-
liteit. Deze aanname wordt 
getoetst door empirisch te onder-
zoeken of het besluit om al dan 
niet een strafbaar feit te begaan, 
afhangt van het voordeel dat de 
persoon in kwestie verwacht van 
het delict. Hiertoe vergeleken 
vijftien voor vermogensdelicten 
veroordeelde delinquenten en vijf 
controlepersonen paarsgewijs 
dertien vermogensdelicten, 
waarvan de strafmaat en de 
waarschijnlijkheid dat er straf zou 
volgen, bekend was. Voor de 
controlegroep bleek het mogelijk 
de preferenties zeer precies te 
voorspellen op grond van straf- 

hoogte en strafwaarschijnlijkheid. 
Voor de veroordeelden was 
hiernaast ook een derde 
component, namelijk het 
verwachte voordeel, nodig om tot 
een even zorgvuldige voorspelling 
te komen. Verder blijkt uit de 
resultaten dat de afschrikkende 
werking van zowel hoogte van de 
straf als van waarschijnlijkheid 
van voordoen van straf, na een 
bepaald punt niet meer toeneemt. 
De auteur vraagt zich af of straf-
dreigingen van meer dan 3-5 jaar 
tiberhaupt tot sterkere afschrik-
king leiden. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 
Schedeldoekshaven 100, 
's-Gravenhage, tel. 070-70 65 53/54. 

Balkema, J.P. (voorz.) 
Alternatieve sancties, sancties met 
het oog op de toekomst; advies van 
de Overleg- en Adviescommissie 
Alternatieve Sancties 
Z.pl., z. uitg., 1991 
Balkema, J.P. (voorz.) 
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1990 
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Dijk, J.J.M. van 
Criminaliteit als keerzijde; een 
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Criminology in the 21st century; a 
collection of essays presented to 
professor Wouter Buikhuisen 
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Bookenkapporten 
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Mededelingen 

Themanummers Justitie1e 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justinele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV4, mei 1991: Corruptie 
JV5, juni 1991: Evaluatie 
wetgeving 
3V6, juli/augustus 1991: Medische 
technologie 
JV7, september: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november: Strafvor-
dering 

Congressen 

Policing in Europe after 1992; 
a challenge or a problem? 
Onderwerpen die tijdens dit 

congres aan de orde komen zijn: 
mogelijkheden en grenzen bij de 
samenwerking van politie-ambte-
naren in de Europese Gemeen-
schap (dr Malcom Anderson, 
Universiteit Edinburgh); mogelijk-
heden en gevolgen voor landen 
buiten de Europese Gemeenschap 

(Mag. Arnold Stattmann, directeur 
veiligheidsdienst Tirol 
Oostenrijk); status van de 
bevoegdheden van politie-ambte-
naren in Europa en de rechtsbe-
scherming van de Europese burger 
(dr Cyrille Fijnaut, Universiteit 
Leuven); kleinschalige opera-
tionele samenwerking aan beide 
zijden der grenzen (Raimund 
Pingel, direkteur van het Kreis 
Borken, BR!)); nieuwe definities 
voor de import en export van 
misdaad en criminaliteit (Philippe 
Butler, generaal van de Franse 
gendarmerie). Verder zullen er zes 
work-shops worden georgani-
seerd: opleiding en vervolg-
opleidingen voor politie-ambte-
naren in Europa; samenwerking 
en coerdinatie op het gebied van 
het onderzoek, de technische 
uitrusting en de automatisering; 
voorkomen en bestrijden van de 
georganiseerde misdaad; struc-
turele samenwerking van de 
uitwisseling van informatie; de rol 
van de politic in de strijd tegen de 
milieuvervuiling; nieuwe verkeers-
problemen die zullen ontstaan 
door het verdwijnen van de 
grenzen. 
Datum: 13-16 mei 1991 
Plaats: Bel Air Hotel, Den Haag 
Inlichtingen: Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Dhr. R. 
Doornebal, tel.: 070-3027477. 
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Tweede Bonger-lezing: In de 
schaduwen van de 21e eeuw; 
historische toekomstvisies, 
huidige prognoses en 
overlevingsstrategieen. 
De tweede Bonger-lezing zal 

worden gehouden door prof. 
Zahn. Hij studeerde in 
Zwitserland filosofie, psychologie 
en sociologie en in de Verenigde 
Staten economische weten-
schappen. Van 1951 tot 1963 was 
hij werkzaam bij Unilever. Vanaf 
1963 was hij hoogleraar in de 
economische sociologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij 
was enkele malen gasthoogleraar 
in de Verenigde Staten. Thans 
woont hij in Zwitserland en Italie. 
Daar houdt hij zich onder meer 
bezig met de ontwikkelingsproble-
matiek van Afrika. In tat van 
artikelen behandelde Zahn vragen 
op het grensgebied van economie, 
sociologie, psychologie en 
politieke wetenschap. Zijn laatste 
boek Das unbekannte Holland; 
Regenten, Rebellen und Reforma-
toren (1984), verscheen onlangs, 
herzien en uitgebreid, in het 
Nederlands onder de titel 
Regenten, rebellen en reformatoren 
(1990). 
Datum: 14 mei 1991, 20.30u 
Plaats: Aula van de Universiteit 
van Amsterdam, Oude Lutherse 
Kerk, Singel 411, hoek Spui, 
Amsterdam 
Inlichtingen: reserveren is mogelijk 
op donderdag en vrijdag tussen 
10.00u en 12.00u, tel.: 020-5253928 
of schriftelijk: mw M. Hupe, 
Criminologisch Instituut `Bonger', 
Kloveniersburgwal 72, 1012 
CZ Amsterdam. 

Tweede Europees wetenschap-
pelijk congres over residentiele 
jeugdhulpverlening 
Op het congres staat de vraag 

centraal wat de praktisch bruik-
baarheid is van de theoretische 
begrippen sociale competentie en 

Mededelingen 

sociale ondersteuning in de 
residentiele jeugdzorg. Terwijl bij 
sociale competentie een centraal 
aspect in de persoon van 
opgenomen kinderen een adoles-
centen aan de orde is, wordt bij 
sociale ondersteuning een cruciaal 
aspect van hun (thuis- en 
tehuis-)omgeving belicht. Aan de 
hand van de volgende vier 
subthema's wordt het congres-
thema uitgewerkt: coping; sociale 
vaardigheden; sociaal netwerk; 
sociaal klimaat. 
Datum: 7, 8 en 9 november 1991 
Plaats: Leeuwenhorst Congres-
centrum, Noordwijkerhout 
Informatie: 2e EUSARF-congres 
1991, p/a Leids Congres Bureau, 
Postbus 16065, 2301 GB Leiden, 
071-275299. 

Informatierecht op weg naar de 
21e eeuw 
Onder deze titel organiseert het 

Instituut voor Informatierecht van 
de Universiteit van Amsterdam 
een internationale conferentie. 
Deskundigen uit de hele wereld 
zullen kwesties bespreken met 
betrekking tot informatierecht 
naar aanleiding van technische en 
politieke ontwikkelingen die 
verwacht worden voor het begin 
van het derde millenium. 
Aandacht zal worden besteed aan 
zulke onderwerpen als: overheids-
voorlichting, de integratie van 
infrastructuur en dienstverlening, 
mediarecht, consumentenvoor-
lichting, de bescherming van 
privacy, en de toenemende 
problemen die rijzen bij het 
bepalen van de grenzen tussen de 
verschillende intellectuele eigen-
domsrechten. Deze onderwerpen 
zullen zowel apart als in 
samenhang met elkaar behandeld 
worden. 
Datum: 12-15 juni 1991 
Plaats: RAI Congres Centrum, 
Amsterdam 
Informatie: Instituut voor Infor- 
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matierecht, IVIR Congress 1991, 
Kloveniersburgwal 72, 1012 CZ 
Amsterdam, tel.: 020-5253926 (dr 
W.F. Korthals Altes). 

Het rapport van de overleg- en 
adviescommissie alternatieve 
sancties 
Het rapport van deze 

commissie, dat op 28 februari aan 
de Staatssecretaris van Justine is 
aangeboden, betreft de mogelijk-
heden om te komen tot 
uitbreiding van de alternatieve 
sancties in de verschillende fasen 
van de strafrechtspleging. Tijdens 
de vergadering van de voorjaars-
vergadering van de Vereniging 
voor Penitentiair Recht en 
Penologie zal een van de leden 
van de commissie het rapport 
toelichten, waarna prof. mr  C. 
Kelk op het rapport zal reageren. 
Vervolgens bestaat er gelegenheid 
tot discussie. Leden en belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 
Datum: 26 april 1991, 14.00u 
Plaats: Janskerkhof I5a, Utrecht 
Injormatie: mw Wurzer-
Leenhouts, tel.: 071-272727. 

Passanten in niemandsland 
Vreemdelingen die illegaal in 

Nederland verblijven kunnen op 
elk moment worden opgepakt en 
na verloop van tijd worden uitge-
wezen. De tijd daartussen meet 
meestal in een huis van bewaring 
worden doorgebracht. Ze 
ondergaan daar - formed - geen 
straf maar zitten wet in een straf-
inrichting: passanten in een 
niemandsland. Het regiem is daar 
niet op ingericht. Al met al een 
problematiek waar in het 
bijzonder gevangeniswezen, 
vreemdelingenzaken en reclas-
sering mee te maken hebben. 
Oplossingen zijn niet direkt te 
voorzien. Geef je alle illegale 
vreemdelingen zonder meer een 
verblijfsvergunning, dan is de 
toestroom waarschijnlijk 

onafzienbaar. Dat is niet 
aanvaardbaar. Aan de andere kant 
zijn humaniteit en verdraag-
zaamheid kenmerken die eenieder 
graag in het Nederlandse beleid 
ten aanzien van buitenlanders wil 
(blijven) herkennen. Welke 
posities nemen alle betrokken 
partijen in? Welke mogelijkheden 
en obstakels zijn er om tot een 
ander, meer samenhangend en 
doelgericht beleid te komen. De 
problematiek zal zoveel mogelijk 
vooraf in kaart worden gebracht 
(vooronderzoek). Deelnemers 
zullen voor het symposium over 
deze informatie beschikken en 
kunnen na een ochtendpro-
gramma, 's middags aan de 
volgende workshops deelnemen: 
alternatieven voor vreemdelingen-
bewaring; reclassering en gedeti-
neerde illegale vreemdelingen; 
organisatorische knelpunten in de 
vreemdelingenbewaring; de inter-
nationale aspecten van de vreem-
delingenproblematiek. 
Datum: 16 mei 1991 
Plaats: de Vest, Alkmaar 
Inlichtingen: Congresbureau 
Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen, Mw R. 
Thelen-Bode, tel.: 073-123221. 

Grotius forum 
Het onderwerp van het jaarlijks 

te houden Grotius forum zal dit 
jaar zijn: `Recht of onrecht; heeft 
de verdachte te veel rechten in het 
strafproces?' Vijf a zes sprekers uit 
de rechterlijke macht, advocatuur 
en het openbaar ministerie zullen 
hun standpunten uiteenzetten en 
vervolgens met elkaar in debat 
treden. 
Datum: 7 mei 1991, I9.15u 
Plaats: Academiegebouw, 
Rapenburg 73, Leiden 
Inlichtingen: Remco Silk: 
071-170678 of Anke de Jongh: 
071-121666. 
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Seminar Jeugdstrafrecht 
in de Verenigde Staten 
Ter gelegenheid van het bezoek 

van Prof. Barry C. Feld van de 
University of Minnesota aan ons 
land organiseert het WODC een 
seminar met als onderwerp Jeugd-
strafrecht in de Verenigde Staten. 
Prof. Feld is Centennial Professor 
of Law, University of Minnesota 
in Minneapolis en Visiting 
Professor, Uppsala Universitet in 
Zweden. In zijn land speelt hij een 
vooraanstaande rol in de 
discussies over het karakter van 
het jeugdstrafrecht en de rol van 
de jeugdrechtbank. Hij lijkt een 
uitgesproken voorstander te zijn 
van de juridiseringsbenadering (en 
dus niet van de beschermingsbe-
nadering). In zijn bijdrage aan het 
seminar zal Prof. Barry Feld 
ingaan op actuele ontwikkelingen 
en discussies rond het jeugdstraf-
recht en de jeugdrechtbank in de 
Verenigde Staten. 
Het seminar vindt plaats op het 
Ministerie van Justitie en wordt 
geleid door mw. dr. J. Junger-Tas, 
Hoofd van het WODC. Er zal 
volop gelegenheid zijn voor het 
stellen van vragen en voor 
discussie. 
Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom. Om organisato-
rische redenen wordt het op prijs 
gesteld als men zijn/haar komst 
tevoren aanmeldt (liefst voor 25 
april a.s.). Dit kan bij Peter van 
der Laan (070-3706551/3706561). 
Hij verstrekt desgewenst ook 
nadere inlichtingen. 
Seminar Jeugdstrafrecht in de 
Verenigde Staten 
Datum: 1 mei 1991 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Plaats: Ministerie van Justitie, 
Schedeldoekshaven 100, 
's-Gravenhage 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 
1989, WODC 95 
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Cozijn, C. 
Twee jaar bestuurdersaansprake-
lijkheid volgens de WBA en de 
WBF; verslag van een verkennend 
onderzoek 
1989, WODC 96 
Kruissink, M., C. Verwers 
Halt: een alternatieve aanpak van 
vandalLsme; eindrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar 
Halt-projecten 
1989, WODC 97 
Steinmetz, Carl H.D. 
Hulp aan slachtoffers van 
misdrijven: effecten van slachtof-
ferhulp en prima ire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., NI. Kruissink 
OntwilcIceling van de jeugdcrimina-
liteit: periode 1980-1988 
1990, WODC 100 
Zeilstra, M.I., N.G. van Andel 
Informatieverschaffing en schadebe-
middeling door de politie by slacht-
offers van misdryven; 
evaluatie-onderzoek van een 
experiment by de politie in Alkmaar 
en Eindhoven 
1990, WODC 101 
Schimmel, H.R., G.J. Veerman 
Over regels en appel; de conjlictop-
wekkendheid van artikel 57 AA W 
1990, WODC 102 
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G. 
Romeijn 
Misdaadondernemingen; onderne-
mende misdadigers in Nederland 
1990, WODC 103 
Kommer, M.M. 
Werken met mensen; een onderzoek 
naar werksituatie en functioneren 
van pen itentiair inrichtingswerkers 
1990, WODC 104 
Block, C.R., C. van der Werff 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 

Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politic' en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, NI., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onderjongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-370 65 54 tot 15.00u). In 
1989 verschenen de volgende 
rapporten: 

Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/KI 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, Mt, H.G. van Andel 
Evalua tie van het schadebemidde-
lingsprojekt by de Leidse politic 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure bij 
pantie en justitie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 
Naborn, E.M. 
Beschermingsbewind; een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 
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Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC/K8 
Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC/K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie bij een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC/K10 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC/K11 
Junger, M., L. Steehouwer 
Verkeersongevallen by kinderen uit 
ethnische minderheden 
1990, WODC/K12 
Ooyen-Houben, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar hun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendemaker, L., S.M. Schneider 
Interimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC/K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafIcamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC/K14 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toephssing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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