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Inleiding

Inleiding

In de hedendaagse ‘participatiesamenleving’ wordt van ‘(…) iedereen

die dat kan (..) gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of

haar eigen leven en omgeving’, aldus koning Willem-Alexander in zijn

eerste troonrede in 2013.1 Ook in het brede domein van veiligheid zijn

er tal van voorbeelden van actieve burgerparticipatie. Dit varieert van

burgers die de moed hebben om in te grijpen wanneer er wat mis gaat

op straat, whatsapp-groepen waarmee buurtbewoners de politie én

elkaar op hoogte stellen wanneer ze iets verdachts zien in hun buurt,

burgersurveillanten, burgers die samen met de politie de belangrijkste

problemen in de wijk benoemen waarmee de politie en gemeente zich

moeten bezighouden, tot vrijwilligers die binnen de politie actief zijn.

Overigens is burgerparticipatie in het veiligheidsdomein niet van van-

daag of gisteren. Zo is op Rembrandts schilderij De Nachtwacht de

schutterij van Amsterdam afgebeeld, een soort chique stadswacht die

in de nachtelijke uren de stad bewaakte. Al deze voorbeelden van bur-

gerparticipatie in het veiligheidsdomein worden besproken in deze

aflevering van Justitiële verkenningen. Maar niet alle vormen van bur-

gerparticipatie zijn zo onschuldig. Zo betoogt Jan Terpstra in zijn

afsluitende reflectie op dit themanummer dat we ook anonieme kla-

gers die hun gal spuien op internet als burgerparticipanten moeten

beschouwen, en dat geldt ook voor een groep als Soldiers of Odin die

een klopjacht hield op een asielzoeker die vrouwen zou hebben lastig

gevallen. Deze laatste voorbeelden worden in beschouwingen over

burgerparticipatie en veiligheid vaak gemist.

Vanwaar deze opkomst en groei van actieve burgerparticipatie in het

veiligheidsdomein? Uit de diverse beschouwingen in dit themanum-

mer kunnen diverse, onderling samenhangende oorzaken van dit

fenomeen worden gedestilleerd. Een eerste, voor de hand liggende

oorzaak is de toegenomen mondigheid van burgers. Burgers in Neder-

land anno nu willen meepraten en liefst meebepalen over zaken die

hun direct aangaan en sommigen zijn ook niet te beroerd om daarvoor

de handen uit de mouwen te steken. Een belangrijke motivatie hier-

1 Zie: www. koninklijkhuis. nl/ nieuws/ toespraken/ 2013/ september/ troonrede -2013.

doi: 10.5553/JV/016758502016042005001

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2013/september/troonrede-2013/
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achter is het ongenoegen van burgers die vinden dat het de verkeerde

kant uitgaat met Nederland en desnoods het heft in eigen hand willen

nemen om zaken recht te zetten. Soms is dit gemakkelijk, zoals een

berichtje plaatsen op de buurt-whatsapp, maar in andere gevallen

vergt dit aanzienlijke inspanning en betrokkenheid, zoals het ’s avonds

surveilleren in de buurt. Een tweede oorzaak achter de opkomst en

groei van burgerparticipatie in het veiligheidsdomein is het besef dat

de politie onmogelijk alle overlast en vormen van kleine criminaliteit

alleen af kan handelen. De klassieke strafrechtelijke aanpak is te

beperkt voor een effectieve aanpak van criminaliteit en overlast.

Daarom worden andere partijen, waaronder burgers en bedrijven,

mede verantwoordelijk gemaakt voor het veiligheidsprobleem. De cri-

minoloog Garland (2001) sprak in dit verband van een ‘strategie van

responsabilisering’ waarmee de staat in toenemende mate maat-

schappelijke organisaties en burgers probeert te activeren om het for-

mele veiligheidsbeleid aan te vullen met een netwerk van meer of min-

der informele sociale controle. Een derde en laatste reden voor de

opkomst en groei van burgerparticipatie is dat de overheid manieren

zoekt om te besparen op de uitgaven in het veiligheidsdomein. Bur-

gerparticipatie is zo een bestuurstechniek om burgers ‘gratis’ te laten

werken voor de overheid, door buurtwachten te betrekken bij politie-

acties bijvoorbeeld.

Burgerparticipatie kent in Nederland verschillende vormen. Op basis

van de participatieladder van Arnstein (1969; zie ook: Schuilenburg

2016) kan de volgende indeling worden gemaakt. De eerste twee vor-

men van burgerparticipatie zijn ‘raadplegen’ en ‘coproduceren’. Een

voorbeeld van ‘raadplegen’ zijn slachtofferenquêtes om meer inzicht

te krijgen in de omvang en de ontwikkeling van de verborgen crimina-

liteit. Dit is criminaliteit die niet wordt geregistreerd door de politie.

Met betrekking tot ‘coproduceren’ kan worden gedacht aan het pro-

ject Burgernet waarin de politie een melding doorgeeft aan burgers

van een inbraak, beroving of vermissing van een persoon. Een ander

voorbeeld van ‘coproduceren’, dat in dit nummer aan de orde komt,

zijn Marokkaanse buurtvaders die in gesprek gaan met probleemjon-

geren (‘kennen en gekend worden’) in een poging een band met ze te

creëren en ze in het gareel te laten lopen. Een derde vorm van burger-

participatie is ‘meebeslissen’. Denk bijvoorbeeld aan het Rotterdamse

project Buurt Bestuurt waarin burgers daadwerkelijke macht hebben

om de uitkomst van bestuurlijke processen te beïnvloeden. Zo kunnen

doi: 10.5553/JV/016758502016042005001
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burgers hierin zelf aangeven aan welke problemen in de wijk een deel

van de politiecapaciteit moet worden besteed. De vierde en laatste

vorm van burgerparticipatie is ‘zelfbeheer’. Dit wordt gezien als de

hoogste vorm van participatie omdat de machtsbalans hier volledig

uitvalt in de richting van de burger. Burgers kunnen hierin volledig

zelfstandig beslissingen nemen over hun veiligheid, bijvoorbeeld door

private beveiligers in te huren op woonlocaties als ‘gated communi-

ties’, zonder goedkeuring van ambtenaren van de gemeente of de poli-

tie.

Over burgerparticipatie in het veiligheidsvraagstuk is al veel geschre-

ven. De auteurs in dit themanummer proberen daarom verder te gaan

dan enkel het beschrijven van vormen van burgerparticipatie en de

vraag of deze aanpakken al dan niet effectief zijn. De aandacht gaat

vooral uit naar de werking van de diverse interventies. Waarom is een

vorm van burgerparticipatie soms effectief en in een andere situatie

niet? Met andere woorden, wat is de ‘black box’ achter effectieve vor-

men van burgerparticipatie op het vlak van veiligheid?

Met deze vragen in het achterhoofd beginnen we met een bijdrage

over het project Buurt Bestuurt in de Rotterdamse wijk Hillesluis.

Marc Schuilenburg betoogt in dit artikel dat niet alleen de rol van de

burger verandert in de participatiesamenleving, maar ook de rol van

de overheid. Aan de hand van eigen veldwerk in Hillesluis en in het

licht van het beschikbare theoretische en empirische materiaal laat de

auteur zien op welke wijze de overheid deelneemt aan Buurt Bestuurt

en welke implicaties dit heeft voor de effectiviteit van burgerparticipa-

tie. De auteur onderscheidt drie vormen van overheidsdeelname aan

dergelijke projecten: de presterende, de rechtvaardige en de participe-

rende overheid.

Vervolgens doet Vasco Lub verslag van zijn onderzoek naar buurt-

wachten in Nederland. Hij verzamelde gegevens van bijna vierhon-

derd gemeenten en deed veldwerk in vier stadswijken. Het onderzoek

wijst uit dat buurtwachten zijn uitgegroeid tot een populair fenomeen.

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zijn inmiddels 661

teams actief. De meerderheid van de buurtwachten richt zich op het

voorkomen van woninginbraak. Buurtpreventie kan in theorie via vier

verschillende mechanismen criminaliteit en overlast doen afnemen:

via afschrikking door zichtbare surveillance, door andere bewoners

voor te lichten over veiligheidsmaatregelen en zo de gelegenheid tot

criminaliteit te beperken, door de politie te informeren over verdachte

doi: 10.5553/JV/016758502016042005001
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activiteiten en overlastgevers en ten slotte door directe interventie.

Volgens de auteur is de informatievoorziening aan instanties en de

politie de belangrijkste bijdrage aan meer veiligheid in de buurt. De

auteur staat ook stil bij de morele implicaties van buurtpreventie-

teams door de vraag te stellen in hoeverre deelnemers zich laten lei-

den door ‘onderbuikgevoelens’ waarvan onschuldigen het slachtoffer

kunnen worden. Goedbedoelde sociale controle wordt bovendien niet

door alle wijkbewoners in gelijke mate gewaardeerd.

De door Lub genoemde werkzame mechanismen van buurtpreventie

komen terug in het artikel van Mohamed Boutasmit en Erik Snel, dat

gebaseerd is op een onderzoek onder Nederlands-Marokkaanse jonge-

ren in de Haagse Schilderswijk. De auteurs stellen dat er nog een vijfde

mechanisme is, dat in de Schilderswijk het meest bijdroeg aan preven-

tie van criminaliteit en overlast, althans volgens de jongeren zelf: zoge-

heten relationele controle. Burgers, in dit geval Marokkaanse buurtva-

ders, gebruiken dan hun netwerken om informele controle uit te oefe-

nen. Dat een surveillant uit de eigen gemeenschap meer invloed op

jongeren heeft, komt niet zozeer door de gedeelde culturele achter-

grond maar door de kans dat de surveillant de ouders en familie van

de jongere kent. Als dat het geval is, zeggen jongeren dat ze zich meer

schamen en hun normoverschrijdend gedrag aanpassen. Ze zijn bang

voor de goede naam van zichzelf en van de familie.

Ben Vollaard deed in Tilburg onderzoek naar de wijze waarop buurt-

whatsappgroepen functioneren. Het artikel laat zien dat burgers door

deze op een smartphone te installeren app worden gestimuleerd om

melding te maken van verdachte en onveilige situaties in hun buurt.

Het doorgeven van informatie krijgt een sociale dimensie en levert de

alerte burger de waardering van de groep op, aldus de auteur. Het

onderzoek wijst uit dat buurt-whatsapp een bijdrage levert aan de ver-

mindering van criminaliteit en onveiligheid via de mechanismen van

afschrikking en informatievoorziening aan instanties en politie.

Er zijn ook burgers die nog een stapje verdergaan in hun verlangen

een bijdrage te leveren aan de publieke veiligheid, zij worden vrijwilli-

ger bij de politie. De politie werkt al sinds 1948 met vrijwilligers, toen

de Reserve Rijks- en Gemeentepolitie werd opgericht, zo schrijven

Marcel Thaens en Dennis de Kool. De auteurs belichten de verschil-

lende taken waarvoor vrijwilligers worden ingezet en hun positie bin-

nen de politieorganisatie. Tevens gaan zij in op de motieven van vrij-

willigers om zich bij de politie aan te sluiten. De inzet van het ministe-

doi: 10.5553/JV/016758502016042005001
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rie van Veiligheid en Justitie is om 10% van het personeelsbestand van

de politie uit vrijwilligers te laten bestaan. Het bleek de afgelopen

jaren echter moeilijk om voldoende vrijwilligers te werven én ook vast

te houden. De auteurs onderzochten hoe het aantal vrijwilligers weer

op peil kan worden gebracht en hoe hun positie in de politieorganisa-

tie kan worden versterkt. Zij keken daarbij naar innovatieve praktijken

bij andere organisaties die deels drijven op vrijwilligers.

We besluiten met een bijdrage van Jan Terpstra, die door de themare-

dactie is gevraagd te reflecteren op de verschillende artikelen in dit

nummer en op het thema burgerparticipatie in veiligheid in het alge-

meen. Hij betoogt dat onder deze term zeer verschillende fenomenen

vallen, van buurtwachten die samenwerken met de politie tot

extreemrechtse groepen die er niet voor terugdeinzen om met geweld

en intimidatie hun opvatting van recht en orde gestalte te geven. Veel

literatuur over burgerparticipatie hanteert ten onrechte een instru-

mentalistisch perspectief, aldus de auteur. De bijdragen van burgers

aan de publieke veiligheid zijn veel meer dan een instrument dat de

overheid kan inzetten. Bovendien verschillen de motieven van burgers

om zich in te spannen voor een veilige leefomgeving enorm en bestaat

er geen maatschappelijke consensus over wat publieke veiligheid pre-

cies betekent. De auteur concludeert dat het mobiliseren van burgers

op basis van de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid het risico met

zich meebrengt dat verschillen en conflicten juist worden versterkt,

terwijl toch het streven is om open, tolerante en inclusieve gemeen-

schappen te creëren.

Marc Schuilenburg

Erik Snel *

* Gastredacteur dr. mr. Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminolo-
gie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en is lid van de redactieraad van Justitiële ver-
kenningen. Gastredacteur dr. Erik Snel is universitair docent bij het Department of Public
Administration & Sociology (DPAS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens lid
van de redactieraad van Justitiële verkenningen.

doi: 10.5553/JV/016758502016042005001
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Overheidsparticipatie in
burgerprojecten

Over Buurt Bestuurt, Hillesluis en Schrödingers kat

M.B. Schuilenburg *

Met potlood hoeft het niet meer te worden geschreven als het gaat om

de participatie van burgers in het overheidsbeleid. Steeds meer bur-

gers zijn actief bij de uitvoering van taken in het publieke domein. In

lijn met de participatiesamenleving van kabinet-Rutte II wordt op

lokaal niveau volop geëxperimenteerd met tal van initiatieven waarin

burgers zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt. Onder het

mom van een ‘doedemocratie’ houden burgers in whatsappgroepen

elkaar op de hoogte van verdachte personen in de buurt (Akkermans &

Vollaard 2015). In Buurt Bestuurt benoemen burgers de belangrijkste

problemen in hun wijk, waarna politie en gemeente die problemen

moeten aanpakken. In het laatste geval oefenen burgers direct invloed

uit op het beleid van de overheid door gebruik te maken van inspraak

(‘meebeslissen’). In het eerste geval gaat het om een vorm van partici-

peren waarin burgers zelf aan de slag gaan met de veiligheid in hun

buurt (‘coproduceren’) (Schuilenburg 2016). In al die pogingen om op

een andere manier te werken aan veiligheid is de aandacht tot nu toe

vooral uitgegaan naar de bijdrage van de burger in projecten van bur-

gerparticipatie. Er is gekeken of burgers over voldoende en over de

juiste competenties beschikken om te kunnen participeren in veilig-

heidsprojecten (Tonkens 2009). Ook is gekeken hoe representatief

bewoners in bepaalde projecten zijn voor de wijk, zeker in achter-

standswijken waarin autochtone burgers een minderheid vormen van

de bevolking (Van Stokkom & Toenders 2010). Dit zijn belangrijke

invalshoeken voor de vraag hoe de zelfredzaamheid en zeggenschap

van de burger op lokaal niveau kunnen worden versterkt. Nadeel is dat

deze invalshoeken vaak eenzijdig zijn gericht op de veranderde positie

* Dr. mr. Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens redactieraadlid van Justitiële verkenningen.

doi: 10.5553/JV/016758502016042005002
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van de burger in het veiligheidsvraagstuk. Hierdoor wordt vergeten dat

in de participatiesamenleving ook de positie van de overheid een

nieuwe invulling heeft gekregen.

De stelling van dit artikel komt erop neer dat burgerparticipatie ook

overheidsparticipatie inhoudt. De gedachte hierachter is dat termen

als ‘van onderaf’, ‘eigen kracht’, ‘zelfregie’ of ‘zelfredzaamheid’ popu-

laire begrippen zijn om de veranderde positie van de burger in het vei-

ligheidsvraagstuk te duiden. Ze maken duidelijk dat het primaat over

veiligheid minder ligt bij de overheid en dat de burger meer zeggen-

schap krijgt over zijn eigen leven en veiligheid. Maar ik wil in dit artikel

laten zien dat in de participatiesamenleving niet alleen de rol van de

burger verandert. Ook de overheid neemt deel aan de participatie-

samenleving, dus ook haar rol verandert (vgl. Rob 2012; Van der Steen

e.a. 2015; Hilhorst & Van der Lans 2016). Dit betekent dat er ook moet

worden gekeken op welke manier de overheid deelneemt aan burger-

projecten om te kunnen beoordelen of een bepaalde vorm van burger-

participatie wel of niet effectief is.

In dit artikel staat daarom de volgende vraag centraal: welke rol heeft

de overheid in het Rotterdamse project Buurt Bestuurt? Om hierop

een antwoord te geven maak ik gebruik van door mezelf verzamelde

gegevens over Buurt Bestuurt, waarvan de resultaten onlangs op

andere plekken zijn gepubliceerd (Schuilenburg 2015, 2016). Allereerst

leg ik uit wat onder Buurt Bestuurt moet worden verstaan. Vervolgens

ga ik in op de kenmerken van de wijk Hillesluis, in deze wijk heb ik

twee jaar deel uitgemaakt van Buurt Bestuurt. Daarna sta ik stil bij de

uitkomsten van het veldwerk dat ik in Hillesluis en Buurt Bestuurt heb

verricht. Aan de hand van het beschikbare theoretische en empirische

materiaal belicht ik de verschillende rollen die de overheid in Buurt

Bestuurt inneemt. Ik besluit met een reflectie over de relatie tussen

deze rollen van de overheid en de consequenties van de invulling hier-

van voor het wel of niet slagen van dit project.

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt is een initiatief van de Rotterdamse wijkagent Hans

Hoekman en wijkteamchef Fons Bijl. Volgens beide politiemannen

was de afstand tussen politie en de burger te groot geworden om goed

op de problemen van de burgers in te kunnen spelen. Zij kwamen in

doi: 10.5553/JV/016758502016042005002
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2009 met het idee om met een aantal bewoners een comité te vormen

en startten Buurt Bestuurt in de Rotterdamse Pupillenbuurt als pilot

(Hoekman 2011). Gemiddeld bestaat een Buurt Bestuurt-comité uit

tien tot vijftien bewoners, in sommige buurten is het aantal deelne-

mers twee keer zo groot. Naast bewoners zitten in het comité ook pro-

fessionals die betrokken zijn bij de buurt, onder wie de wijkagent,

stadstoezicht en de gebiedsnetwerker van de gemeente.

In de comités benoemen de bewoners drie problemen die moeten

worden aangepakt in de buurt. Politie en gemeente gaan hiermee aan

de slag en proberen bij de aanpak van die problemen de bewoners

actief te betrekken. Vervolgens worden de resultaten van de onderno-

men acties en activiteiten teruggekoppeld aan het Buurt Bestuurt-

comité. Hierna begint het proces weer opnieuw om op die manier te

blijven werken aan een veilige en leefbare buurt. De manier van wer-

ken in Buurt Bestuurt kan rekenen op veel enthousiasme op de Cool-

singel. Zo kondigde burgemeester Aboutaleb in zijn nieuwjaarsbood-

schap van 2011 aan dat Buurt Bestuurt in heel Rotterdam wordt inge-

voerd. In het nieuwe Rotterdamse veiligheidsprogramma voor

2014-2018 (#Veilig010) is Buurt Bestuurt ook tot een van de speerpun-

ten van beleid gemaakt. Op dit moment zijn er in Rotterdam in 65

buurten Buurt Bestuurt-comités actief.

Een belangrijk doel van Buurt Bestuurt is de veiligheid en leefbaarheid

te verbeteren in de buurt. Bewoners weten meestal goed wat de echte

problemen zijn in hun wijk, waardoor die problemen ook gerichter

kunnen worden aangepakt. Naast de aanpak van de objectieve veilig-

heid in de wijk wil de gemeente via Buurt Bestuurt de veiligheidsge-

voelens onder de bewoners verbeteren. Bewoners moeten zich weer

veilig voelen in hun buurt. Het derde doel van Buurt Bestuurt is het

versterken van het vertrouwen tussen zowel bewoners onderling als

bewoners en professionals (Van Stokkom e.a. 2012; Eysink Smeets e.a.

2013). Zo constateerde de WRR in Vertrouwen in de buurt (2005) dat

een afname van vertrouwen in de overheid een belangrijke oorzaak is

van de verslechterde veiligheidsbeleving van burgers.

Naast drie hoofddoelen is er een aantal secondaire doelen. Zo’n

secondair doel is de verbetering van de samenwerking tussen politie,

stadstoezicht en burgers. Daarnaast moet via Buurt Bestuurt duidelijk

worden wat wel en wat niet kan met betrekking tot het veilig en leef-

baar maken van de buurt. Zo zijn burgers vaak slecht op de hoogte van

wat tot het takenpakket van de overheid behoort en in hoeverre de
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overheid invloed heeft op bepaalde problemen. Een verklaring voor

discrepantie tussen de feitelijke prestaties van de overheid en de per-

ceptie van burgers wordt in de literatuur vaak gezocht in een gebrek

aan informatie (Bouckaert e.a. 2002). Samengevat draait Buurt

Bestuurt om ‘een geïntegreerde manier van samenwerken van profes-

sionals en burgers waarbij burgerparticipatie, actieve wederkerigheid,

vraag gestuurd werken en beïnvloeden van het verwachtingenmana-

gement hand in hand gaan ter verbetering van het vertrouwen en de

veiligheidsbeleving van de burger’ (Hoekman 2011, p. 7).

Over de effectiviteit van Buurt Bestuurt is nog weinig bekend. Uit

onderzoek van Eysink Smeets e.a. (2013) komt naar voren dat het op

dit moment nog gaat om een belofte met, zoals het wordt genoemd,

een ‘zekere broosheid’ om bewoners nauwer te betrekken bij het vei-

ligheidsbeleid. In het onderzoek wordt gewezen op een gebrek aan

diversiteit en representativiteit in de comités. Elk comité kent een

redelijk vaste kern van actieve bewoners. Maar deze vaste kern is vaak

geen afspiegeling van de bewonerssamenstelling van de wijk.1 Jonge-

ren en allochtonen zijn vaak ondervertegenwoordigd, terwijl Rotter-

dam juist een relatief jonge bevolking heeft (207.098 Rotterdammers

zijn jonger dan 27 jaar) en het aantal mensen van buiten Nederland

(309.000) bijna even groot is als het aantal autochtonen (316.000). Ook

de communicatie met de buurtbewoners is volgens dit onderzoek voor

verbetering vatbaar. In een ander onderzoek naar Buurt Bestuurt

wordt gesteld dat door dit project de betrokkenheid van bewoners met

hun buurt kan worden versterkt en er enthousiasme voor een veilige

buurt kan worden losgemaakt (Van Stokkom & Toenders 2010).

Hillesluis

Om meer duidelijkheid te krijgen over de rol die de overheid inneemt

in het Rotterdamse project Buurt Bestuurt, heb ik twee jaar de verga-

deringen bezocht van Buurt Bestuurt Rieder-Noord. Rieder-Noord ligt

in Hillesluis, dat weer deel uitmaakt van de deelgemeente Feijenoord

in Rotterdam-Zuid. Naast Rieder-Noord bestaat de wijk uit de Walra-

venbuurt, Slaghekbuurt en Rieder-Zuid. Net als andere wijken op Rot-

1 Van Stokkom e.a. stellen echter dat er pragmatische bezwaren zijn om een representa-
tieve afspiegeling van de buurt te realiseren in Buurt Bestuurt: ‘Het is arbeidsintensief en
het is maar afwachten of je geïnteresseerde burgers bereikt’ (2012, p. 115).
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terdam-Zuid is Hillesluis gebouwd aan het begin van de negentiende

eeuw; in een tijd waarin veel vraag was naar goedkope arbeidskrach-

ten in de Rotterdamse haven. Hillesluis is dan ook een typische arbei-

derswijk met smalle en dichtbebouwde straten, waarvan het meren-

deel bestaat uit goedkope, kleine en gestapelde portiekwoningen tus-

sen de 60 en 80 m2 in één trappenhuis. Het aantal sociale huurwonin-

gen bedraagt 46%, het aantal particuliere huurwoningen is 26%. Dwars

door de wijk loopt de Winkelboulevard Zuid via de Beijerlandselaan en

de Groene Hilledijk tot aan het Sandelingplein. De winkelstraat

bestaat uit horeca (21%), levensmiddelen (13%), ambacht (12%) en

leegstand (10%). Naast Winkelboulevard Zuid is de Essalam Moskee,

door haar omvang van 2.600 m2 de grootste moskee van Nederland,

gezichtsbepalend voor de wijk.

Uit het Wijkprofiel van Hillesluis blijkt dat de wijk 11.863 inwoners

heeft.2 Er zijn 5.334 huishoudens en 5.144 woningen, met in totaal

1.592 werkzame personen. In vergelijking met andere stadswijken

wonen er veel jonge mensen. Het percentage bewoners tussen de 0 en

18 jaar is 28%. De wijk heeft te maken met een grote in- en uitstroom

van bewoners. Bewoners wonen er kort. Zo wordt van alle adressen

21% korter dan twee jaar bewoond. Met 70% kent Hillesluis bovendien

een vrij hoog aantal huishoudens dat rond moet komen van een laag

inkomen. Dat aantal is fors meer dan het gemiddelde in Rotterdam

van 51%. Slechts 5% heeft een hoog inkomen en 25% een middeninko-

men, tegenover respectievelijk 16% en 33% in de rest van de stad. Ook

het aantal niet-westerse allochtonen ligt met 74% een stuk hoger dan

in de rest van Rotterdam (37%). De wijk bestaat vooral uit Turkse

bewoners (25,1%). Hierna volgen Nederlandse huishoudens (20,9%),

Surinamers (13,9%), Marokkanen (10,2%) en Antillianen (5,8%).

Hillesluis is een van de grootste achterstandswijken in Nederland. In

2009 is de wijk opgenomen op de nationale lijst van aandachtswijken

van toenmalig minister van Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar.

Reden hiervoor is dat de bewoners van de wijk zich in een slechte

sociaaleconomische positie bevinden. Veel bewoners hebben een taal-

achterstand en het gemiddelde opleidingsniveau is laag in verhouding

tot de rest van de stad. Ook is de armoede groot en de werkloosheid

hoog. Volgens de Sociale Index uit 2012 kampt de wijk met een zeer

zwakke score (4,5) voor capaciteiten (3,8), problemen op het gebied

2 Zie http:// wijkprofiel. rotterdam. nl/ nl/ 2016/ rotterdam/ feijenoord/ hillesluis.
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van de leefomgeving (4,7) en voor sociale binding (4,3) en een kwets-

bare score voor meedoen (5,3).3 Met betrekking tot de veiligheid staat

de wijk bekend als ‘probleemwijk’. Drugsoverlast is een groot pro-

bleem, net als diefstal, overlast, vandalisme, geweld en inbraken. In

2012 krijgt Hillesluis een 4,8 in de Rotterdamse Veiligheidsindex.4 In

2014 is die score gedaald naar een 4,1 – de laagste score van alle wijken

in de stad.

Overheidsparticipatie in Buurt Bestuurt

In theorie kan de overheid in Buurt Bestuurt Rieder-Noord minstens

drie rollen vervullen: ten eerste een presterende overheid, ten tweede

een rechtvaardige overheid en in de laatste plaats een participerende

overheid. Ik zal op elk van deze drie rollen ingaan, waarbij ik gebruik

maak van zowel theoretisch onderzoek als empirisch materiaal dat ik

hierover heb verzameld. Als observant heb ik vanaf het begin en voor

een periode van twee jaar (2013-2015) de vergaderingen bijgewoond

van Buurt Bestuurt Rieder-Noord. Met acht bewoners in Buurt

Bestuurt zijn semigestructureerde interviews afgenomen. Deze bewo-

ners zijn vanaf de eerste vergadering betrokken geweest bij Buurt

Bestuurt. Daarnaast zijn interviews gehouden met de andere partijen

die deelnemen aan Buurt Bestuurt Rieder-Noord, waaronder de parti-

cipatiemakelaar van stichting DOCK,5 de wijkagent en de gebiedsnet-

werker Hillesluis. Tot slot is Hans Hoekman, een van de initiatiefne-

mers van Buurt Bestuurt, geïnterviewd. In de gesprekken is onder

meer gevraagd naar hun opvattingen over hoe Buurt Bestuurt functio-

neert en hoe zij de rol van de politie en gemeente hierin ervaren.6

De presterende overheid

De werkwijze in Buurt Bestuurt is simpel. De bewoners stellen een top

3 van problemen op, waarmee de politie en gemeente aan de slag

3 Zie www. rotterdam. nl/ COS/ monitoren%20en%20indexen/ Rapportage%20SI%202012. pdf.
4 Zie www. rotterdam. nl/ BSD/ Document/ Veiligheid/ Rapportage%20Veiligheidsindex2012%

20LR. pdf.
5 DOCK is een stichting die het zelforganiserend vermogen van mensen en maatschappe-

lijke participatie wil bevorderen.
6 Zie voor een uitgebreide verantwoording van de methode van onderzoek: Schuilenburg

2016.
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gaan, met de aantekening dat de aanpak van die problemen vaak in

samenspraak gebeurt met de bewoners. In Rotterdam heeft zowel

politie als Stadstoezicht per Buurt Bestuurt hiervoor 200 uur ter

beschikking gesteld. Deze uren moeten worden besteed aan de aan-

pak van de drie prioriteiten van de burgers. Gedachte hierachter is dat

het vertrouwen in de overheid toeneemt wanneer deze problemen

effectief worden aangepakt door de overheid. In de literatuur wordt dit

de ‘performancetheorie’ genoemd. Deze theorie komt er kort samen-

gevat op neer dat burgers de overheid steunen en vertrouwen wanneer

de overheid uitkomsten biedt waar de burgers ook op rekenen (Fle-

ming & McLaughlin 2012). Vertrouwen en wantrouwen worden zo

gekoppeld aan goed en aan slecht overheidsoptreden.

Hoewel de deelnemers aan Buurt Bestuurt op de hoogte zijn van de

criminaliteit in de wijk (drugshandel, geweld, inbraken), geven ze lie-

ver de voorkeur aan de aanpak van overlast en verloedering dan aan

problemen die te maken hebben met criminaliteit. Ook uit ander

onderzoek (Elffers & De Jong 2004; Vanderveen 2006; De Leeuw & Van

Swaaningen 2011) blijkt dat criminaliteitsproblemen slechts een

beperkte rol spelen bij het zich wel of niet veilig voelen in de wijk.

Rondslingerend vuil naast de bovengrondse containers, te hard rijden

en de parkeerdruk, dat zijn volgens de deelnemers aan Buurt Bestuurt

de drie grootste problemen van hun buurt. De burgers houden de

politie en de gemeente verantwoordelijk voor de aanpak van deze pro-

blemen. Hoewel de houding van burgers ten aanzien van de prestaties

van de overheid lastig is te meten, en het ook de vraag is of burgers wel

weten hoe de overheid presteert (vgl. Van de Walle 2006), laat het

empirische onderzoek zien dat de burgers niet erg tevreden zijn over

de geleverde prestaties van de gemeente en de politie. Illustratief hier-

voor is het volgende citaat van een bewoner: ‘Het is alleen maar lullen

en niet poetsen. Dat ben ik niet gewend. Wij willen gewoon dat ons

wijkje veilig is. Zij zitten daarvoor. Als zij niet luisteren, dan zitten ze

niet op de juiste plek.’

Anders dan in ander onderzoek naar Buurt Bestuurt (Eysink Smeets

e.a. 2013), dat stelt dat het vertrouwen in – en het begrip voor – de

overheid in de buurt hierdoor toeneemt, komt in deze Buurt Bestuurt

naar voren dat het vertrouwen van de deelnemers in politie en

gemeente juist afneemt door de tegenvallende prestaties van

gemeente en politie. De observaties en interviews illustreren dat de

bewoners vinden dat de gemeente te weinig doet met hun suggesties
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om het vuil naast de bovengrondse containers en de hoge snelheid

waarmee auto’s door de wijk rijden aan te pakken. Zo stellen de bewo-

ners met betrekking tot het vuilprobleem onder meer voor om de con-

tainers op de middenberm van de Slaghekstraat onder de grond te

plaatsen. Maar de gemeente is van mening dat dit lastig is te realise-

ren, omdat de middenberm is gelabeld als ‘groenstrook’. Consequen-

tie hiervan is dat het vuil naast de containers zich blijft opstapelen.

Een bewoner zegt hierover: ‘Vanaf de eerste dag was het vuil een pro-

bleem voor ons. Maar er wordt niet gehandeld naar onze klachten en

punten die we aankaarten in Buurt Bestuurt.’ Een andere deelnemer

stelt: ‘Er wordt niet geluisterd naar ons en er wordt niets met onze

klachten gedaan. De gemeente kaatst vaak de bal terug om zelf zo wei-

nig mogelijk te doen.’ Het effect van dit alles is dat het animo van de

bewoners om aan Buurt Bestuurt deel te nemen steeds minder wordt.

Zo nemen in de eerste vergaderingen nog twaalf bewoners deel aan

Buurt Bestuurt. Dat aantal neemt steeds verder af, op een bepaald

moment zijn er nog maar drie bewoners aanwezig op een vergadering.

De rechtvaardige overheid

De rechtvaardige overheid is de klassieke rol van de overheid waarin

de legitimiteit en rechtmatigheid van overheidshandelen centraal

staan. Dit is een sterk legalistisch perspectief, dat de wettelijke basis

van het overheidshandelen en de scheiding tussen politiek primaat en

ambtelijke loyaliteit benadrukt (Van der Steen e.a. 2015). In de partici-

patiesamenleving staat deze rol in het teken van het waarborgen van

een correcte naleving van de formele procedures die in tal van burger-

participatieprojecten zijn geformuleerd. Relevant hierbij is dat het ver-

trouwen in professionals wordt vergroot wanneer de procedures die

van toepassing zijn als legitiem en rechtmatig worden ervaren door de

deelnemers. Het fenomeen waarover ik het hier heb, is procedural jus-

tice. Procedurele rechtvaardigheid draait niet om de prestaties van de

overheid, maar om de beleving van de processen die tot deze resulta-

ten hebben geleid (Thibaut & Walker 1975; Van Velthoven 2011).

In de rol van de rechtvaardige overheid ligt een sterke nadruk op een

respectvolle behandeling van burgers door professionals. Kortom, het

serieus nemen van de burger. Dit betekent dat burgers de mogelijk-

heid moeten hebben om hun kant van het verhaal te kunnen vertellen

voordat er een beslissing wordt genomen (Nix e.a. 2015). In de bejege-
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ning van diezelfde burgers worden eigenschappen gewaardeerd als

vriendelijkheid, beleefdheid, bezorgdheid, eerlijkheid, behulpzaam-

heid en rechtschapenheid (Cheurprakobkit & Bartsch 2001). Is alleen

een respectvolle bejegening van burgers belangrijk? Zo simpel is het

allerminst. Een ander aspect van de rechtvaardige overheid is een eer-

lijk besluitvormingsproces. Zo is het belangrijk dat de beslissingen die

worden genomen in de ogen van burgers op een rechtmatige en neu-

trale manier tot stand komen. Hiervoor is het nodig dat burgers vol-

waardig kunnen participeren in het besluitvormingsproces en dat

regels op dezelfde wijze worden toegepast bij alle burgers (Tyler 2005;

Van Craen & Skogan 2015).

Ongelijke behandeling en intimidatie zijn factoren die afbreuk doen

aan het vertrouwen in de rechtvaardige overheid (Goldsmith 2005).

Door burgers eerlijk te bejegenen en met respect te behandelen maakt

de overheid duidelijk dat zij ‘erbij horen’. Dat is belangrijk. Etnische

minderheden bijvoorbeeld zijn vaak gevoeliger voor procedurele

rechtvaardigheid dan autochtonen, voor wie ‘erbij horen’ veel minder

een issue is (Van Craen 2012; Broekhuizen e.a. 2015). Hoewel je uit het

format van Buurt Bestuurt zou kunnen afleiden dat er weinig verschil

is tussen de werkwijzen ervan in de Rotterdamse wijken, geven ver-

schillende bewoners in Hillesluis uitdrukking aan een gevoel dat ze

niet de volledige vrijheid ervaren om in hun Buurt Bestuurt alles te

kunnen regelen. Zo zegt een bewoner: ‘Het hangt sterk af in welke wijk

je woont of er naar je wordt geluisterd. Dat zie je bijvoorbeeld met het

plaatsen van de vuilcontainers onder de grond. Dat heeft bijna drie

jaar geduurd omdat de ontwerpers niet wilden dat hun groenontwerp

werd verstoord. De bureaucratie is belangrijker dan het woonplezier

van de mensen.’ Het merendeel van de bewoners vindt dan ook dat ze

weinig tot geen macht hebben om in Buurt Bestuurt dingen voor

elkaar te krijgen. De interviews leveren hiervan verschillende illustra-

ties op. Zo vertelt een bewoonster: ‘Als ik zou zeggen: “Ik vind het een

saaie bedoening hier in de buurt, ik wil overal bloembakken”, dan zal

dat niet gebeuren. Die macht heb je niet.’ Later in het gesprek vertelt

dezelfde persoon tegen mij: ‘Er wordt al heel gauw gezegd dat mag

niet en dat kan niet.’
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De participerende overheid

In de vergaderingen van Buurt Bestuurt Rieder-Noord valt met enige

regelmaat de term ‘participatiesamenleving’. Op de vergadering van

14 juli 2014 legt de gebiedsnetwerker van de gemeente aan de bewo-

ners uit ‘dat we de participatiemaatschappij ingaan. Dit betekent dat

we met zijn allen actiever moeten worden.’ Gedachte achter de parti-

ciperende overheid is dat de overheid de kaders aangeeft waarbinnen

Buurt Bestuurt plaatsvindt en waar nodig ondersteuning biedt voor

burgerinitiatieven. Groot verschil met de presterende overheid is dat

de participerende overheid in deze rol zo veel mogelijk een beroep

doet op de burger (‘eerst zelf doen’) om de problematiek in de wijk aan

te pakken. Hiervoor is een andere houding nodig van professionals. Ze

moeten minder zelf doen en meer aan de burgers overlaten. Het

vraagt, zo stelt wijkagent Hans Hoekman, ‘om een op samenwerking

gerichte houding in de richting van zowel burgers als professionals’

(2011, p. 6). De gebiedsnetwerker van de gemeente zegt: ‘Dit instru-

ment [Buurt Bestuurt; MS] is echt van de bewoners. Wij faciliteren

alleen. Het is van de burgers en niet van de overheid.’

Ik maak in Buurt Bestuurt mee dat de aanwezige professionals vaak

bezig zijn de verwachtingen van de burgers over het probleemoplos-

send vermogen van de overheid te temperen. Idee hierachter is dat

burgers dikwijls te hoge verwachtingen hebben van politie en

gemeente, in de zin dat politie en gemeente nooit alle problemen in de

wijk volledig kunnen oplossen. In Buurt Bestuurt kiest de overheid er

daarom voor om bewoners zelf met oplossingen voor de aangekaarte

problemen te laten komen. Zo stelt de gebiedsnetwerker van de

gemeente op een van de eerste vergaderingen van Buurt Bestuurt voor

dat ‘de bewoners zelf met suggesties moeten komen hoe de proble-

men op te lossen’. In mijn gesprek met dezelfde persoon licht ze toe

dat ze op deze manier ‘de bewoners uit de klaagmodus wil halen’.

De participerende overheid wil de problemen klein houden. Om die

reden probeert zij de verantwoordelijkheid voor de problemen over te

dragen aan de burgers. Maar lukt dat ook? Met betrekking tot de werk-

wijze van Buurt Bestuurt willen de bewoners van Hillesluis juist dat de

gemeente meer doet om Buurt Bestuurt in goede banen te leiden. Een

bewoonster zegt over de werkwijze van Buurt Bestuurt: ‘Ik denk dat er

veel meer sturing nodig is vanuit de deelgemeente. Bewoners vinden

het moeilijk om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Hier is
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het toch iedereen voor zich.’ Een andere bewoner merkt op: ‘Ik zie dat

er een probleem is en ik leg dat bij Buurt Bestuurt op tafel. Vervolgens

praten we er heel lang over en wordt het nooit een actiepunt. Of het

wordt van tafel geveegd en men [gemeente; MS] zegt “jammer, maar

we zijn al met oplossingen bezig”.’

De kunst van de participerende overheid zou moeten zijn dat ze in

staat is de burger te ondersteunen in de aanpak van de problemen.

Het onderzoek levert hiervan verschillende concrete resultaten op. Zo

maak ik mee dat de gemeente het initiatief van de bewoners steunt om

een containeractie te houden, waarbij de bewoners van Hillesluis hun

vuil kunnen storten in twee containers. De gemeente stelt hiervoor

materiaal beschikbaar, waaronder flyers om de actie in de buurt

bekend te maken en containers om het vuil in te gooien. Toch is dit

voorbeeld, waarin bewoners zelf actie ondernemen om het vuilpro-

bleem in de wijk aan te pakken, niet kenmerkend voor de algemene

bereidheid van de bewoners om zich actief in te willen zetten voor de

veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. Complicerende factor is dat

de bewoners aangeven dat ze wel een inspraakmogelijkheid willen,

maar niet per se meer zelf willen doen. Het kwijt kunnen van een

klacht aan de overheid, dat is voldoende voor veel bewoners. De inter-

views maken duidelijk dat ze het vooral prettig vinden om met Buurt

Bestuurt een platform te hebben om gehoord te worden. Maar om er

vervolgens zelf iets mee te doen, daar hebben ze moeite mee. Het vol-

gende citaat is hiervoor illustratief: ‘Ik vind dat wij moeten aangeven

en dat zij [gemeente en politie; MS] er iets mee moeten doen.’ Ook uit

de interviews met de andere partijen in Buurt Bestuurt komt dit beeld

naar voren. Zo zegt de gebiedsnetwerker van de gemeente: ‘Er zijn

maar twee mensen die echt over de problemen mee kunnen praten.

De rest zit er gewoon bij en wil het niet al te ingewikkeld hebben.’ De

participatiemakelaar van stichting DOCK voegt hieraan toe: ‘Het enige

wat ze willen, is een klacht indienen bij iemand van de overheid en

hopen dat er iets mee gebeurt. Ze zien voor zichzelf weinig verant-

woordelijkheid weggelegd. Ze willen een klachtencommissie, geen

participatiecommissie.’
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Conclusie en discussie

In dit artikel heb ik stilgestaan bij de vraag wat bestuursvernieuwingen

zoals Buurt Bestuurt betekenen voor de rol van de overheid. Voordat ik

de resultaten daarvan samenvat, is het belangrijk om te realiseren dat

de aandacht voor de buurt niet nieuw is. Er is al veel over geschreven,

met als bekendste voorbeeld het sociologische onderzoek van de Chi-

cago School aan het begin van de twintigste eeuw naar de bevolkings-

dynamiek in Chicago en de daaruit volgende segregatieprocessen.

Nadruk in veel onderzoeken over de buurt ligt op het verband tussen

individuele kenmerken van de bewoners, buurtkenmerken en burger-

participatie. Zo wijst de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam

(2000, 2007) erop dat een afnemend sociaal kapitaal leidt tot een

daling van het vertrouwensniveau en tot minder participatie. Ander

Amerikaans onderzoek laat zien dat een sterk organisatorische infra-

structuur in buurten gepaard gaat met een grotere bereidheid om zich

in te zetten voor het collectieve belang (Sampson e.a. 2005; Sampson

2012). Nederlands onderzoek stelt dat veel burgers deskundigheid

missen om problemen daadwerkelijk aan te kunnen pakken en dat

burgerparticipatie vooral werkt in rijke, witte buurten (Tonkens 2009;

Engbersen e.a. 2015; Schuilenburg 2016).

Aan deze analyses heb ik de rol van de overheid in burgerprojecten toe

willen voegen. De reden hiervoor is dat je je kunt afvragen of de parti-

cipatiediscussie niet te veel in het teken van de burger is komen te

staan. In veel burgerprojecten is de burger maar een van de deelne-

mende partijen. Zo begeleiden en faciliteren professionals van de

overheid tal van burgerprojecten. Ze wisselen informatie uit met bur-

gers, wonen vergaderingen bij, coördineren activiteiten, of onderhou-

den hierin contact met bewoners. Daarom heb ik aandacht gevraagd

voor het feit dat ook de rol van de overheid in een participatiesamen-

leving verandert. Hierbij heb ik laten zien dat er drie rollen voor de

overheid zijn te onderscheiden: een presterende, rechtvaardige en een

participerende rol. In Buurt Bestuurt laveert de rol van de overheid

tussen twee uitersten. Aan de ene kant heeft de overheid tot taak om

de door de burgers benoemde problemen effectief aan te pakken. Dit

is ‘de presterende overheid’. Aan de andere kant wil de overheid de

verantwoordelijkheid voor de oplossingen van dezelfde problemen bij

de bewoners leggen. Bewoners worden aangemoedigd zelf met acties

te komen om de problemen aan te pakken. Op een gegeven moment
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haakt de overheid dan hierbij aan. Ik heb dit ‘de participerende over-

heid’ genoemd.

Belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat de professionals van

de overheid een heel andere verwachting hebben van Buurt Bestuurt

dan de burgers in Hillesluis. Burgers willen hier geen bestuursmacht.

Wat burgers wel willen, is dat ze in Buurt Bestuurt hun klachten kwijt

kunnen. Dit stelt vragen bij wat de overheid kan verwachten van

bewoners in bepaalde wijken en wat dit betekent voor de rol die zij in

burgerprojecten kan innemen. Juist in achterstandswijken als Hille-

sluis blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn door de overheid

omdat de behoefte om zelf verantwoordelijkheid te pakken voor de

problemen in de wijk minder aanwezig is bij de bewoners. Om het

bestuurlijke enthousiasme op het Rotterdamse stadhuis voor Buurt

Bestuurt om te zetten in effectief beleid moet daarom meer worden

geïnvesteerd in de rol van de presterende overheid. Anders is Buurt

Bestuurt als Schrödingers kat: al jaren springlevend en al jaren dood.
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Buurtwachten in Nederland:
ontwikkeling, mechanismen en
morele implicaties

V. Lub *

Het fenomeen ‘buurtwachten’ heeft de laatste jaren een hoge vlucht

genomen. In veel gemeenten patrouilleren burgers met het oog op de

veiligheid in woonwijken. Er is echter weinig bekend over de Neder-

landse neighborhood watch. Hoeveel buurtwachten kent Nederland?

Neemt hun aantal toe? Hoe gaan de teams te werk? Wat komen zij

tegen in hun rondes? Dragen zij bij aan de wijkveiligheid, en zo ja,

hoe? En wat zijn de morele implicaties van burgertoezicht in de

publieke ruimte? Dit artikel werpt licht op deze vragen via een verza-

meling van nationale gegevens over buurtpreventie bij bijna 400

gemeenten en etnografisch onderzoek bij vier buurtwachtteams in

Rotterdam en Tilburg (zie Lub 2016).

Naast een kwantitatieve schets van de ontwikkeling van buurtwachten

in Nederland, legt het artikel – in lijn met dit themanummer – de

nadruk op de ontsluiting van mechanismen. Hierover is nog weinig

bekend, ook in internationaal verband. Een meta-analyse van de effec-

tiviteit van neighborhood watch in Engelstalige landen van Bennett,

Holloway en Farrington (2006) legt bloot dat gemiddeld genomen

buurtwachten positief bijdragen aan reducties in criminaliteit. Maar

dit effect varieert lokaal en onduidelijk blijft onder welke condities

buurtwachten optimaal renderen. Bennett e.a. (2006, p. 453) conclu-

deren: ‘It is not immediately clear why neighbourhood watch is asso-

ciated with a reduction in crime.’

Met name het etnografisch onderzoek bij de teams in Rotterdam en

Tilburg illustreert hoe buurtwachten in de praktijk bijdragen aan wijk-

veiligheid. Voorts staat het artikel stil bij de morele implicaties van

burgertoezicht in wijken. Vrijwilligers die de publieke ruimte controle-

* Dr. Vasco Lub is socioloog en heeft in de vorm van het Bureau voor Sociale Argumentatie
een eigen onderzoeks- en adviespraktijk. Hij is daarnaast informeel verbonden aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling sociologie.
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ren, zijn namelijk niet zonder risico. Hoewel digitale innovaties zoals

social media en smartphones de organisatie en inzet van buurtwach-

ten effectiever hebben gemaakt, hebben zij tegelijkertijd het risico op

eigenrichting vergroot. Stigmatisering en doorgeschoten sociale con-

trole zijn reële valkuilen, vooral in homogene middenklassenwijken.

Het artikel sluit daarom af met enkele (beleids)implicaties.

Methoden van onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête onder

gemeenten in 2015 en etnografisch veldwerk. Via de enquête is onder

meer in kaart gebracht hoeveel buurtwachten in Nederland actief zijn,

op wiens initiatief de teams zijn opgericht (overheid en/of bewoners),

wanneer ze zijn opgericht en op welke problematiek zij zich richten.

De inventarisatie richtte zich op formele buurtpreventieteams – ook

wel ‘buurtwachten’ genoemd – van zo’n 10 tot 25 vrijwilligers, die

veelal ook actief patrouilleren in de buitenruimte, en dus niet op de

bredere, minder formele whatsappgroepen. De vragenlijst is ingevuld

door gemeentefunctionarissen openbare orde en veiligheid, coördina-

toren van wijkveiligheidsoverleggen of ambtenaren die burgerinitiatie-

ven ondersteunen. Ontbrekende informatie over buurtwachten in spe-

cifieke gemeenten is zo veel mogelijk opgezocht via deskresearch en

internet- en mediaberichtgeving. De inventarisatie heeft informatie

opgeleverd over buurtwachten in 340 Nederlandse gemeenten. Van

85% van de Nederlandse gemeenten weten we dus of er een buurt-

wacht is of niet (zie tabel 1).

Het etnografische deel van dit onderzoek bestaat uit observaties van

vier verschillende buurtwachtteams in de steden Rotterdam en Til-

burg. In Rotterdam betreft het teams in de wijken Tarwewijk, IJssel-

monde en Ommoord, in Tilburg in de Vinex-wijk Reeshof (V-buurt).

Het betreft wijken met een verschillende sociale status naar inko-

mens- en opleidingsniveau en criminaliteitsniveau (zie SCP 2012). De

Tarwewijk (team burgerblauw) en IJsselmonde (team Hordijkerveld)

representeren een lagere-statuswijk (relatief laag inkomens- en veilig-

heidsniveau). Ommoord (team Kruidenbuurt) en de Vinex-wijk Rees-

hof in Tilburg gelden als een hogere-statuswijk (relatief hoger inko-

mens- en veiligheidsniveau). Het veldwerk nam circa negen maanden

in beslag en bestond uit het meelopen met patrouilles, het bijwonen
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van briefings, interviews met individuele buurtwachten en een deel

deskresearch, zoals de raadpleging van relevante lokale documentatie

en correspondentie (bijvoorbeeld e-mailverkeer tussen buurtwachten

en politie of gemeente).1

Ontwikkeling van buurtwachten in Nederland

De survey bij gemeenten bevestigt dat buurtwachten zijn uitgegroeid

tot een populair fenomeen. In bijna de helft van de Nederlandse

gemeenten zijn 661 teams actief (zie tabel 1). Dat zijn vijfmaal zoveel

buurtwachten als een inventarisatie van Van der Land (2014) in 2012

kon bevestigen. De cijfers leveren bovendien sterk bewijs voor een

groeiende populariteit van buurtpreventie. Figuur 1 toont het jaar

waarin in Nederlandse gemeenten voor het eerst een buurtwacht werd

opgericht. Hoewel sommige teams al actief zijn sinds de jaren negen-

tig, wordt duidelijk dat het aantal gemeenten waar voor het eerst

buurtpreventie is opgericht de afgelopen vijf jaar scherp is gestegen.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de meeste teams worden geïniti-

eerd door bewoners zelf (70%), in tegenstelling tot professionals of

ambtenaren.

1 Bij elke buurtwacht is minimaal twee keer meegelopen met een patrouille en zijn twee à
drie briefings bijgewoond. Daarnaast vonden verschillende voor- en nagesprekken plaats
met de buurtwachten, voor of na afloop van hun rondes en/of briefings. Van elk team zijn
drie leden formeel individueel geïnterviewd, maar via informelere zogenaamde walking
interviews (Evans & Jones 2011) zijn daarnaast nog tal van andere leden geraadpleegd. Dit
leverde vaak betere informatie op dan de formele interviews.

Tabel 1 Distributie van gemeenten en aanwezigheid
buurtwacht

Aantal gemeenten Percentage

Geen buurtwacht 190 47,3

Wel buurtwacht 150 37,3

Totaal 340 84,6

Geen gegevens 62 15,4

Totaal 402 100,0
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De meerderheid van de buurtwachten in Nederland richt zich op het

voorkomen van woninginbraak. Aanhouding van criminelen of het

aanpakken van wanordelijke personen wordt in het onderzoek minder

vaak genoemd als een formele doelstelling van buurtpreventie (uit het

etnografisch veldwerk blijkt echter dat vrijwilligers anderen in de

openbare ruimte wel degelijk soms aanspreken, zoals we verderop zul-

len zien).

Om te achterhalen of bepaalde aspecten van buurtpreventie verklaard

kunnen worden uit ruimtelijke en demografische kenmerken van

gemeenten is een regressieanalyse uitgevoerd. Een regressieanalyse is

een statistische techniek waarmee een afhankelijke variabele (bijvoor-

beeld de aanwezigheid van buurtpreventie) kan worden voorspeld op

basis van meerdere onafhankelijke variabelen (bijvoorbeeld het inko-

mensniveau van een gemeente, populatieomvang van een gemeente,

enzovoort). De regressieanalyse laat zien dat de aanwezigheid van

buurtpreventie en de kans dat dit op initiatief van bewoners gebeurt

(in tegenstelling tot professionals/ambtenaren) positief samenhangen

met een aantal ruimtelijke en demografische kenmerken van gemeen-

Figuur 1 Ontwikkeling buurtwachten naar gemeenten (naar
oprichtingsjaar eerste buurtwacht in gemeente)
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ten.2 De grootte van de gemeentelijke populatie, de mate van verste-

delijking en het inkomensniveau van een gemeente beïnvloeden signi-

ficant de kans op een buurtwacht. Positieve effecten van de omvang

van de bevolking en het verstedelijkingsniveau zijn enigszins logisch

verklaarbaar omdat het niet voor niets buurtwacht heet; het is onwaar-

schijnlijk dat er in zeer dunbevolkte gebieden veel behoefte is aan de

oprichting van een dergelijke vorm van preventie. Opvallender is dat

inkomen een sterke voorspeller blijkt van buurpreventie (OR=.358,

p<0,01). Wanneer het inkomen van een gemeente toeneemt, vergroot

dit zowel de kans op de aanwezigheid van een buurtwacht als de kans

dat dit gebeurt op initiatief van de bewoners. Dus in welvarender

gemeenten bestaat er een relatief groter animo voor buurtwachten

dan in minder welvarende gemeenten. Het fenomeen buurtwacht

beperkt zich dus geenszins tot arme probleemwijken.

Tot slot blijkt dat, terwijl buurtpreventie groeit als maatschappelijk

verschijnsel, het aantal vermogensdelicten (inbraak, diefstal) in

Nederland al jaren daalt en burgers zich steeds veiliger voelen (zie

figuur 2 en 3). Een optimistische interpretatie van deze tegengestelde

trends is dat buurtwachten op een of andere manier bijdragen aan de

daling van vermogensdelicten en gevoelens van veiligheid, eventueel

in samenhang met andere lokale veiligheidsmaatregelen. Een alterna-

tieve verklaring is dat ondanks een verbeterde algemene veiligheid in

Nederland, burgers zich steeds vaker geneigd voelen zich te organise-

ren door middel van een buurtwacht. De tweede interpretatie zou voe-

ding geven aan de hypothese dat buurtwachten niet zozeer een reactie

zijn op een feitelijke situatie van stijgende criminaliteit en toene-

mende onveiligheid, maar eerder een manifestatie van de securise-

rende tijdgeest van de samenleving (vgl. Van der Land 2014).

Mechanismen van buurtwachten

Hoe waarschijnlijk is de bijdrage van buurtwachten aan wijkveilig-

heid? In theorie kan buurtpreventie via minstens vier verschillende

mechanismen criminaliteit en overlast doen afnemen (Lub 2013; zie

ook Bennett e.a. 2006). Ten eerste kan zichtbare surveillance dienen

als afschrikmiddel (vgl. Rosenbaum 1987). Inbrekers of overlastgevers

2 Voor een uitgebreide methodologische toelichting op de regressieanalyse en variabelen,
zie Lub 2016, p. 28-30.
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denken misschien twee keer na voor zij een overtreding begaan wan-

neer de publieke ruimte actief wordt gecontroleerd door bewoners.

Ten tweede kunnen buurtwachten de gelegenheid tot criminaliteit

beperken door bijvoorbeeld andere bewoners voor te lichten over vei-

ligheidsmaatregelen in en rond het huis (vgl. Cirel e.a. 1977). Een

derde mogelijkheid is dat buurtwachten criminaliteit en overlast indi-

rect doen afnemen door de politie van informatie te voorzien over ver-

dachte activiteiten of overlastgevers (vgl. Clarke & Hough 1984). Tot

slot is directe interventie een potentiële succesfactor, waarbij de buurt-

preventieleden criminelen aanhouden of gewenste gedragsnormen

afdwingen door actieve sociale controle, denk bijvoorbeeld aan het

aanspreken van overlastgevende jeugd (vgl. Greenberg e.a. 1985).

Het onderzoek laat zien dat de mate waarin elk afzonderlijk mecha-

nisme optreedt, vooral afhankelijk is van de status van de wijk. In

hogere-statuswijken hangt het feit of een buurtwacht een afschrikwek-

kend effect heeft, vooral af van de massa die kan worden gemaakt, dat

wil zeggen de intensiteit van de patrouilles en het bereik van de con-

trole. De mate waarin de activiteiten van de buurtwacht kunnen wor-

den verknoopt met bredere digitale informatienetwerken van burgers,

zoals lokale whatsappgroepen, of de mate waarin buurtwachten zijn

betrokken bij politieacties, zoals het verzamelen van informatie over

Figuur 2 Ontwikkeling buurtwachten (oprichtingsjaar eerste
buurtwacht in gemeente) en vermogensdelicten
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Bronnen vermogensdelicten: Veiligheidsmonitor Rijk (VMR), Integrale Veiligheidsmonitor

(IVM) en Veiligheidsmonitor (VM). Grafiek gebaseerd op gecombineerde indexcijfers, zie Lub

2016, p. 26.
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verdachte kentekenplaten, lijkt cruciaal voor een afschrikkende wer-

king. Vooral onmiddellijk na de vorming van een buurtwacht lijkt het

in de hogere-statuswijken een afschrikkende werking te genereren. In

het onderzochte gebied in Tilburg, bijvoorbeeld, daalden de inbraak-

cijfers sterk in de onmiddellijke nasleep van de vorming van buurtpre-

ventieteams (zie Akkermans & Vollaard 2015). In de lagere-statuswij-

ken is dit afschrikeffect verwaarloosbaar. De observaties en interviews

illustreren dat te midden van maatregelen als samenscholingsverbo-

den, preventief fouilleren en extra politie-inzet een buurtwacht weinig

indruk maakt, hetgeen overigens gunstig kan uitpakken voor de infor-

matievoorziening naar instanties, waarover later meer.

Volgens het gros van de gesproken buurtwachten ligt hun bijdrage

vooral in het bewust maken van andere bewoners van mogelijke

onveilige situaties (beveiligen woning, geen kliko’s of ladders buiten

laten staan, hoe te verlichten, enzovoort). Dit zou ruggensteun geven

aan de theorie van buurtpreventie als gelegenheidsbeperking voor cri-

minaliteit. Bij alle onderzochte teams is het face-to-facecontact met

overige bewoners echter minimaal. De buurtwachten lopen hun ron-

des, maar lijken beperkt ingebed in bewonersnetwerken. De observa-

ties maken duidelijk dat er vaak zelfs enige gêne is om contact aan te

gaan in de publieke ruimte. Dat wil echter niet zeggen dat bewustwor-

Figuur 3 Ontwikkeling buurtwachten (oprichtingsjaar eerste
buurtwacht in gemeente) en onveiligheidsgevoelens
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ding bij overige bewoners over onveiligheidssituaties niet optreedt.

Die bewustwording wordt echter veeleer veroorzaakt door de aanwe-

zigheid van buurtpreventie an sich, digitale uitwisseling van informa-

tie via whatsapp en de mate waarin hun aanwezigheid een discussie

losmaakt in de buurt, en minder door directe communicatie tussen

buurtwachten en bewoners. Echter, voor die toegenomen waakzaam-

heid moet wel een prijs worden betaald, zoals een van de teamleiders

uitlegt:

‘Door die vervlechting van apps heb ik nu het idee dat niet alleen de sur-

veillanten opletten, maar ook dat de rest van de bewoners alerter zijn. Kant-

tekening is wel dat we veel alleenstaande ouderen hebben in de wijk. En

hoe meer die over dingen horen, hoe angstiger ze worden. En dat is

natuurlijk ook niet de bedoeling! Dat die mensen niet meer de deur uit dur-

ven!’ (interview teamleider Kruidenbuurt, Rotterdam)

De meest plausibele theorie is die van informatievoorziening naar

instanties, vooral de politie. Criminelen laten zich misschien niet zo

snel afschrikken door een buurtwacht – en het contact met overige

bewoners kan minimaal zijn – maar wanneer patrouillerende vrijwilli-

gers hun ogen en oren de kost geven en consequent relevante infor-

matie doorgeven aan de politie, dan kan dit significant effect sorteren.

Het veldwerk verschaft diverse voorbeelden van bewezen succesvolle

uitwisseling tussen buurtwacht en politie, bijvoorbeeld informatie-

voorziening over drugsnetwerkjes of verdachte voertuigen. Zelfs het

meest autonoom opererende team in het onderzoek, buurtpreventie

Kruidenbuurt in het Rotterdamse Ommoord, onderhoudt effectief

contact met de wijkagent. In de lagere-statuswijken lijkt die informa-

tievoorziening van buurtwachten te gedijen bij een zeker onbedui-

dend imago in plaats van een doortastend imago van ordebewakers.

Juist wanneer de buurtwacht een alledaags, haast onbetekenend aan-

zien heeft bij de buitenwacht (‘veredelde buurtschouw’) is zij in staat

die informatie te vergaren die effectief kan bijdragen aan de reductie

van criminaliteit. Criminelen en overlastgevers in probleemwijken

zien de buurtwacht vaak niet als een serieuze bedreiging. Onderschat-

ting (of: onwetendheid) van degenen die kwaad in de zin hebben of de

wet overtreden, is hier de succesfactor. In dit onderzoek dringt de

gedachte aan de manier waarop drugsnetwerkjes konden worden

opgerold in de Tarwewijk en Hordijkerveld zich op: dealers en afne-
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mers hadden de informatieverzamelende buurtwachten vaak hele-

maal niet in de gaten, zoals onderstaand fragment van een patrouille

in Rotterdam illustreert:

‘Op een gegeven moment zien we een verlichte parkeerplaats aan de rand

van het park, op ongeveer 50 meter afstand van ons. Jane vertelt me dat tot

voor kort jongeren bezig waren daar drugs te dealen vanuit hun auto

omdat het zo’n handige plek is. Mede op aanwijzing van de politie begon-

nen ze kentekenplaten te noteren. Die informatie gaven ze door aan de

politie, waarop die meerdere dealers kon arresteren. Hoewel jongeren er

zich zo nu en dan nog steeds verzamelen, is er geen drugshandel meer, en

de parkeerplaats ziet er verlaten uit. Het noteren van de nummerplaten

werd gedaan op een “stiekeme” manier, legt Jane uit. Een buurtwacht ging

voor een ander lid staan, kijkend naar de auto’s en communiceerde het

kenteken aan een ander lid die het vervolgens ongezien op haar hand

schreef.’ (observatieteam Hordijkerveld, Rotterdam)

Directe interventie, waarbij de buurtpreventieleden criminelen aan-

houden of gewenste gedragsnormen afdwingen door actieve sociale

controle, denk bijvoorbeeld aan het aanspreken van overlastgevende

jeugd, is de minst plausibele theorie. Geen van de onderzochte teams

spreekt actief anderen aan in de buitenruimte; bij de meeste teams is

het ‘niet aanspreken’ zelfs expliciet beleid. Alle teams in het onderzoek

geven aan dat dit een negatief effect sorteert, en verhoudingen in de

wijk onnodig op scherp zet. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat voor alle

andere buurtpreventieteams in Nederland hetzelfde geldt. Maar de

mediaberichtgeving van de laatste jaren suggereert dat wanneer

buurtwachten de straat op gaan met de intentie overlastgevers aan te

spreken of dieven aan te houden, dit tot botsingen kan leiden of de

veiligheid van het team zelf in het geding brengt. Evenmin betekent

het dat patrouillerende vrijwilligers helemaal nooit iemand aanspre-

ken. Maar dit ‘aanspreken’ gaat veeleer over gewenst preventiegedrag

bij het wijdere publiek (achterpoorten goed sluiten, ladders vastma-

ken, geen spullen achterlaten in de auto, enzovoort) dan over het aan-

spreken van overlastgevers of criminelen zelf.
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Morele implicaties van burgertoezicht

Een overeenkomst tussen de verschillende casussen is dat de inzet van

buurtwachten zich kenmerkt door ambivalentie. De praktijk van

buurtpreventie is niet zwart-wit. Men opereert in een voortdurend

veranderende omgeving waarin feit en beeld vaak door elkaar lopen

(wanneer is een persoon of situatie nou écht verdacht?), men heeft te

maken met medebewoners of aspirant-leden die zich soms laten lei-

den door onderbuikgevoelens waarvan onschuldigen het slachtoffer

kunnen worden, en de goedbedoelde sociale controle van de buurt-

wachten wordt niet door alle wijkbewoners in gelijke mate gewaar-

deerd:

‘Er is in het begin veel gedoe geweest van die poorten-actie. We zijn toen

van alle poorten gaan checken of ze dicht waren. Als ze open waren lieten

we zo’n “voetje” van de politie achter. Nou, op Facebook is dat nog een

hele rel geworden. De meeste bewoners waren daar niet van gediend. Die

waren toch geschrokken dat andere bewoners zomaar op hun terrein

waren gekomen.’ (interview teamlid V-buurt, Reeshof, Tilburg)

Ook binnen een en hetzelfde buurtpreventieteam kunnen verschil-

lende interpretaties bestaan van wat geldt als een ‘probleem’, ‘ver-

dachte handeling’ of ‘onveilige situatie’:

‘Dan loop je met iemand en die zegt: “Ah joh, dat is niks.” Dan denk ik:

“Nou vooruit maar.” Zoals van de week met die kliko. Ik geef het aan, maar

er wordt gewoon doorgelopen. Dan denk ik: “Hé, je bent ook buurtpreven-

tie. Kijk eens mee.” Ik heb één keer aangebeld voor zo’n kliko, toen zei die-

gene waar ik mee liep: “Joh, was dat nou nodig?” Nou, voor mij wel. Die

bewoner is nu tenminste gewaarschuwd.’ (interview teamlid Hordijkerveld,

Rotterdam)

Die ambivalentie dringt een aantal morele implicaties op. Ten eerste:

is het wenselijk de publieke ruimte louter door de bril van veiligheid te

bezien? Elke manier van kijken heeft zijn eigen blinde vlek. Veel buurt-

wachten hebben echter een lichte ‘beroepsdeformatie’. Het ideaal van

veiligheid wordt verheven boven andere idealen, bijvoorbeeld een

esthetisch aansprekende publieke ruimte of privacy van bewoners. Dit

leidt soms tot tunnelvisie of doorgeschoten sociale controle. Bijvoor-
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beeld buurtwachten die populieren willen kappen voor ‘beter zicht’,

overal verlichting willen aanbrengen, zich ergeren aan bewoners die ’s

avonds nog de gordijnen open hebben of tot vervelends toe bij een

gezin langsgaan omdat zij de ladder in de tuin laten staan (ladders

kunnen worden gebruikt door inbrekers). Een dergelijke opstelling

leidt er soms ook toe dat er verhoudingsgewijs vaker wordt gehandeld

op basis van beeldvorming dan op basis van feiten. De ‘jongen met de

capuchon’, ‘de nepcollectanten’ of de vrachtwagenchauffeurs ‘uit het

Oostblok’ die iets te maken zouden hebben met inbraken; het zijn alle-

maal zaken waarvan het dreigingsrisico niet onomstotelijk kan worden

vastgesteld. Niet zelden blijken bepaalde meldingen later vals alarm:

‘De wijkagent gaf onlangs nog aan ons door: “Let op, er wordt geflipperd.

Bij een oudere man zijn al zijn spullen weggehaald.” Nog geen drie uur

later meldde hij echter: “Die man was dement, spullen zijn in huis gevon-

den op een andere plek.” Dus het was helemaal geen inbraak.’ (interview

teamlid Kruidenbuurt, Rotterdam)

Een tweede morele implicatie die zich in dit verband opdringt, is:

wanneer is iets een ‘probleem’, een persoon ‘verdacht’ of een situatie

‘onveilig’? Voor die afweging bestaan geen eenduidige criteria. De

buurt is bovendien geen collectief. Bewoners denken niet overal het-

zelfde over, en zoals gezegd hebben ook buurtwachten onderling vaak

hun eigen interpretaties. Dit bemoeilijkt het eenduidig ‘signaleren en

melden’. In Hordijkerveld bijvoorbeeld vond een deel van de wijkbe-

woners jeugdoverlast een groot probleem (waarop zelfs de bankjes in

de groenstroken werden verwijderd), voor andere bewoners was er

echter niets aan de hand. En in de Kruidenbuurt wilden verenigde

bewoners uit de koopwoningen huishoudens met verloederde voor-

tuintjes hierop aanspreken, maar sloot het buurtpreventieteam zich

hier om morele gronden niet bij aan.

Die diffuusheid over wat als een ‘probleem’ kan worden gekenschetst,

maakt informatievoorziening via sociale media zoals whatsapp niet

onproblematisch. Overenthousiaste bewoners die na bepaalde mel-

dingen zonder al te veel reflectie de straat op gaan of onbezonnen

acties van ‘cowboys’ zijn reële risico’s. Het onderzoek levert hiervan

verschillende concrete voorbeelden op, opvallend genoeg vooral in de

hogere-statuswijken Reeshof en Kruidenbuurt.
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‘Zodra er een melding op de WhatsApp groep binnenkwam, stonden ze al

buiten, sommige met knuppels zelfs. Die personen zijn er uiteindelijk zelf

uitgestapt. We hebben ze meerdere keren daarop aangesproken en op

gegeven moment snapten ze wel dat dit niet de bedoeling was. Met knup-

pels door achterpaden rennen, is niets voor ons.’ (interview teamlid Krui-

denbuurt, Rotterdam)

‘We hebben een paar keer gehad dat een krantenbezorger wat raar deed

door in de donkere dagen met een zaklamp in een auto te schijnen. Dit

werd gezien door een overbuurman die het op de WhatsApp zette. Er ston-

den gelijk 40 man buiten. Nou, die jongen heeft het op een lopen gezet.

Maar er was niks aan de hand. Hij probeerde gewoon zijn stapeltje kranten

te vinden in de auto.’ (interview teamlid V-buurt, Reeshof, Tilburg)

Ook disproportionele controle van specifieke groepen ligt bij buurt-

preventie op de loer, opnieuw vooral in hogere-statuswijken. In de

Reeshof werd in het kader van de campagne ‘Hangen oké, rottigheid

nee’ de vrijheid van jongeren in de wijk beperkt, zonder dat hier een

evidente wettelijke basis voor bestond, en werd tijdens een patrouille

alleen al de aanwezigheid van twee wandelende ‘allochtonen’ als ver-

dacht gezien.3 Dit profileren van deviante groepen houdt mogelijk ver-

band met een sterkere ‘angst voor de ander’, die in hogere-statuswij-

ken doorgaans prominenter is dan in lagere-statuswijken (vgl. Lub &

De Leeuw 2015). De grotere sociale en culturele homogeniteit van

hogere-statuswijken lijkt soms als aanjager te fungeren voor onveilig-

heidsgevoelens; elke observatie die afwijkt van het vertrouwde, homo-

gene beeld kan als potentiële bedreiging worden gezien.

Conclusies

Buurtwachten zijn uitgegroeid tot een serieus fenomeen in Nederland.

Bijna 700 formele buurtpreventieteams opereren in bijna de helft van

de Nederlandse gemeenten. Hoewel de eerste buurtwachten ontston-

den in de jaren tachtig (Van Noije & Wittebrood 2008), is vooral in de

afgelopen vijf jaar het aantal teams flink toegenomen. Interessant is

3 Zie ook de verwikkelingen met whatsappgroepen in de gemeente Aalburg, waar Poolse
nummerborden als verdacht werden gezien. Zie ‘Kritiek op “racistische” app-groepen in
Aalburg’, Algemeen Dagblad 11 september 2015.
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dat buurtwachten verre van een high crime phenomenon zijn in arme

buurten. Wanneer het inkomensniveau van een gemeente toeneemt,

neemt zowel de kans op een buurtwacht zelf als de kans dat dit

gebeurt op initiatief van bewoners toe. De studie geeft daarmee steun

aan de hypothese van McConville en Shepherd (1992), die stelt dat

– ironisch genoeg – het animo en de slagingskans van een buurtwacht

groter zijn in middenklassenbuurten met relatief lage niveaus van

objectieve criminaliteit. Redenerend vanuit situationele-controletheo-

rieën (zie Clarke 1997), zijn bewoners misschien meer geneigd om zich

te organiseren door middel van een buurtwacht om hun eigendom-

men te beschermen als zij in materiële zin ook meer te verliezen te

hebben. Hoe hoger het inkomen, hoe meer er op het spel staat voor de

burgers, en hoe groter wellicht de stimulans om inbraak en diefstal via

buurtpreventie aan te pakken. Een andere verklaring is dat er een

selectief mattheuseffect aan het werk is (Merton 1968), waarbij

gemeenschappen met een hoger inkomen onevenredig profiteren van

een grotere capaciteit tot zelforganisatie inzake buurtpreventie. Ten

derde zijn er aanwijzingen dat de tijdgeest van de securisering van de

samenleving zich sterker manifesteert in homogene middenklassen-

wijken, waar demografische veranderingen en angst voor de ‘afwij-

kende ander’ een overmatige behoefte aan veiligheid kunnen losma-

ken. Dit blijkt uit onderhavig onderzoek – denk aan de buurtwachten

in de hogere-statuswijken die de neiging hebben bedreigingen en

onbepaalde veiligheidsrisico’s te projecteren op ‘buitenlanders’ –

maar ook uit ander onderzoek. In een recente verkenning naar veilig-

heidsbeleving in verschillende buurten in Rotterdam signaleren Lub

en De Leeuw (2015) dat bewoners uit relatief veilige, homogene perife-

riewijken minder tolerant zijn naar afwijkende anderen, dat wil zeggen

bewoners die afwijken van hun eigen statusgroep, en daar ook vaker

veiligheidsrisico’s aan verbinden. In armere, heterogenere Rotter-

damse wijken daarentegen bleken bewoners nauwelijks gevoelig voor

dergelijke stigmatisering en waren zij ook meer in staat bepaalde vei-

ligheidsrisico’s in de publieke ruimte te relativeren.

In termen van de bredere sociale gevolgen en de morele implicaties

van buurtwachten laat het onderzoek een gemengd beeld zien. Het

etnografisch veldwerk verschaft diverse voorbeelden van positieve

effecten van buurtwachten. Surveillerende vrijwilligers zorgen voor

een (subtiele) bijdrage aan de strijd tegen criminaliteit en overlast,

zorgen voor extra waakzaamheid bij overige bewoners, fungeren als
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een nuttige uitbreiding van de politie en hulpdiensten, en leiden tot

een algemene versterking van het niveau van de organisatie van de

wijk, wat leidt tot meer collectieve zelfredzaamheid (Sampson e.a.

1997). In hogere-statuswijken blijken een goede verstandhouding met

de politie, de mate waarin de buurtwacht kan worden verknoopt met

bredere bewonersnetwerken en de mate waarin een buurtwacht aan-

leiding is voor discussie over veiligheid in de wijk hiertoe de domi-

nante mechanismen (de buurtwacht als bewustwordingsmiddel). In

de lagere-statuswijken is een zekere onzichtbaarheid juist het werk-

zame mechanisme. In probleemwijken zorgt een onbeduidend imago

van de buurtwacht ervoor dat overlastgevers en/of criminelen hen

nauwelijks serieus nemen, wat de informatievoorziening over veilig-

heidskwesties van de buurtwachten van en naar bewoners, maar ook

naar de politie, ten goede komt. Maar een buurtwacht kan ook nega-

tieve effecten sorteren, zoals stigmatisering, overmatige sociale con-

trole, verabsolutering van de doelstelling van veiligheid en toene-

mende onveiligheidsgevoelens. Het onderzoek illustreert daarmee

inzichten van Sampson en Raudenbush (2004), die waarschuwen voor

perverse effecten bij het inschakelen van burgers bij broken windows-

beleid. Volgens Sampson en Raudenbush zijn mensen geneigd om

tekenen van wanorde te verbinden met sociale stereotypen, wat kan

resulteren in stigmatisering en sociale uitsluiting van groepen. Het

huidige onderzoek verschaft aanwijzingen dat deze neiging – althans

in Nederland – vooral dominant is in homogenere, suburbane wijken

(denk aan de stereotypering van jongeren en allochtonen in de Rees-

hof).

Discussie

Volgens Garland (2001) worden westerse samenlevingen gekenmerkt

door een ‘culture of control’, veroorzaakt door de neoliberale tijdgeest

van openbare orde (zie ook Schuilenburg 2015). Moet de groei van het

aantal buurtwachten in Nederland worden gezien als de zoveelste loot

aan de stam van een zich uitdijende controlecultuur? Als de manifes-

tatie van een bestraffend ‘right-wing crime control’-beleid (Schneider

2007, p. 183)? Of moet deze worden bestempeld als een waardevol

partnerschap in openbare veiligheid, een partnerschap dat criminali-

teit terugdringt en bovendien bijdraagt aan de collectieve zelfred-
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zaamheid van buurten? Het onderhavige onderzoek levert argumen-

ten voor beide posities. Een mogelijke verklaring voor de contraste-

rende effecten van buurtwachten is dat het ontbreekt aan een wettelijk

kader (zie ook Sagar 2005). Westerse overheden en de politie zien

buurtwachten als een onderdeel van het maatschappelijk middenveld.

Onder het mom van ‘burgerparticipatie’ stimuleren zij surveillerende

vrijwilligers van harte en bemoeien zich verder weinig met hun opera-

ties. Officieel is een buurtwacht ook niet in strijd met rechtsstatelijke

vormen van toezicht en handhaving: bewoners zijn slechts ‘de ogen en

oren van de straat’ en laten het boeven vangen over aan politie en jus-

titie. Maar dit is het verhaal van de frontstage, zou de socioloog Erving

Goffman zeggen. Het verhaal van de backstage – deels blootgelegd via

deze studie – is ingewikkelder. Een kijkje achter de coulissen van de

buurtwacht laat zien dat zij in sommige wijken een belangrijke factor

is geworden, in de zin dat zij zich heeft ontwikkeld tot een goed geor-

ganiseerde civiele entiteit die grote lokale invloed kan uitoefenen.

Vaak wordt deze invloed constructief aangewend, maar soms leidt

deze ook tot symbolisch geweld (Bourdieu & Passeron 1977) en pas-

sieve agressie tegenover andere bewoners. En hoewel social media en

smartphones de organisatie en inzet van buurtwachten effectiever

maken, vergroten zij tegelijkertijd het risico op eigenrichting. In de

digitale (sur)realiteit kan elke afwijkende observatie worden geframed

als potentiële bedreiging en ‘verdacht’, en dus aanzet zijn tot han-

delen.

De beleidsimplicatie die hieruit voortvloeit, is tweeledig: gemeenten

moeten buurtwachten niet gedachteloos omarmen, maar inbedden in

doordacht veiligheidsbeleid, en buurtwachten zouden vaker stil kun-

nen staan bij het realiteitsgehalte van veiligheidsrisico’s en de propor-

tionaliteit van hun handelen. Voor zover dit soort kritische reflectie

van gemeenten of buurtwachten nu plaatsheeft, richt zij zich vooral op

de uitwassen van het fenomeen: de agressieve vrijwilliger met de

spreekwoordelijke honkbalknuppel of de ‘weerkorpsen’. Maar de

risico’s van gangbare buurtwachten zijn veel structureler en minder

zichtbaar, en liggen meer op het vlak van excessieve sociale controle

en etnische profilering en leeftijdsdiscriminatie (profilering van jonge-

ren). Misschien dat de inzet van buurtwachten – zeker nu het feno-

meen zo groeit – steviger verankerd zou kunnen worden in nationale

wetgeving. In België zijn patrouillerende vrijwilligers zelfs bij wet ver-

boden. Maar dan nog vereist dit een gemeentelijk apparaat dat de pro-

doi: 10.5553/JV/016758502016042005003



42 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 5, 2016

portionaliteit van buurtwachten in goede banen leidt. Op dit moment

ontvangen veel buurtpreventieteams vaak trainingen over weerbaar-

heid, omgang met agressie of eerste hulp bij ongelukken. Gezien de in

dit onderzoek blootgelegde ambivalentie van buurtpreventie en de

risico’s op perverse effecten, is het de overweging waard ook morele

oordeelsvorming tot cursusthema te maken.
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Buurtsurveillance in de Haagse
Schilderswijk – door de ogen van
jongeren uit de buurt

M. Boutasmit en E. Snel *

Buurtsurveillance is inmiddels een bekend begrip in Nederland. De

eerste voorbeelden van buurtsurveillance in Nederland ontstonden

eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Als reactie op toegenomen over-

last door jongeren, of beter gezegd: als reactie op de ervaring van toe-

nemende overlast door jongeren, gingen bewoners zich verzamelen en

surveilleren om de veiligheid in de eigen wijk te verhogen (Van Noije &

Wittebrood 2008). Inmiddels kent Nederland honderden van zulke

projecten (Van der Land 2014; Lub 2013, p. 63-99, 2016). Het betreft

groepen burgers die in de eigen wijk de straat op gaan, verdachte per-

sonen en onveilige situaties signaleren en rapporteren, bewoners

voorlichten over veiligheidskwesties en in sommige gevallen overlast-

gevende of hinderlijke jongeren actief aanspreken op hun gedrag. Mis-

schien wel het bekendste voorbeeld van buurtsurveillance in Neder-

land zijn de Marokkaanse buurtvaders in Amsterdam-West. Het was

een groep van dertig man die ’s avonds de straat op ging om te surveil-

leren. Ze wilden ‘(…) de veiligheid in de buurt vergroten door de jeugd

aan te spreken op verkeerd gedrag en hen te corrigeren’ ( De Jong & De

Haan 2000; Van Gemert 2002; De Gruijter & Pels 2005).

De opkomst van buurtsurveillance of buurtwachten past in een meer

algemene verschuiving van ‘government’ naar ‘governance’. De over-

heid ziet zich niet meer als enige verantwoordelijke, in dit geval voor

veiligheid, maar gaat samenwerking aan met burgers, niet-publieke

organisaties en anderen. De criminoloog Garland (2001, p. 124) noemt

dit de ‘strategie van responsabiliseren’:

* Mohamed Boutasmit MSc volgde het masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en
Beleid van de (toenmalige) Afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij
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voor opdrachtgevers uit de publieke sector rekruteert en beide partijen adviseert. Dr. Erik
Snel is universitair docent bij het Department of Public Administration & Sociology (DPAS)
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet vooral onderzoek naar internationale
migratie.
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‘(…) this approach promotes a new kind of indirect action, in which state

agencies activate actions by non-state organizations and actors. The intend-

ed result is an enhanced network of more or less directed, more or less

informal crime control, complementing and extending the formal controls of

the criminal justice state.’

Of buurtsurveillance daadwerkelijk bijdraagt aan meer veiligheid in de

wijk is overigens de vraag. In Nederland is hierover geen systematisch

onderzoek gedaan. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk

is wel meer onderzoek gedaan over de effectiviteit van Neighbourhood

Watch-projecten. Hoewel deze studies aanvankelijk tot wisselende uit-

komsten leidden, concludeert Lub (2016, p. 18) op basis van de meta-

evaluatie van Bennett e.a. (2006, 2008) dat buurtwachten bijdragen

aan een aanzienlijke reductie van criminaliteit in de betreffende buur-

ten. Het pessimistische beeld op basis van eerdere studies moet dus

worden bijgesteld. De beperking van dit evaluatieonderzoek is echter

dat het geen inzicht biedt in de mechanismen die aan deze positieve

effecten bijdragen. Wij onderscheiden hier vijf manieren waarop

buurtsurveillance kan bijdragen aan wijkveiligheid. Mogelijke succes-

factoren zijn:

1. Het gaat om surveillanten uit de eigen gemeenschap. Volgens

Scholte (2008) ligt de kracht van buurtsurveillance in ‘relationele

controle’: burgers gebruiken hun netwerken om informele controle

uit te oefenen, bijvoorbeeld als overlastgevende jongeren worden

aangesproken door iemand uit de eigen wijk. Bekenden zouden

meer invloed hebben op het gedrag van zo’n jongen of meisje dan

de politie. Daarnaast noemt Lub (2013, 2016) vier andere manieren

waarop buurtsurveillance tot meer veiligheid kan leiden.

2. Buurtsurveillanten fungeren als afschrikmiddel: inbrekers of over-

lastgevers bedenken zich wel tweemaal voor ze een overtreding

begaan, wanneer de publieke ruimte actief wordt gecontroleerd.

3. Buurtsurveillanten beperken de gelegenheid tot criminaliteit door-

dat ze bewoners voorlichten over veiligheidsmaatregelen in en rond

het huis.

4. Buurtsurveillanten voorzien de politie van informatie over ver-

dachte activiteiten of overlastgevers.

5. Buurtsurveillanten doen directe interventies, zoals criminelen aan-

houden of overlastgevende jongeren aanspreken.
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Eerder onderzoek over buurtvaders leidde tot verschillende assump-

ties of, en zo ja, hoe buurtvaders daadwerkelijk kunnen bijdragen aan

meer veiligheid in de buurt. Van Gemert (2002) betwijfelde dit.

Waarom, zo vroeg hij zich af, zouden ‘ontspoorde’ jongeren die niet

naar hun eigen vader luisteren, wel naar een buurtvader luisteren?

Gruijter en Pels (2005) plaatsten na hun analyse van zes buurtvader-

projecten in verschillende steden (waaronder in Den Haag) kantteke-

ningen bij deze twijfel. Marokkaanse buurtvaders zijn minder traditio-

neel dan Van Gemert doet voorkomen. Ze proberen niet alleen het tra-

ditionele Marokkaanse gezag te herstellen, maar leggen ook contacten

met jongeren, proberen met hen in gesprek te komen, bemiddelen

desnoods met school of de politie en ondersteunen jongeren indien

mogelijk.

Ons onderzoek probeert meer licht te werpen op de werkzame mecha-

nismen van buurtsurveillance door deze aanpak door de ogen van jon-

geren te bekijken. Onze centrale vraag is: hoe ervaren jongeren ver-

schillende vormen van buurtsurveillance en leiden deze ervaringen tot

het aanpassen óf voortzetten van normoverschrijdend gedrag? Dit

artikel is gebaseerd op de masterscriptie van Boutasmit (2012), die

kwalitatief onderzoek deed onder jongeren uit de Haagse Schilders-

wijk en halfgestructureerde interviews met hen afnam. Alle respon-

denten (N=20) hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond.

Voor deze onderzoeksmethode is gekozen omdat het onderzoek

inzicht moest geven in de interpretaties en belevingswereld van jonge-

ren en hoe zij buurtsurveillance ervaren.

Het unieke van deze studie is dat er ten tijde van het onderzoek twee

verschillende vormen van buurtsurveillance in de Schilderswijk actief

waren. Het eerste project betreft de Buurtvaders, die het voorbeeld

van de Marokkaanse buurtvaders uit Amsterdam-West volgen. Ken-

merkend voor hun aanpak is dat ze zich niet beperken tot surveilleren

en informatie doorspelen aan de politie en andere instanties in de

wijk, maar zelf met jongeren in gesprek gaan. Men noemt dit ‘kennen

en gekend worden’. Men wil een band met jongeren creëren en samen

met hen de situatie in de wijk bespreken. Ook het tweede project, het

Buurt Preventie Team (BPT), betreft bewoners die zich inzetten voor

een schone en veilige Schilderswijk. Zij lopen eens per week door de

wijk om problemen te signaleren en indien nodig daarvan melding te

maken. Daarnaast probeert men contact te onderhouden met andere
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bewoners. Anders dan de Buurtvaders hebben zij echter weinig of

geen direct contact met jongeren zelf.

De Schilderswijk: ‘een leuke wijk’

Een eerste vraag in het onderzoek was hoe jongeren de Schilderswijk

zelf ervaren. Hoewel de wijk wat betreft veiligheid en criminaliteit een

stuk slechter scoort dan de rest van de stad, vinden de meeste respon-

denten het een leuke wijk, waar ze thuis zijn en waar het grootste deel

van hun netwerk zich bevindt. Bijna alle gesprekspartners voelen zich

veilig in de wijk, al beseffen ze dat het voor andere bewoners als ‘niet

veilig’ kan aanvoelen:

‘Ik ga hier nooit in mijn leven weg. (…) Als je hier je hele leven hebt door-

gebracht, is het jouw thuis. Alles wat hier is, zie je gewoon als jouw terrein.’

(Achik)

‘Veilig? In de zin van, bedoel je dat er wordt gestolen en zo, dat soort din-

gen? (…) Ik hoor weleens verhalen en zo, dat er inbraken gebeuren.

Maar… Bij mij thuis is er gelukkig nooit wat gestolen. Ik merk er weinig

van.’ (Othman)

Diverse jongeren zeggen dat ze zich veilig voelen in de wijk omdat ze

‘iedereen kennen’. De Schilderswijk is veilig als je de wijk en haar

bewoners kent, bijvoorbeeld als je er bent opgegroeid:

‘Maar onbekenden (…) ervaren het volgens mij als minder veilig. Omdat ze

niet bekend zijn met de verschillende culturen en dat soort mensen alle-

maal bij elkaar.’ (Salah)

Bovendien heeft de wijk het label ‘onveilig’ gekregen in de media:

‘Nou, als ik af en toe de krant open sla of op tv aan het zappen ben, dan

vind ik wel dat het wordt overdreven. Ik vind het een goede, leefbare wijk.’

(Jouad)

De meeste respondenten ervaren de Schilderswijk dus als een veilige

wijk. Dat komt omdat ze de wijk en haar bewoners kennen. Deze ken-
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nis, Blokland (2009) noemt dat ‘publieke familiariteit’, maakt dat ze

zich veilig en op hun plaats voelen.

Buurtsurveillanten uit de eigen gemeenschap: ‘met jou kan ik praten’

De jongeren vertellen over hun ervaringen met de verschillende buurt-

surveillanceprojecten in de Schilderswijk. Over het nut en de effectivi-

teit daarvan zijn ze verdeeld. Sommige jongeren menen dat buurtsur-

veillance bijdraagt aan de veiligheid in de wijk, al zeggen ze ook dat de

buurtsurveillanten er ‘bijna nooit’ zijn.

‘Ja, zij proberen soms wel iets te doen als er iets verkeerd gebeurt, bijvoor-

beeld met die scooter of soms met overlast. Soms werkt het dan en soms

niet. Wanneer ze er zijn, kun je niets doen omdat je bang bent dat ze naar

de politie gaan. Je kan wel iets doen als ze je niet kennen en dan wegren-

nen, maar meestal heb je daar zelf ook geen zin in. Maar aan de andere

kant: je ziet ze bijna nooit, dus dan heb je zoveel tijd om wel iets te doen.

Dat betekent niet dat je dat ook meteen doet. Het gaat ook een beetje om

jezelf.’ (Samir)

Buurtsurveillance kan perverse effecten hebben als jongeren boos

worden omdat ze zich van hun eigen plekjes in de wijk verdreven voe-

len:

‘Het kan wel zin hebben, weet je, ze moeten wel op dingen letten, dat

zeker. Maar ze moeten niet te ver gaan met hun gedrag. (…) Als wij even-

tjes willen rondhangen, dat ze ons niet moeten wegsturen, weet je. Dan

worden wij ook boos en kunnen wij verkeerde dingen doen. (…) Dit is toch

mijn straat, mijn buurt en mijn pleintje, of niet? Ik mag toch ook hier komen

of niet? Dan worden we gewoon weggestuurd.’ (Hamza)

Jongeren vertellen uitvoerig over het verschil in hun ervaringen met de

Buurtvaders en met het Buurt Preventie Team (BPT). De buurtvaders

zijn prettige mensen, die je kennen en een gesprek met je aangaan.

Jongeren kennen de Buurtvaders ook van de moskee. Ze waarderen

het dat de Buurtvaders hen met respect behandelen. Dat missen ze bij

zowel de politie als het BPT.
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‘Buurtvaders zijn vaders van kinderen die in de buurt wonen en zij letten op

wat je allemaal doet. Als je iets verkeerd doet, dan zeggen ze tegen jou dat

moet je niet meer doen.’ (Samir)

‘Ja, ik moet zeggen, daar heb ik meer respect voor, want die [de buurtva-

ders; MB & ES] praten op een nette manier met je, weet je.’ (Mohammed

B3)

Bij de buurtsurveillanten van het BPT is dat in de ogen van jongeren

heel anders:

‘Ja, niemand luistert eigenlijk naar hun [het BPT; MB & ES]. Het is meer

gewoon van: ja, je zegt iets, maar je kan toch niets maken (…). Nummer

één: ze bemoeien zich met jouw zaken terwijl je waarschijnlijk niks ver-

keerds aan het doen bent. En nummer twee: als je niet naar ze luistert, bel-

len ze meteen de politie. (…) Als een buurtvader jou iets verkeerds ziet

doen, dan heb je toch snel de neiging te stoppen.’ (Anouar)

Jongeren ervaren het BPT en de politie als twee handen op één buik.

Het BPT gaat niet het gesprek met jongeren aan, maar speelt alleen

informatie door aan de politie. Jongeren vertrouwen het BPT veel min-

der dan de Buurtvaders, ze zien hen als ‘verraders’:

‘Omdat zij [BPT; MB & ES] meestal als er iets gebeurt… Kijk, als ik iets doe

wat niet goed is, dan dreigen ze gelijk met politie en zo, weet je. Dat doet

de buurtvader niet. Hij gebruikt wel het woord politie, maar zegt meer van

“het is niet goed ermee in aanraking te komen”. Zo’n BPT zegt van “ja, als

jullie dit niet doen, dan bellen we de politie”. Eén keertje, ze hadden gelijk

politie gebeld. Ze zagen iets, ze gingen meteen politie inschakelen.’ (Oth-

man)

Deze verhalen bevestigen de these van Scholte (2008) dat surveillanten

uit de eigen buurt en de eigen gemeenschap meer invloed op jongeren

hebben dan buitenstaanders.

‘Het maakt natuurlijk wel uit. Want ja, we hebben dezelfde achtergrond en

zo, snap je. Bijvoorbeeld toen wij van de moskee kwamen, de buurtvader

was daar ook waarschijnlijk en daarom kent ie ons. En hij begrijpt ook dat

deze jongens net gebeden hebben en nu naar huis gaan en die lopen nu
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eventjes doei tegen elkaar te zeggen en daar is niets mis mee. Een ander

zou dat niet begrijpen.’ (Amin)

Volgens sommige jongeren maakt de gedeelde culturele achtergrond

met de surveillant meer begrip mogelijk:

‘(…) buurtvaders hebben zelf kinderen van dezelfde leeftijd, ze hebben

dezelfde achtergrond. (…) Het zijn meestal Marokkaanse vaders, die

begrijpen je meestal ook.’ (Mohammed B4)

De gedeelde culturele achtergrond is dus belangrijk, niet alleen omdat

dat meer begrip en respect mogelijk maakt, maar ook – misschien

vooral – vanwege de angst dat de buurtsurveillant met de familie

praat. Meerdere jongeren zeggen dat wanneer een buurtvader hun

eigen vader kent, ze wel twee keer nadenken voordat ze iets verkeerds

doen. Sommige jongeren schamen zich en vertrekken uit zichzelf als

er een bekende buurtvader aankomt.

‘Tuurlijk is een Marokkaanse man anders. Omdat de kans groot is dat hij je

familie kent.’ (Mohammed B3)

‘Ja, voor een buurtvader zal ik iets meer respect hebben dan voor een buurt

preventie team. Buurtvaders kennen ook me ouders en familie. Voor hun

schaam ik me ook meer dan voor buurtpreventie. (…) Ik schaam me er

meer voor omdat hij me vader kent.’ (Mohammed B)

Op de vraag wat belangrijker is: de gedeelde culturele achtergrond of

het feit dat de surveillant de familie kent, antwoordt Mohammed B2:

‘Ja, ik denk toch eerder een bekende.’

Dit alles geeft een duidelijk beeld over een van de manieren waarop

buurtsurveillance kan bijdragen aan een veiligere wijk. Anders dan

Van Gemert denkt, blijken jongeren er wel degelijk gevoelig voor als ze

worden aangesproken wanneer ze iets verkeerds doen, maar ze veran-

deren hun gedrag alleen onder specifieke voorwaarden. Als ze het

gevoel hebben geaccepteerd en begrepen te worden, en als ze respect-

vol worden aangesproken, wat vooral gebeurt door surveillanten uit de

eigen gemeenschap. Maar belangrijker nog is de angst dat de surveil-

lant het aan de familie vertelt als ze iets verkeerds doen, en het daaruit

voorvloeiende gevoel van schaamte.
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Gelegenheid beperken: ‘dan gaan we wel even een blokje om’

Een tweede manier waarop buurtsurveillance kan bijdragen aan een

veiligere buurt is dat de aanwezigheid van surveillanten de gelegen-

heid voor criminaliteit en overlast beperkt. We vroegen jongeren of en

op welke wijze zij zich in hun activiteiten beperkt voelen door de sur-

veillanten. Om hun verhaal te begrijpen moet men weten dat beide

vormen van buurtsurveillance maar één keer per week plaatsvinden.

De ene groep surveilleert op maandagavond, de andere op woensdag-

avond. Er blijft dus veel tijd over wanneer de Buurtvaders en het BPT

niet in de wijk aanwezig zijn. De meeste jongeren vinden dan ook niet

dat de surveillanten de mogelijkheid tot het plegen van overlast of

delicten beperken; ze doen het op een andere tijd en plaats.

‘Niet als hun er nog zijn haha, maar als ze weg zijn kun je weer alles doen

wat je wilt, want dan zien ze je toch niet meer.’ (Samir)

‘Ja, ik zou weg gaan. Dan gaan we ergens anders heen. (…) Gewoon

andere pleintje, ligt eraan wat er is. Als hij tegen mij zegt ga naar huis…

nee ik ga niet naar huis waarom zou ik naar huis gaan. Hij is niet mijn

vader dat ie mij naar huis stuurt.’ (Yusef)

‘We moeten wel gewoon onze eigen ding blijven doen. Als we daar willen

staan dan staan we daar. Ook al moeten we even weg, we komen toch

weer daar terug.’ (Mohammed B2)

Jongeren verplaatsen hun activiteiten dus naar tijd en plaats: ze gaan

even weg als ze moeten, maar komen meestal snel terug op hun ver-

trouwde hangplek of zoeken gezamenlijk een andere plek. Toch her-

enigen de jongeren zich niet allemaal na verloop van tijd of op een

andere plaats. Als zij rustig en vriendelijk worden benaderd en hun

wordt uitgelegd waarom zij hier niet mogen samenscholen, kunnen

sommige jongeren er begrip voor opbrengen:

‘Ja ja, het was of luisteren naar de buurtvader of je kon eigenwijs doen, een

rondje lopen en dan terugkomen, maar dan kun je de politie verwachten

die het dan anders zou aanpakken. Het was gewoon luisteren naar de

buurtvader dan was er niets aan de hand. (…) De meesten zijn naar huis

gegaan, anderen zijn iets verderop gaan staan. (…) Meestal ga ik op dat

moment naar huis.’ (Mohamed B4)

doi: 10.5553/JV/016758502016042005004



Buurtsurveillance in de Haagse Schilderswijk – door de ogen van jongeren uit de buurt 53

Surveillance draagt er dus aan bij dat bepaalde vormen van hinderlijk

gedrag niet meer gebeuren op een bepaalde tijd en plaats. Het pro-

bleem is alleen dat dit gedrag zich kan verplaatsen. Veel jongeren

geven aan dat wanneer zij op een bepaalde plek in hun gedrag beperkt

worden, ze dit elders voortzetten omdat ze ‘niets te doen hebben’. De

enkele jongeren die wel ophouden, doen dit alleen op voorwaarde dat

ze vriendelijk worden aangesproken.

Informatie doorspelen: ‘dan gaan ze het dadelijk tegen mijn vader
zeggen’

Een derde manier waarop buurtsurveillance kan bijdragen aan een

veiligere wijk is informatie doorspelen aan de politie, waardoor zij

sneller en daadkrachtiger kan optreden. Jongeren vinden echter vooral

het doorspelen van informatie naar hun ouders of familie bedreigend;

dit aspect kwam in het bestaande onderzoek nog niet naar voren. Veel

jongeren vertellen dat surveillanten inderdaad informatie doorspelen.

Vooral het BPT zien zij als ‘verraders’:

‘Ja tuurlijk, zij [het BPT; MB & ES] werken toch samen met politie. Dan heb-

ben ze weer iets om door te geven. (…) Ze praten niet tegen je, ze lachen

niet met je, ze doen niks, maar als ze je iets verkeerds zien doen, dan gaan

ze rennen om jou te naaien.’ (Samir)

Dat het BPT, en de buurtvaders in mindere mate, informatie door-

speelt aan de politie kan ertoe leiden dat jongeren zich onthouden van

normoverschrijdend gedrag. Waar jongeren echter banger voor zijn, is

dat informatie wordt doorgespeeld aan hun ouders. Diverse jongeren

geven aan dat de buurtvaders bekenden van hun ouders zijn en dat ze

daarom wel twee keer nadenken voordat ze iets verkeerds doen.

‘Als je hem kent en hij kent ook je ouders, dan kan hij heel snel zeggen “Ja,

je zoon is heel brutaal, hij heeft geen respect”, dan krijg je weer problemen

met je ouders.’ (Anouar)

‘Ja, tuurlijk ben je bang. Als het bij je vader komt heb je nog meer proble-

men. Je hebt al problemen thuis en dan komt zo’n buurtvader met andere

problemen aan. Van “jouw zoon heeft dit gedaan, dat gedaan” en dan heb

je weer problemen thuis. Dat is niet prettig man.’ (Othman)
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Als hem wordt gevraagd waarom het doorspelen van informatie naar

zijn ouders zo’n grote impact op hem heeft, antwoordt Salah:

‘(…) ik wil gewoon dat mijn ouders trots zijn. Ik wil niet dat zij achter mijn

rug om bij mijn ouders gaan klagen over mij. Dat zou ik echt erg vinden.

(…) Ja, het is toch een gevoel van schaamte eigenlijk. Ja, ik heb een

bepaalde houding tegenover mijn ouders, ik ga daar gewoon respectvol

mee om en die respect wil ik ook behouden. Zodra ze zoiets te horen krij-

gen, dan gaat het er automatisch heel anders aan toe. Weinig vertrouwen

meer en dat soort dingen. En dat vertrouwen wil ik graag behouden.’

(Salah)

Dit geluid is in meer of mindere mate bij alle respondenten te horen.

Het respect van de ouders en de familienaam mag niet worden

geschaad. Jongeren reageren hier overigens verschillend op. De een

kan er geen begrip voor opbrengen en ontwikkelt haatgevoelens

jegens ‘verraders’, de ander legt de verantwoordelijkheid bij zichzelf

en stelt dat de surveillant door het vertoonde normoverschrijdend

gedrag het recht heeft dit aan de politie of de familie te vertellen.

Directe interventie: ‘op heterdaad betrapt’

Buurtsurveillance zou ook kunnen bijdragen aan een veiligere buurt

doordat surveillanten criminelen of overlastgevende jongeren aan-

spreken of zelfs staande houden. De jongeren geven hiervan maar wei-

nig en slechts onschuldige voorbeelden, zoals op de stoep fietsen. Of

ze werden ten onrechte aangesproken. Zo vertelt Anouar dat ze op een

dag een nieuwe sportauto zagen staan:

‘Ja, die zie je niet zo vaak. Dus wij gingen gewoon een kijkje nemen, in het

dashboard kijken en zo, van hoe die er van binnen uit zag. En toen kwam

toevallig net een buurtvader langs en die dacht dat wij probeerden in te

breken in die auto. Dus, ja, we kregen op onze kop. (…) Omdat ik hem per-

soonlijk ken en respect voor hem heb, zei ik “We zijn nergens mee bezig,

maar we gaan wel weg”. Je gaat niet echt met hem in discussie, omdat…

Ja, je ziet hem toch meer als een oom of vader, weet je. En daar ga je niet

zo snel brutaal tegen doen.’ (Anouar)
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Afschrikken: ‘hij heeft mij dit keer bijna betrapt, volgende keer kan
het raak zijn’

Tot slot de afschrikwekkende werking van buurtsurveillance: leidt de

aanwezigheid van buurtsurveillanten ertoe dat jongeren hun norm-

overschrijdend gedrag aanpassen of voortzetten? Bij onze responden-

ten zien we twee verschillende keuzes. Sommigen laten normover-

schrijdend gedrag geheel achterwege. Anderen passen hun gedrag tij-

delijk aan, maar zetten het op een later tijdstip voort. Salah is een

voorbeeld van het eerste, Mohammed B3 van het laatste:

‘Jawel. Kijk nu is het meer, als we ze zien dan gaan we ook weg, soms dan

houden we even een gesprekje en dan gaan we meteen daarna al weg.

Maar vaak genoeg is het al, als we ze al op afstand zien, gaan we al gelijk

weg. Dan weten we al genoeg.’ (Salah)

‘Als hun in de buurt zijn, gaat iedereen eigenlijk doen alsof-ie niets aan het

doen is, natuurlijk. Ja, ik zou zelf als ik hun zie, dan zou ik groeten en dan

zorg ik dat ik niets verkeerds doe.’ (Mohammed B3)

Beide uitspraken bevestigen dat buurtsurveillance afschrikwekkend

werkt, zij het dat de meeste jongeren hun normoverschrijdend gedrag

slechts tijdelijk aanpassen. Jongeren worden echter niet alleen afge-

schrikt omdat het risico gepakt te worden te groot is door de aanwe-

zigheid van buurtsurveillanten, maar ook omdat ze bang zijn dat dit

aan hun ouders wordt doorverteld óf dat hun naam (of die van hun

ouders) vervuild raakt.

Conclusie

Met dit onderzoek poogden we aan de hand van de beleving en erva-

ring van jongeren inzicht te krijgen in mogelijke werkzame mechanis-

men achter buurtsurveillance. We bespraken vijf mechanismen: sur-

veillanten uit de eigen gemeenschap, ontnemen van gelegenheid,

directe interventie, informatie doorspelen en afschrikking. Het leverde

bevestigingen van bestaande inzichten op, maar ook enkele nieuwe

inzichten. Bij elk mechanisme bleek het begrip respect een rol te spe-

len. Wanneer er een respectvolle relatie tussen jongere en surveillant

bestaat, dat wil zeggen wanneer jongeren vriendelijk worden aange-
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sproken en surveillanten met hen in gesprek gaan, is er grotere kans

dat jongeren (althans naar eigen zeggen) hun normoverschrijdend

gedrag aanpassen. Als jongeren zich niet respectvol aangesproken

voelen, kan buurtsurveillance ook averechts werken. Jongeren worden

boos als ze zich weggestuurd voelen en gaan zich dan juist normover-

schrijdend gedragen. Zo kan een kat-en-muisspel ontstaan: de muis

(de jongeren) probeert de kat uit te dagen en uit te lokken.

Kennis van elkaar blijkt bij deze interacties een belangrijke rol te spe-

len. Als een jongere eerder negatieve ervaringen met een surveillant

had, zal hij minder openstaan voor diens aanwijzingen en zich meer

tegen hem afzetten. Dit speelt duidelijk in de relatie tussen jongeren

en het BPT, door jongeren vaak als ‘verraders’ gezien omdat ze (vol-

gens jongeren) ‘direct de politie bellen’. Als jongeren positieve ervarin-

gen met de surveillant hebben, zoals met Buurtvaders, dan zullen ze

ook meer van hem accepteren. Zo stelde een jongere dat hij wel naar

een buurtvader luistert, omdat deze hem altijd ‘met respect’ behan-

delt. Dat een surveillant uit de eigen gemeenschap meer invloed op

jongeren heeft, komt echter niet zozeer door de gedeelde culturele

achtergrond, maar door de kans dat de surveillant de ouders en fami-

lie van de jongere kent. Als dat het geval is, zeggen jongeren dat ze zich

meer schamen en hun normoverschrijdend gedrag aanpassen. Ze zijn

bang voor de goede naam van zichzelf en van de familie. Dit aspect

kwam in het bestaande onderzoek over buurtsurveillance nog niet

naar voren. Hieruit blijkt ook dat jongeren, anders dan Van Gemert

(2002) dacht, onder bepaalde voorwaarden wel degelijk bereid zijn om

naar Buurtvaders te luisteren (althans naar eigen zeggen).

Wat betreft de andere mogelijke werkzame mechanismen van buurt-

surveillance zijn de uitkomsten minder positief. Buurtsurveillance

beperkt de gelegenheid om delicten of overlast te plegen maar weinig,

ook omdat de surveillanten slechts twee avonden actief zijn in de wijk.

Jongeren geven aan hun activiteiten eerder naar andere plekken of tij-

den te verplaatsen. Ook zijn er weinig aanwijzingen dat de politie slag-

vaardiger kan optreden omdat buurtsurveillanten informatie doorspe-

len. In ieder geval zijn de jongeren hiervan niet onder de indruk. Ze

vrezen meer dat informatie wordt doorgespeeld naar ouders en de

familie dan dat ze bang zijn voor de politie. Buurtsurveillance heeft

ook niet de vermeende afschrikkende werking. Jongeren geven aan

hun gedrag hooguit tijdelijk aan te passen en dan nog vooral omdat ze

bang zijn dat het aan hun ouders wordt doorverteld. Ook directe inter-
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ventie, het aanspreken of aanhouden van regelovertreders, leidt

slechts in beperkte mate tot aanpassing van normoverschrijdend

gedrag. Jongeren geven hiervan weinig en dan vaak onschuldige voor-

beelden. Vooral de respectvolle benadering die zij van de Buurtvaders

ervaren, lijkt ertoe bij te dragen dat zij soms geneigd zijn hun norm-

overschrijdend gedrag aan te passen.

Tot slot de bijsluiter bij dit onderzoek: de beperkingen. Dit onderzoek

is alleen gebaseerd op interviews met Nederlands-Marokkaanse jon-

geren in de Haagse Schilderswijk. We hebben geprobeerd om hun

ervaringen met (verschillende soorten) buurtsurveillanten op te teke-

nen en hoe zij buurtsurveillance beleven. We hebben niet met buurt-

surveillanten zelf gesproken en ook geen informatie over hen verza-

meld. We kunnen daarom niets zeggen over wie de buurtsurveillanten

zijn, wat ze doen en hoe zij de situatie ervaren. Evenmin kunnen we

nagaan of het klopt wat jongeren vertellen, bijvoorbeeld of ze hun

normoverschrijdend gedrag werkelijk aanpassen als ze er respectvol

op worden aangesproken. Deze studie geeft enkel de beleving en erva-

ringen van Nederlands-Marokkaanse jongeren uit de Schilderswijk

weer.
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Private bijdragen aan publieke
veiligheid: effecten van Buurt-
WhatsApp

B. Vollaard *

Buurt-WhatsApp bestaat uit een groep buurtbewoners die informatie

over – in dit geval – verdachte situaties in de eigen buurt met elkaar

delen via een app op de smartphone. Buurt-WhatsApp kan een stimu-

lans zijn voor mensen om melding te maken van verdachte situaties

via het noodnummer 112. De stimulans bestaat uit de waardering van

andere deelnemers voor het feit dat iemand goed oplet en ook actie

onderneemt door het bellen van het noodnummer. In dit artikel voer

ik een toets uit op deze stelling op basis van gegevens over whatsapp-

groepen en meldingen in de gemeente Tilburg. Alvorens ik op de

methode en resultaten inga, leg ik eerst uit waarom meldingen door

burgers zo belangrijk zijn en hoe Buurt-WhatsApp hierin een verschil

kan maken.

Waarom toezicht nooit helemaal is uit te besteden

De meeste mensen willen graag toezicht op straat, maar dragen daar

zelf weinig aan bij. Eén belangrijke reden hiervoor is freeriden: gratis

profiteren van de inzet van anderen. Want toezicht houden heeft pri-

vate kosten – de ogen de kost geven en actie ondernemen bij verdachte

situaties – maar publieke baten – iedereen in de straat profiteert mee.

Het is makkelijker ervan uit te gaan dat anderen de boel in de gaten

houden dan daar zelf actief mee bezig te zijn. Uitvluchten zijn er

genoeg: ‘Weet ik veel wie dat is’, ‘Anderen hebben dat vreemde figuur

vast al lang in de gaten’, ‘Ik ben nu even heel druk’, enzovoort.

* Dr. Ben Vollaard is als universitair hoofddocent verbonden aan Tilburg University. Dit
artikel is een vervolg op eerder werk samen met Martijn Akkermans naar het effect van
Buurt-WhatsApp op inbraken. Met dank aan Kees van Leijsen van Politie Zeeland-West-
Brabant voor het verstrekken van meldkamergegevens en aan Adryo Toorians van de
gemeente Tilburg voor het verstrekken van gegevens over whatsappgroepen in Tilburg.
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Resultaat is dat wat iedereen in de praktijk aan toezicht doet minder is

dan wat burgers in gezamenlijkheid zouden willen. Toezicht op straat

is daarom al lange tijd een belangrijke overheidstaak. Het probleem

van freeriden is collectief opgelost door iedereen te verplichten een

bijdrage te geven in de vorm van belastinggeld. Hiermee kunnen toe-

zichthouders worden ingehuurd, onder wie politieagenten, medewer-

kers stadstoezicht, wijkconciërges, enzovoort. Om exact dezelfde

reden zijn bijvoorbeeld landsverdediging, dijkaanleg en -bewaking,

schoonhouden van straten en inrichting en beheer van natuurgebie-

den collectief geregeld.

Met het collectief organiseren van toezicht is het freeriderprobleem

niet helemaal opgelost. Zonder informatie van het publiek is collectief

georganiseerd toezicht immers weinig effectief. Burgers nemen veel

zaken waar die toezichthouders goed in hun werk kunnen gebruiken.

Denk aan het doorgeven van informatie over verdachte situaties, cri-

minele gelegenheden en delicten aan politie en gemeente. Voor het

doorgeven van informatie moet de burger moeite doen en soms kos-

ten maken, terwijl hij of zij daar maar weinig baat bij heeft. Effectieve

veiligheidszorg in de publieke ruimte blijft dus het resultaat van een

gezamenlijke inspanning van publieke toezichthouders en burgers.

Hoe Buurt-WhatsApp het verschil maakt

De grote vraag is: hoe zijn burgers te stimuleren tot het doorgeven van

informatie? Eén manier is om deze activiteit een sociale dimensie te

geven.1 Het doorgeven van informatie is dan niet langer iets tussen de

individuele burger en de dienstdoende (politie)ambtenaar, maar iets

wat met de groep wordt gedeeld. Dat levert waardering op van de

groep. Dat is de meeste mensen wat waard en daarmee is de prikkel

groter (Andreoni 1990).2 Buurt-WhatsApp is hiervoor een instrument.

Het is een goedkope manier om snel tekst en foto’s te delen tussen een

groep buurtbewoners. In Tilburg, waar ik mij op richt, heeft de

gemeente in de jaren 2014-2016 in elke buurt van de stad een Buurt-

1 Een andere manier, een ‘kliklijn’, richt zich juist op het omgekeerde: zorg ervoor dat men-
sen anoniem informatie kunnen doorspelen aan de autoriteiten.

2 In economische termen: van een publiek goed wordt een privaat goed gemaakt. Met het
doorgeven van informatie – en het tegelijk delen ervan op de app – ‘kopen’ mensen soci-
ale waardering, ook wel warm glow genoemd. Deze sociale waardering is rivaliserend en
uitsluitbaar.
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WhatsApp helpen opstarten gericht op het voorkomen van woningin-

braken. De hoop was dat dankzij de grotere oplettendheid van bewo-

ners en meer 112-meldingen het aantal inbraken zou dalen. Behalve

voortijdig afgebroken pogingen en heterdaadjes zou dit ook een

afschrikwekkend effect kunnen hebben. In dat geval zien inbrekers

vanwege de hogere pakkans af van een poging in een buurt met een

whatsappgroep.

Werkwijze in Tilburg

Tilburg is met whatsappgroepen gestart nadat inwoner Ton Evers in

het voorjaar van 2014 met dit idee naar de gemeente stapte. Eén

gemeenteambtenaar, Adryo Toorians, werd belast met de praktische

uitwerking van het idee. De eerste groepen zijn eind zomer 2014 door

deze ambtenaar opgericht in de woonwijk van de initiatiefnemer. Ver-

volgens heeft de gemeente groepen gevormd in andere buurten van de

stad en het buitengebied. Tot de zomer van 2015 ging het voorname-

lijk om buurten ten noorden van het spoor,3 in de maanden erna kwa-

men ook de zuidelijke buurten aan de beurt. Begin 2016 had elk van de

ongeveer tachtig buurten een whatsappgroep.4

De gemeente selecteert huishoudens binnen een buurt. Dit gebeurt

voor een deel op basis van het inbraakrisico van de woning. Slechts

een beperkte groep wordt uitgenodigd. Andere bewoners kunnen later

aanhaken, maar de groepen blijven relatief klein: het maximum ligt op

honderd deelnemers. Gemiddeld genomen is 6% van de buurtbewo-

ners deelnemer; 94% dus niet. De deelnemers krijgen instructies over

hoe te handelen bij het zien van verdachte situaties.5 Ze moeten eerst

112 bellen. Daarna moeten ze een beschrijving van de situatie en

betrokken personen delen met de groep. In het bericht moet worden

vermeld dat 112 al gebeld is om herhaling van dezelfde melding door

3 Met uitzondering van de buurten Koolhoven, Witbrant, Armhoef, Piushaven, De Blaak en
Buitengebied Zuid-West. De eerste drie buurten liggen net ten zuiden van het spoor, maar
grenzen wel aan het spoor. De laatste drie buurten liggen zuidelijker en verder van het
spoor af.

4 Zie Lub (2016) voor een bredere beschrijving van buurtparticipatie op het gebied van vei-
ligheid in Tilburg.

5 ‘Verdachte situatie’ is door de gemeente gedefinieerd als een situatie waarbij een redelijk
vermoeden bestaat dat de veiligheid en leefbaarheid in de buurt negatief beïnvloed wor-
den door het handelen van bepaalde personen. De situatie is daarnaast te kenschetsen
als ‘niet normaal’ in het alledaagse straatbeeld.
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andere deelnemers te voorkomen. Na ongeveer 10 minuten stuurt de

coördinator van de groep de berichten door naar de politie, die dit

registreert. Deelnemers mogen alleen over verdachte situaties appen,

dus niet over de hond van de buren, bijvoorbeeld, of over een Pool die

niets verdachts doet. Dit houdt het aantal berichten beperkt tot onge-

veer één per week per buurt. De coördinator, ook een vrijwilliger uit de

buurt, handhaaft de spelregels. Wie zich niet aan de spelregels houdt,

wordt uit de groep verwijderd.

Gegevens

De gemeente Tilburg heeft gegevens verstrekt over het moment dat

een whatsappgroep in een buurt van start ging. De gegevens betreffen

de stad Tilburg en de daaromheen liggende kernen Udenhout en Ber-

kel-Enschot. In de analyse betrek ik alle buurten exclusief industrie-

terreinen. Ik voeg een tiental kleine buurten met minder dan 300 huis-

houdens samen met naastliggende grotere buurten. Uiteindelijk

gebruik ik gegevens voor 44 buurten. Een buurt telt gemiddeld geno-

men 2.300 huishoudens. De buurten tellen vaak meerdere whatsapp-

groepen.

De politie heeft een overzicht gegeven van alle 112-meldingen per

buurt in de periode augustus 2013 tot en met februari 2016. Ik heb

meldingen geselecteerd binnen de categorieën Veiligheid en Open-

bare Orde en Bezitsaantasting. Binnen Veiligheid en Openbare Orde

gaat het in 95% van de gevallen om een melding van een verdachte

situatie of van geweld. Binnen Bezitsaantasting gaat het in bijna de

helft van de gevallen om een melding van inbraak. De rest van de mel-

dingen binnen Bezitsaantasting betreft diefstal en vernieling. Gegeven

het lage aantal 112-meldingen heb ik de gegevens geaggregeerd naar

maand. Het aantal meldingen binnen deze categorieën ligt op 44 per

buurt per maand. Niet al deze categorieën meldingen zijn natuurlijk

relevant voor wat de whatsappgroepen doen, maar als de groepen een

substantieel verschil maken, dan moet dit in het aantal meldingen

terug zijn te zien.
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Methode

Idealiter was het moment waarop een whatsappgroep in een buurt

van start ging willekeurig bepaald. Het lot zou dan bepalen welke

buurt het eerste aan de beurt kwam, welke buurt als tweede, enzo-

voort. Op deze manier zou er geen samenhang bestaan tussen de aan-

wezigheid van Buurt-WhatsApp en de trend in (meldingen van) lokale

criminaliteit en ook niet met ander, gerelateerd beleid. Het eerste is

van belang, omdat het starten van een groep op de top van een golf

meldingen betekent dat het aantal meldingen daarna altijd zal afne-

men, whatsappgroep of niet (zogenaamde mean reversion). In dat

geval overschatten we dus het effect van Buurt-WhatsApp. Het tweede

is van belang, omdat bij samenhang met ander beleid niet duidelijk is

welk deel van het gevonden effect is toe te schrijven aan Buurt-Whats-

App. Ook dit kan leiden tot overschatting van het effect. Onder de ver-

onderstelling dat buurten in Tilburg gemiddeld genomen een soortge-

lijke trend volgen in bovengenoemde categorieën 112-meldingen is

dan het effect van de groepen te bepalen door naar het verschil te kij-

ken tussen de verandering in het aantal meldingen in buurten die een

whatsappgroep hebben gekregen en de verandering in het aantal mel-

dingen in buurten die nog geen groep hebben gekregen (een zoge-

naamde difference-in-differences-analyse).

Zo is het niet gegaan. Spreiding over de tijd was er wel, simpelweg van-

wege beperkte tijd van de gemeenteambtenaar. De ambtenaar liet het

moment waarop in een buurt een whatsappgroep gevormd werd

vooral afhangen van een signaal van een buurtbewoner. Vaak had een

bewoner over het initiatief gehoord en kwam hij of zij met de vraag of

ook een groep kon worden gevormd in de eigen buurt. Als er dan in de

betreffende buurt ook een coördinator van de groep opstond, ging de

ambtenaar aan de slag. De ambtenaar maakte vervolgens groepjes van

zeven, acht buurten die tegelijkertijd een whatsappgroep zouden krij-

gen. Dat stond los van ander inbraakbeleid van de gemeente. Om de

zoveel maanden kwam op deze manier een groep buurten aan de

beurt. Tussen het eerste signaal van een buurtbewoner en het van start

gaan van een groep in de buurt zat hierdoor altijd een aantal maan-

den. Het startmoment is daarom te zien als zo goed als willekeurig.

In het onderstaande gebruik ik dit ‘natuurlijk experiment’ om het

effect van de groepen te bepalen. Ik laat hierbij toe dat het effect over

de tijd varieert. Reden hiervoor is dat het even kan duren eer een
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groep goed functioneert en dat het ook kan zijn dat het effect na enige

tijd wegebt. Ik gebruik hier een zogenoemde event time-analyse voor.

Event time is de tijd rond een bepaalde gebeurtenis (event), in dit geval

de start van een whatsappgroep in een buurt. Event time vormt dus

het verschil tussen de kalendermaand en de maand waarin de groep is

gestart. Voor elke buurt neemt event time de waarde 1 aan in de eerste

maand waarin een whatsappgroep actief is. De maand vóór de start

van de groep is event time gelijk aan 0, de maand ná de start van de

groep is event time gelijk aan 1, enzovoort. Ik schat de volgende verge-

lijking:

De te verklaren variabele Mit is het aantal 112-meldingen binnen de

categorieën Veiligheid en Openbare Orde en Bezitsaantasting per

1.000 inwoners in buurt i en maand t. De term staat voor een vector

van event time-coëfficiënten. De gegevens betreffen het tijdsinterval

15 maanden voor tot 15 maanden na de start van een groep. In de ver-

gelijking neem ik ook vaste effecten (fixed effects) op voor elke buurt

(µ) en voor elke maand (λ). De residuele term ε cluster ik per buurt

vanwege de mogelijke samenhang over de tijd van waarnemingen bin-

nen buurten.

Resultaten

Figuur 1 laat de gemiddelde ontwikkeling zien in het aantal 112-mel-

dingen per 1.000 inwoners in de maanden rond de start van een what-

sappgroep. In de figuur zijn de event time-coëfficiënten geplot die op

basis van bovenstaande vergelijking zijn geschat. Rond de puntschat-

tingen geef ik ook het 95%-betrouwbaarheidsinterval weer.

Voor introductie van een whatsappgroep is geen duidelijke trend te

ontdekken in het aantal meldingen. Dit is in lijn met de veronderstel-

ling dat het introductiemoment zo goed als willekeurig was. Na intro-

ductie neemt het aantal meldingen langzaam toe. Op welk niveau de

stijgende trend afvlakt, is met de huidige gegevens niet te zeggen. Een

toets laat zien dat na een halfjaar (na event time 6 in figuur 1) de coëffi-

ciënten gezamenlijk statistisch significant afwijken van 0. Ik kan voor
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de periode 6 tot 15 maanden na introductie met 95% betrouwbaarheid

concluderen dat de whatsappgroepen een effect hebben gehad op het

aantal meldingen. Na een jaar ligt het aantal meldingen per 1.000

inwoners ruim 20% hoger als resultaat van de Buurt-WhatsApp (het

gemiddelde voor de start van de groepen lag rond 8,4 per 1.000 inwo-

ners). Buurt-WhatsApp blijkt dus een effectieve manier om het aantal

112-meldingen over verdachte situaties en gewelds- en vermogens-

delicten substantieel te verhogen.

Effect op veiligheid

Maar hebben de extra meldingen ook nuttige informatie opgeleverd?

Gegeven de hierboven besproken instructie van deelnemers is het niet

waarschijnlijk dat het resultaat alleen te verklaren is uit het meerdere

malen melding maken van dezelfde gebeurtenis. Het aantal unieke

aan de politie gemelde verdachte situaties en delicten lijkt dus daad-

werkelijk gestegen. Uit eerder onderzoek weten we dat dankzij de

whatsappgroepen het aantal inbraken in Tilburg spectaculair is

gedaald (Akkermans & Vollaard 2015). In dat onderzoek is in het mid-

den gebleven wat de ‘werkzame stof’ is van de groepen. Met dit

Figuur 1 Ontwikkeling in 112-meldingen rond start van
whatsappgroep
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nieuwe onderzoek weten we nu ook dat het aantal 112-meldingen dui-

delijk omhoog is gegaan dankzij de groepen. Maar het verband tussen

meer meldingen en minder inbraken is daarmee nog niet aangetoond.

Laat ik twee redenen waarom dit verband er níét zou zijn nader bekij-

ken.

Allereerst kan het zijn dat de oplettende deelnemers het verschil

maken, los van het doorspelen van informatie aan de politie. Er zijn

veel voorvallen bekend van deelnemers die na een melding naar bui-

ten gaan en de verdachte persoon aanspreken. Inbrekers, vaak jonge

jongens uit de eigen buurt, kunnen dan besluiten van een poging af te

zien. Maar dit helemaal los zien van politieoptreden is moeilijk, omdat

potentiële inbrekers wellicht één en één bij elkaar optellen en buiten

beeld willen zijn voordat de politie ter plekke is. Nu weet ik niet pre-

cies welk deel van de prioriteit 1-meldingen via 112 binnen korte tijd

opgevolgd wordt, maar volgens de politie is dit aandeel hoog. Kortom,

actie van bewoners kan heel belangrijk zijn, maar is misschien wel zo

effectief, doordat de dreiging van politieoptreden op de achtergrond

meespeelt.

Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat de meldingen de pakkans niet

daadwerkelijk verhogen, maar dat potentiële daders dit wel denken.

Uiteindelijk gaat het immers niet alleen om verstoorde pogingen en

heterdaadjes, maar ook om een afschrikwekkend effect van de groe-

pen. Bij afschrikking gaat het om de perceptie van daders. Wellicht is

de feitelijke pakkans helemaal niet verhoogd, omdat de politie toch zo

goed als altijd te laat is en verder ook niets met de doorgespeelde

informatie doet. Dan is een whatsappgroep veel geschreeuw en weinig

wol. Maar een blijvende verandering in de perceptie van de pakkans

zonder dat die ondersteund wordt door een daadwerkelijke verhoging

ervan is niet erg waarschijnlijk. Op gegeven moment zou het toch tot

de daders doordringen dat de groepen geen verschil maken (Lochner

2007). Daders leren namelijk voornamelijk door eigen ervaringen met

al dan niet gepakt worden. Als ze een delict plegen en ze komen ermee

weg, dan passen ze hun perceptie van de pakkans naar beneden aan.

Dit betekent dat in het scenario dat de groepen uiteindelijk niks voor-

stellen, het effect van de groepen op de criminaliteit na enige tijd zou

moeten wegebben. Dat is duidelijk niet wat we zien. Daar komt bij dat

er veel concrete voorvallen zijn te noemen waarbij inbraakpogingen

dankzij politieoptreden na een melding van een deelnemer van een
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whatsappgroep werden verstoord.6 Kortom, het lijkt erop dat het ver-

storende effect en het afschrikkingseffect van het grotere aantal mel-

dingen een belangrijke verklaring vormen voor de effectiviteit van

Buurt-WhatsApp.

Conclusie

Een sociale dimensie geven aan het delen van informatie met de auto-

riteiten blijkt bewoners een prikkel te geven om in actie te komen. Het

aantal 112-meldingen van verdachte situaties en gewelds- en vermo-

gensdelicten stijgt substantieel in de maanden na de start van de

whatsappgroepen. Na ruim een jaar is de stijging gemiddeld genomen

20%. Niet langer is het melden van een verdachte situatie of een delict

een zaak tussen de melder en de (politie)ambtenaar, maar weten alle

deelnemers van de whatsappgroep hiervan. Mensen blijken gevoelig

voor de waardering die dit oplevert. Dit is een belangrijke les voor acti-

viteiten die baten opleveren voor het collectief, maar voor het individu

voornamelijk een kostenpost vormen. Dit is niet alleen relevant op het

terrein van de criminaliteitspreventie. De overheid is bij het uitvoeren

van verschillende taken afhankelijk van signalen van burgers. Denk

bijvoorbeeld aan het schoonhouden van de publieke ruimte of het

repareren van vernield straatmeubilair. Zo zou de BuitenBeter-app –

die zich op deze zaken richt, maar alleen het melden aan de gemeente

vergemakkelijkt – wellicht effectiever zijn als net als bij Buurt-Whats-

App op buurtniveau groepen worden gevormd die samen informatie

delen.

6 De daling is dusdanig groot – rond de 40% – dat die ook niet alleen te verklaren lijkt uit
een hoger niveau van beveiliging van de eigen woning door de relatief kleine groep deel-
nemers.
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Vrijwilligers bij de Nationale
Politie: leren van andere
organisaties

M. Thaens en D. de Kool *

Burgerparticipatie is een fenomeen dat zich in snelgroeiende aan-

dacht mag verheugen. Ook bij de politie staat burgerparticipatie al

langer in de belangstelling. Men kijkt daarbij naar diverse vormen van

participatie vanuit de verwachting dat burgers een rol kunnen spelen

in meerdere taken die de politie nu uitvoert. Een voorbeeld hiervan is

de manier waarop burgers visueel materiaal aan de politie aanleveren

om te ondersteunen bij opsporing en handhaving. In dit artikel staan

de inzet van burgers als vrijwilligers binnen de politie en de inspan-

ningen om hun positie te verbeteren centraal.

Uit een in 2015 verschenen rapport van de Stichting Maatschappij en

Veiligheid blijkt dat er binnen de politie sprake is van een vaag beleid

over de inzetbaarheid, aansturing en waardering van vrijwilligers.

Daardoor haken veel van hen uiteindelijk gedesillusioneerd af (zie Van

Steden & Mehlbaum 2015). Tegen deze achtergrond hebben wij in

opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk bij

de Nationale Politie, waarbij is gekeken naar innovatieve praktijken

ten aanzien van de inzet van vrijwilligers binnen diverse soorten

publieke organisaties. Doelstelling was inzichten te genereren en les-

sen te leren die nuttig zouden kunnen zijn voor verbeteringen in de

positie van vrijwilligers bij de politie. In dit artikel kijken we daarnaast

naar inzichten die ook bruikbaar zijn voor publieke organisaties in het

algemeen.

* Prof. dr. Marcel Thaens is bestuurskundige en werkzaam als Principal Consultant bij
PBLQ. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Dr. Dennis de Kool is bestuurskundige en als onderzoeker werkzaam bij Risbo,
een onafhankelijk instituut voor onderzoek, training en advies, dat is verbonden aan de
Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit artikel is
gebaseerd op het WODC-rapport Verkenning nieuwe mogelijkheden vrijwilligerswerk bij de
politie van M. Thaens, D. de Kool en P. Siep uit 2015. Zie ook www.wodc.nl/
onderzoeksdatabase/2452-vrijwilligers-bij-de-politie.aspx#publicatiegegevens. In
december 2015 is Peter Siep helaas onverwachts overleden.
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De resultaten van het onderzoek zijn tussentijds voorgelegd aan een

aantal focusgroepen waarin niet alleen medewerkers, maar ook vrij-

willigers van de politie hebben geparticipeerd. Ook zijn interviews

afgenomen met direct betrokkenen, onder wie ook politievrijwilligers.

Vrijwilligerswerk als specifieke vorm van burgerparticipatie

Kenmerkend voor vrijwilligerswerk binnen het domein van veiligheid

ten opzichte van de meeste andere vormen van burgerparticipatie is

de formalisering. In de gangbare opvatting kan burgerparticipatie

bestaan uit ad-hoc- of kortstondige initiatieven. De politie kan dus bij

deze vormen van burgerparticipatie lang niet altijd vertrouwen op de

blijvende inzet van burgers (Van der Land e.a. 2014, p. 78). Dat is wel

meer het geval bij vrijwilligerswerk omdat dit veelal op een meer

gestructureerde en geformaliseerde basis wordt uitgevoerd. Onze defi-

nitie van vrijwilligerswerk bij de politie luidt dan ook:

‘Werk dat onverplicht en onbetaald, op structurele en geformaliseerde basis

wordt verricht ten behoeve van en op initiatief van de politie.’

Onderzoek naar de motieven van vrijwilligers om bij de politie te gaan

werken wijst uit dat zij belangstelling hebben om als betaalde kracht

bij de politie te gaan werken (springplank naar reguliere baan), de

gemeenschap willen helpen, inzicht willen krijgen in politiewerk, iets

willen doen wat de moeite waard is en zich willen inzetten voor de

rechtsorde (‘law and order’) (Gaston & Alexander 2001, p. 65). De veel-

zijdigheid van het politiewerk, de spanning en uitdaging ervan en de

wens een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de eigen leefomge-

ving zijn eveneens belangrijke motieven (Torn 2004).

Politievrijwilligers waren tot enige tijd terug nog in twee profielen te

plaatsen, namelijk de vrijwillige politieambtenaren (VAP’s) en de vol-

ontairs. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit onderscheid bij de

politie volledig verdwijnt en dat alle vrijwilligers bij de politie een

ambtelijke aanstelling krijgen. Met het omzetten naar de status van

vrijwillig ambtenaar vervalt de term ‘volontair’. In de Politiewet 2012

wordt alleen nog het onderscheid tussen de VAP-EX (executief) en de

VAP-AT (administratief/technisch) beschreven. De ‘volontair’ bestaat
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formeel dus niet meer en is nu VAP-AT (dat wil zeggen politievrijwilli-

ger met een ambtenarenstatus).

Vrijwilligerswerk bij de politie: de huidige praktijk

De inzet van burgers als vrijwilligers binnen de politie is niet nieuw.

De politie werkt namelijk al sinds 1948 met vrijwilligers. Toen werd de

Reserve Rijks- en Gemeentepolitie opgericht, die volledig uit vrijwilli-

gers bestond. Deze werden uitsluitend ingezet bij buitengewone

omstandigheden en rampen. Tegelijkertijd met het samenvoegen van

de rijks- en gemeentepolitie werd in 1994 ook de politiereserve omge-

vormd. Sindsdien worden vrijwilligers ook ingezet als ondersteuning

van de beroepskrachten en voor het opvangen van pieken in de werk-

zaamheden.

Vrijwillige politieambtenaren voeren gelijke taken uit als beroeps-

krachten, zoals verkeerscontroles, preventie van kleine criminaliteit,

toezicht houden bij evenementen, handhaving van milieubepalingen

en wijksurveillance. Men heeft recht op een vaste vergoeding per jaar

en een uurvergoeding. De belangen van politievrijwilligers worden

behartigd door de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers

(LOPV).

Het streven van de politie is dat 10% van het totale personeelsbestand

bestaat uit vrijwilligers. In de focusgroep van dit onderzoek is gecon-

stateerd dat dit cijfer niet gebaseerd is op specifieke overwegingen.

Het is vooral de wens van het ministerie van Veiligheid en Justitie

geweest, dat dit percentage als streefgetal heeft genoemd.1 Op

31 december 2014 bedroeg de operationele sterkte van de politie

51.442 fte’s. In dat jaar bedroeg het aantal vrijwilligers bij de politie

3.038 personen (Nationale Politie 2015). Het gaat hier vooral om

‘hoger opgeleide mannelijke veertigers’.2 De diversiteit van de groep is

een aandachtspunt. De groep vrijwilligers behoort een afspiegeling

van de samenleving te zijn en daarvoor is het nodig dat er meer jonge-

1 De minister heeft als doel gesteld dat eind 2015 vijfduizend vrijwilligers bij de politie wer-
ken. Vanwege de grote veranderingen binnen de politie en de achterlopende werving van
vrijwilligers heeft de minister de termijn voor het behalen van de doelstelling met een jaar
verlengd (Nationale Politie 2015).

2 Zie www. ad. nl/ binnenland/ politievrijwilligers -voelen -zich -niet -serieus -
genomen~addda625.

doi: 10.5553/JV/016758502016042005006

http://www.ad.nl/binnenland/politievrijwilligers-voelen-zich-niet-serieus-genomen~addda625/
http://www.ad.nl/binnenland/politievrijwilligers-voelen-zich-niet-serieus-genomen~addda625/


72 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 5, 2016

ren, vrouwen en allochtonen als vrijwilligers bij de politie aan de slag

gaan.3

Het streven om 10% van de operationele sterkte door vrijwilligers te

laten bezetten blijkt een grote opgave. Het blijkt lastig te zijn om vrij-

willigers aan te trekken, maar zeker ook om ze langere tijd voor de

organisatie te behouden. De uitstroom is, mede ook door de vergrij-

zing van het huidige bestand aan vrijwilligers, aanzienlijk, aldus de

respondenten in ons onderzoek. Concrete recente cijfers over de uit-

stroom zijn echter niet voorhanden. Er is wel meer bekend over de

motieven van vrijwilligers om de politie te verlaten. Deze zijn uiteenlo-

pend. Genoemd worden gebrek aan tijd door werk of studie, als

betaalde kracht in dienst treden bij de politie, familieomstandigheden,

gebrekkig toezicht, gebrek aan training, gebrek aan waardering, niet-

interessante werkzaamheden en niet op een zinvolle manier ingezet

worden (Gaston & Alexander 2001, p. 62-63). Daarnaast, zo geven de

respondenten uit ons onderzoek aan, is de uitstroom hoog als gevolg

van het feit dat de organisatie zelf in beweging is (als gevolg van de

vorming van de Nationale Politie). Voor de inzet van vrijwilligers blijkt

dit geen stimulerende context te zijn. Ook roept het inzetten van vrij-

willigers bij de politie weerstand op bij beroepskrachten omdat ze, al

dan niet terecht, vrezen dat vrijwilligers hun banen ‘inpikken’.

Uitdagingen die vandaag de dag spelen bij de inzet van vrijwilligers

Uit ons onderzoek blijkt dat de politie en met haar vele andere

publieke organisaties, worstelt met de vraag hoe op een goede manier

om te gaan met vrijwilligers. Niet alleen is het aantrekken van goede

mensen steeds moeilijker geworden, ook kampt men vaak met een

hoge uitstroom. Naast de politie heeft ook de brandweer hier bijvoor-

beeld mee te maken.

Het thema van het omgaan met werving en uitstroom van vrijwilligers

is in ons onderzoek uitgebreid besproken binnen de ingestelde focus-

groepen.4 Het inzicht dat dit heeft opgeleverd, is gebaseerd op de situ-

atie bij de Nationale Politie. Echter, op basis van ons deskresearch

3 Zie www. nu. nl/ binnenland/ 3883619/ onvoldoende -diversiteit -politievrijwilligers. html.
4 Deze focusgroepen bestonden uit vertegenwoordigers van de politie, de LOPV, het minis-

terie van Veiligheid en Justitie en politiemensen uit verschillende regionale eenheden
(beroepskrachten en vrijwilligers).
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kunnen we veronderstellen dat het merendeel van de aangegeven uit-

dagingen (in min of meer vergelijkbare vorm) bij veel meer publieke

organisaties speelt. Het gaat dan om de volgende punten:

– Gebrek aan een duidelijke visie. Hierdoor blijft het vaak onduidelijk

welke rollen en taken al dan niet door vrijwilligers uitgevoerd

mogen worden. Deze taken mogen in ieder geval niet conflicteren

met de taken van betaalde krachten (Meijs & Roza 2010, p. 25).

– Verwachtingen over wat vrijwilligers gaan doen, lopen uiteen tussen

de organisatie en de vrijwilligers, terwijl het belangrijk is dat beide

partijen een juist en volledig beeld hebben (Torn 2004). Organisaties

moeten, op zoek naar een goede match tussen vraag en aanbod,

bepalen welke taken ze wel of niet door vrijwilligers laten uitvoeren

(De Boer & De Klerk 2013, p. 38-39).

– Maatwerk wordt steeds moeilijker. Maar hedendaagse vrijwilligers

verwachten wel dat een organisatie rekening houdt met hun per-

soonlijke omstandigheden en ambities (zie ook Dekker e.a. 2007).

– De opleiding voor vrijwilligers is in de praktijk vaak beperkt. Maar

tegelijkertijd is het wel belangrijk om vrijwilligers goed toe te rusten

voor de taken die ze tegen gaan komen (De Boer & De Klerk 2013,

p. 39).

– Twijfels over de acceptatie en draagvlak. Vrijwilligers worden binnen

de organisatie door de beroepskrachten – soms waren dat ook lei-

dinggevenden – niet altijd als volwaardig gezien, terwijl het over-

tuigd zijn van de meerwaarde van vrijwilligers door management en

medewerkers belangrijk is (Demuynck & De Pauw 2013; Machielse

& Runia 2013).

– Na hun opleidingstijd ontbreekt het vrijwilligers soms aan een vast

aanspreekpunt in de organisatie voor begeleiding en ondersteuning.

Hierdoor kunnen vrijwilligers gaan ‘zwemmen’. Dit komt de bin-

ding van de vrijwilliger met de organisatie niet ten goede.

– Erkenning, waardering en beloning (zie voor het belang hiervan Ros-

sen & Ramakers 2013, p. 10; De Boer & De Klerk 2013, p. 20; Gaston

& Alexander 2001, p. 72; De Klerk e.a. 2014, p. 69-70). Zo worden

binnen de politie vrijwilligers enerzijds ingezet op taken die niet

intrinsiek stimulerend zijn, bijvoorbeeld het fungeren als een

‘levend dranghek’, en anderzijds vallen ze vaak buiten de boot als

het gaat om extra beloningen die worden uitgereikt.

– Ten slotte zetten organisaties vrijwilligers vaak vooral in om taken

uit te voeren die door de organisatie zelf gedefinieerd zijn. Er is wei-
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nig tot geen ruimte om in te spelen op de wensen en mogelijkheden

die vrijwilligers voor zichzelf zien binnen de organisatie, rekening

houdend met hun competenties, kennis en vaardigheden. Over het

belang hiervan, zie onder andere Gaston & Alexander 2001, p. 71-72;

Rossen & Ramakers 2013, p. 37-38; Van Bochove e.a. 2014, p. 142.

Relevante thema’s voor de politie en andere organisaties

De inzet van vrijwilligers raakt aan vele aspecten van het politiewerk.

Voor de analyse daarvan bestudeerden we drie thema’s die op voor-

hand relevant lijken te zijn, zowel voor de politie als voor veel andere

publieke organisaties:

– Het eerste thema is het mobiliseren van specifieke doelgroepen. Uit

onderzoek blijkt dat het lastig is om onder bepaalde specifieke doel-

groepen te werven, bijvoorbeeld migranten, jongeren of vrouwen.

Tegelijkertijd blijkt dat het niet eenvoudig is om nieuwe groepen

binnen de organisatie te integreren en te accepteren (Meijs & Roza

2010). Dit is relevant omdat de politie – net als veel andere publieke

organisaties – graag een afspiegeling wil zijn van de samenleving.

– Een tweede thema is het afstemmen van de verwachtingen die de

organisatie heeft ten aanzien van de behoeften van de vrijwilliger en

omgekeerd. Een belangrijke behoefte van vrijwilligers is waardering

en begrip voor hun werk en situatie.

– Het derde thema is de wijze waarop en de mate waarin sprake is van

een zekere formalisatie of institutionalisering van het vrijwilligers-

werk. Bij de politie wordt nadrukkelijk ingezet op een formele status

van vrijwilligers, namelijk een ambtelijke aanstelling (‘formalise-

ring’). Het is de vraag of deze insteek aansluit op de hedendaagse

behoeften van vrijwilligers zoals flexibiliteit.

In veel sectoren en beleidsdomeinen is men afhankelijk van de inzet

van vrijwilligers. Vooral de laatste jaren ontstaan allerlei vernieuwende

vormen waarmee vrijwilligers worden geworven en ingezet. Hoewel

verschillend, zijn de cases die wij onderzochten in alle gevallen voor-

beelden van organisaties die op een originele manier werken met vrij-

willigers en daar een eigen invulling aan geven. Het gaat om de vol-

gende projecten:
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– Wijkteam Children’s Zone. In het kader van de decentralisatie van

de (jeugd)zorg is dit wijkteam een van de Rotterdamse proeftuinen

waarin geëxperimenteerd wordt met de inrichting van het Nieuw

Rotterdams Jeugdstelsel in zeven focuswijken in Rotterdam-Zuid.

– Studentenhuisvesting in een woonzorgcentrum. Om leegstand en

eenzaamheid binnen verzorgingstehuizen tegen te gaan experimen-

teert een aantal verzorgingstehuizen met het plaatsen van studen-

ten in dergelijke tehuizen, tussen en samen met de ouderen die er al

wonen.

– De Duitse Landelijke Vrijwilligersdienst. Met het afschaffen van de

militaire dienstplicht werd in Duitsland een nieuwe voorziening in

het leven geroepen om invulling te geven aan vrijwilligerswerk: de

Bundesfreiwilligendienst (BFD), waarin jaarlijks circa 35.000 men-

sen deelnemen.

– Het Korps Nationale Reserve. Sinds zijn oprichting in 1948 groeide

het Korps Nationale Reserve binnen Defensie uit tot een volwassen

multi-inzetbaar deel van de Koninklijke Landmacht met als kernta-

ken bewaking en beveiliging in Nederland.

– Stewards bij voetbalwedstrijden. Elke betaaldvoetbalorganisatie

(BVO) is verplicht een goede stewardorganisatie op te zetten. Voor

het overgrote deel bestaat deze uit vrijwilligers die worden ingezet

om zorg te dragen voor de veiligheid van bezoekers in het stadion

en tal van aanvullende taken.

Binnen elk van de aangegeven organisaties is onderzocht hoe men

omgaat met vrijwilligers op de punten die voor de politie mogelijk

relevant zijn.

Leren van de innovatieve praktijken

De innovatieve praktijken in de onderzochte organisaties bieden

handvatten, inzichten en inspiratie voor andere organisaties, waaron-

der de Nationale Politie, om hun eigen inzet van vrijwilligers te verbe-

teren.

Zo laten de cases zien dat ten aanzien van het mobiliseren van speci-

fieke doelgroepen het belangrijk is dat je als organisatie nadenkt over

verschillende doelgroepen vrijwilligers die voor de eigen organisatie

belangrijk zijn. Zo blijkt uit de casus van het zorgcentrum dat een
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focus op studenten kan helpen om kennis in de eigen organisatie te

krijgen die nu niet of minder voorhanden is. Aan de andere kant kun-

nen mensen met meer levenservaring ook interessant zijn, bijvoor-

beeld voor taken waarvoor een grote mate van inlevingsvermogen

nodig is. Daarnaast kan deze laatste groep, op basis van competentie

en ervaring, doorgroeien naar een leidinggevende positie, waardoor

vrijwilligers andere vrijwilligers kunnen aansturen. Kortom: het loont

om na te denken over verschillende doelgroepen en de vrijwilligers

dus niet als één homogene groep te zien.

Ook komt uit de succesvolle cases duidelijk naar voren dat niet het

aanbod aan werk, maar vooral de wensen en eisen van de vrijwilligers

zelf meer aandacht moeten krijgen. Het werven van vrijwilligers moet

dus op een specifieke manier gebeuren, namelijk vanuit het perspec-

tief en de behoefte van de desbetreffende doelgroep. Zo zijn tijdelijk-

heid en flexibiliteit van het (vrijwilligers)werk voor de doelgroep van

de studenten heel belangrijk.

Een laatste inzicht dat uit de cases naar voren komt, is dat bij het wer-

ven van vrijwilligers niet de structuur van de organisatie leidend moet

zijn, maar de focus moet liggen op de bijdrage die vrijwilligers kunnen

leveren aan de organisatie. Zo werd in de casus van het woonzorgcen-

trum een probleem dat zich in alle hevigheid heeft voorgedaan (leeg-

stand in een woonzorgcentrum) op een creatieve en slimme manier

gekoppeld aan een ander probleem (van een hele andere doelgroep),

te weten de huisvestingsnood van studenten. Op deze wijze ontstond

een creatieve oplossing met meerwaarde voor beide partijen.

De cases hebben ook inzichten opgeleverd die betrekking hebben op

het afstemmen van verwachtingen. Het is belangrijk van begin af aan

een realistisch beeld neer te zetten van het vrijwilligerswerk. In de

praktijk lopen de verwachtingen en de realiteit vaak (te) ver uiteen.

Alle drie de partijen moeten hierbij worden betrokken: de vrijwilliger,

de beroepskracht en de organisatie. Zo kan de positie van vrijwilligers

verbeteren door in functioneringsgesprekken van leidinggevenden

expliciet aandacht te schenken aan de omgang met – en werving van –

vrijwilligers.

De succesvolle cases leren ook dat organisaties een eigen visie dienen

te ontwikkelen op de met vrijwilligers te bereiken doelstellingen. Ter

inspiratie het voorbeeld van de Duitse Bundesfreiwilligendienst, die

vier motieven onderscheidt om vrijwilligers in te schakelen:
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1. kwaliteit van de dienstverlening op peil houden;

2. frisse wind door de organisatie laten waaien;

3. jongeren voor een specifiek beroep interesseren; en

4. reclame maken voor het werk van de organisatie in kwestie.

Een laatste inzicht dat op basis van het onderzoek naar voren komt, is

dat organisaties meer zouden kunnen differentiëren in vrijwilligers-

werk. Nu is de werving vaak nog gericht op een ‘allround’ type vrijwil-

liger dat past binnen het algemene competentieprofiel. Meer differen-

tiatie kan helpen te voorkomen dat vrijwilligers afhaken als gevolg van

niet-uitgekomen verwachtingen.

Een derde categorie inzichten uit de cases heeft betrekking op formali-

satie en institutionalisering. Zo blijkt dat alleen het ondertekenen van

een contract niet voldoende is. Ook de organisatorische inbedding

moet goed zijn geregeld. Bijvoorbeeld het instellen van een vast aan-

spreekpunt voor vrijwilligers voorkomt dat vrijwilligers gaan ‘zwem-

men’ in de organisatie en de binding met de organisatie vermindert.

Voorts loont het om na te denken over meer maatwerk in opleidingen.

Nu krijgt vaak iedere vrijwilliger binnen de organisatie dezelfde oplei-

ding. Deze is echter niet altijd relevant voor de aard van de taak die

door de vrijwilliger wordt uitgevoerd. Door meer maatwerk kunnen

vrijwilligers sneller worden ingezet, wat tegemoetkomt aan de wens

van zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf.

Een ander belangrijk punt is het voorkomen van ‘misbruik’ van de vrij-

williger. Soms immers hebben beroepskrachten de neiging om vrijwil-

ligers in te zetten als ‘roostervuller’ op momenten dat er weinig

beroepskrachten beschikbaar zijn. Vrijwilligers nemen dan taken op

zich waarvoor ze niet (voldoende) zijn opgeleid.

Conclusie: inzichten gebruiken, maar wel zelf ‘op maat’ maken

De analyse van organisaties die op een succesvolle en vernieuwende

wijze omgaan met vrijwilligers biedt interessante inzichten. Deze

organisaties bieden de politie en vele andere publieke organisaties die

worstelen met vraagstukken ten aanzien van de werving en voorko-

ming van ongewenste uitstroom van vrijwilligers tal van handreikin-

gen. Het gaat om inzichten die zich in de praktijk al hebben bewezen.
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Sommige kunnen direct worden toegepast, andere vergen wat meer

aanpassingen binnen de organisatie.

Daarbij past wel een kanttekening. De literatuur over innovatie leert

dat het domweg kopiëren van innovatieve praktijken uit andere orga-

nisaties zelden succesvol is (Thaens 2006). De eigen situatie lijkt mis-

schien wel op die van andere organisaties, maar wijkt toch altijd weer

af qua mensen, processen, gebruiken en historie. Voor duurzaam suc-

ces en ook acceptatie van de vernieuwingen in de organisatie is nodig

dat elke organisatie zelf de inzichten ‘op maat’ maakt en ‘vertaalt’ voor

toepassing in de eigen specifieke en dus unieke context. Wellicht als

basis voor een nieuw beleid ten aanzien van vrijwilligers, net als bij de

Nationale Politie?
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Tussen Heumensoord en
Winschoten

Over de tegenstrijdige betekenis van burgerparticipatie in de
veiligheidszorg

J. Terpstra *

Als antwoord op de enorme stroom vluchtelingen naar West-Europa

vanuit Syrië en andere landen met oorlog, honger en andere mens-

onterende ellende wordt in september 2015 in de bossen van Heu-

mensoord bij Nijmegen een tijdelijke opvang uit de grond gestampt

voor asielzoekers. Dit tentenkamp biedt de mogelijkheid ongeveer

drieduizend personen onder te brengen in afwachting van een meer

permanente verblijfsplaats. In een verscheurd maatschappelijk en

politiek klimaat over de vraag hoe om te gaan met deze toestroom van

vreemdelingen besluit een groot aantal burgers uit Nijmegen en

omgeving zich aan te melden om als vrijwilliger te helpen de vaak

gebrekkige omstandigheden en opvang in het kamp nog enigszins

acceptabel te maken. Burgers melden zich aan voor uiteenlopende

activiteiten en klusjes als eten opscheppen, kinderopvang en als voet-

balcoach of om mensen te helpen met uiteenlopende praktische vra-

gen en problemen. De spontane inzet van zovelen is indrukwekkend.

De massale omvang van de stroom van mensen die hulp en steun wil-

len bieden, maakt dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor de

organisatie en inzet van vrijwilligers in het kamp op een gegeven

moment niet meer goed weten wat ze met de grote aantallen goedbe-

doelende mensen aan moeten.

In totaal zijn ruim drieduizend vrijwilligers in en rond het kamp Heu-

mensoord actief geweest in de ruim zeven maanden dat het heeft

bestaan. Velen hebben het gevoel dat de hartverwarmende bijdrage

van deze burgers veel verder reikt dan het alleen maar in de bossen

van Nijmegen uitdelen van soep en het bij een zandbak zitten (hoe

* Prof. dr. ir. Jan Terpstra is als hoogleraar criminologie verbonden aan de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
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belangrijk dat overigens ook is). Uitdrukking aan dat gevoel geeft bur-

gemeester H. Bruls van de gemeente Nijmegen op een bijeenkomst op

25 mei 2016, die wordt georganiseerd ter gelegenheid van de sluiting

van het kamp. Hierbij worden ook de vele vrijwilligers van Heumens-

oord bedankt voor hun inzet. Bruls merkt op, verwijzend naar deze

massale inzet: ‘Nederland is niet alleen een land van polarisatie, maar

Nederland, dat is Heumensoord.’1

Participatie van burgers in de veiligheidszorg in Nederland in deze

periode kent ook een ander gezicht. Twee maanden na de optimisti-

sche woorden van de Nijmeegse burgemeester, in juli 2016, doet zich

een incident voor in de gemeente Winschoten. Verschillende massa-

media melden dat in die plaats een groep die zich de Soldiers of Odin

noemt een jonge mannelijke asielzoeker zou hebben aangehouden en

aan de politie hebben overgedragen omdat hij verschillende vrouwen

zou hebben lastiggevallen. Volgens de Volkskrant zou er een ‘klop-

jacht’ op de jongeman hebben plaatsgevonden die een uur zou heb-

ben geduurd. Op het moment dat de politie de asielzoeker aantreft,

blijkt hij mishandeld te zijn. De politie ontkent overigens dat de jonge-

man aan haar zou zijn overgedragen door leden van deze groep.2

De Soldiers of Odin is in 2015 ontstaan in Finland in reactie op de toe-

stroom van migranten. Zij is in korte tijd overgewaaid naar andere lan-

den, waaronder Nederland. In ons land zou zij volgens eigen zeggen

beschikken over inmiddels zeven ‘chapters’. De organisatie omschrijft

zichzelf als straatpatrouilleclub die wil strijden tegen ‘criminelen’:

‘Protecting our citizens and defending our streets’. De organisatie ont-

leent haar naam en de door haar gebruikte symbolen op haar kleding

en Facebookpagina aan oude Noorse mythologieën. In groepen op

straat zijn de leden herkenbaar aan hun geschoren koppen, camoufla-

gebroeken en donkere jasjes of truien met achterop de naam Soldiers

of Odin erop. Een van de motto’s waaronder de organisatie in Neder-

land opereert, is: ‘Dit is Nederland. We eten varkensvlees. Drinken

bier. En spreken Nederlands.’3 Volgens de ‘onderzoeksgroep’ Kafka

zou het hier gaan om een rechtsextremistische groepering.4

1 Zie www. coa. nl/ actueel/ nieuws/ warm -afscheid -van -heumensoord, geraadpleegd op
14 september 2016.

2 Zie de Volkskrant 19 juli 2016.
3 Zie www. facebook. com/ Soldiers -Of -Odin -Netherlands -support -693269787476451, geraad-

pleegd op 15 september 2016.
4 Zie Algemeen Dagblad 19 juli 2016.
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Deze twee voorbeelden van burgerparticipatie in de veiligheidszorg

zijn hier om twee redenen opgevoerd. Ten eerste, onder de noemer

van burgerparticipatie in de veiligheidszorg worden vaak zeer uiteen-

lopende verschijnselen geplaatst, die op vele punten niet of nauwelijks

met elkaar te vergelijken zijn. De termen burgerparticipatie en veilig-

heidszorg suggereren een eenheid waarvan slechts in beperkte mate

sprake is. Het is dan ook belangrijk deze diversiteit en de daarmee ver-

bonden verschillen in context en betekenis in het oog te houden. Ten

tweede, en nauw hiermee verbonden, valt veel van deze burgerpartici-

patie niet te begrijpen vanuit alleen een instrumenteel perspectief. Dit

veelal impliciete perspectief domineert echter vaak in de literatuur

over burgerparticipatie in de veiligheidszorg. Burgerparticipatie is

echter veel meer dan slechts een ‘instrument’. Dit perspectief is ook

terug te vinden in verschillende bijdragen aan dit nummer van Justiti-

ele verkenningen.

In tijden van populisme en van maatschappelijke polarisatie wordt,

juist rond veiligheidsvraagstukken, duidelijk hoezeer een dergelijke

instrumentalistische invalshoek tekortschiet. Juist onder dergelijke

omstandigheden treden deze diversiteit en daarmee verbonden tegen-

stellingen, spanning en conflicten rond burgerparticipatie in de veilig-

heidszorg sterk naar voren. Het is dit thema dat in dit artikel centraal

staat, waarin ik op verzoek van de redactie van Justitiële verkenningen

reageer op de verschillende bijdragen aan dit nummer.

Burgerparticipatie en het doel van criminaliteitsreductie

Het instrumentalistische perspectief op burgerparticipatie in de veilig-

heidszorg kan worden duidelijk gemaakt aan de hand van een bekend

artikel van Bennett, Holloway & Farrington uit 2006, dat ook door ver-

schillende auteurs in dit nummer van Justitiële verkenningen wordt

aangehaald. In dit artikel wordt verslag gedaan van een meta-analyse

van de op dat moment beschikbare evaluatieonderzoeken naar een

bekende vorm van burgerparticipatie rond veiligheidsvraagstukken,

namelijk de buurtwacht. Zonder enige nadere reflectie wordt er in

deze analyse niet alleen van uitgegaan dat het centrale doel van deze

burgergroepen bestaat uit vermindering van de criminaliteit, maar

ook dat deze burgerinitiatieven onderling vergelijkbaar zijn. Elke

informatie over wat voor groepen deze buurtwachten vormen en van-
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uit welke waarden, doelen of wel perspectief zij dit doen, ontbreekt in

het artikel. Onduidelijk blijft daarmee of hier niet een met de Soldiers

of Odin vergelijkbaar paramilitair initiatief op één hoop wordt gegooid

met een groepje brave huisvaders die bij het uitlaten van hun

hondje ’s avonds nog eens goed rondkijken of in hun woonwijk alles

nog op orde is.

Met hun analyse proberen de auteurs na te gaan of de eerdere conclu-

sie van Sherman e.a. (1997) standhoudt, namelijk dat de buurtwacht

een ineffectief instrument is om de criminaliteit te verminderen. In

tegenstelling tot Sherman e.a. concluderen Bennett e.a. dat buurt-

wachten wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan de verminde-

ring van criminaliteit. Jammer is dat deze analyse geen enkel inzicht

biedt in de vraag welke mechanismen in welke context dit effect zou-

den moeten verklaren, een constatering die overigens aansluit bij een

eerdere kritiek van Pawson en Tilley (1997) op de werkwijze van

Bennett in evaluatieonderzoek.

Burgerparticipatie in de veiligheidszorg kan echter niet goed worden

begrepen als zij alleen in deze instrumentele termen wordt benaderd.

De twee hiervoor gegeven voorbeelden (de massale opkomst van vrij-

willigers in Heumensoord en de straatpatrouilles van de Soldiers of

Odin) maken dat duidelijk. Hoewel beide verschijnselen kunnen wor-

den beschouwd als vormen van burgerparticipatie in de veiligheids-

zorg, spelen in hun maatschappelijke betekenis veel meer elementen

een rol dan alleen hun mogelijke bijdrage aan de reductie van crimi-

naliteit. Door alleen naar deze instrumentele functie te kijken wordt

een belangrijk element van de burgerbetrokkenheid gemist, zeker in

de huidige omstandigheden.

Harmonie en consensus in de veiligheidszorg

Hierbij aansluitend is een tweede constatering van belang, namelijk

dat het verschijnsel burgerparticipatie in de zorg voor veiligheid bre-

der moet worden opgevat dan vaak gebruikelijk is. Het gaat hierbij niet

alleen om die activiteiten die ‘netjes’ zijn, doelgericht of zich goed

laten inpassen in het perspectief van instellingen als politie of

gemeente. Burgerparticipatie in de veiligheidszorg is meer dan de vaak

door formele instanties in de veiligheidszorg geïnitieerde of gesteunde

activiteiten als Burgernet of buurtwacht. Deze passen bij de rationali-
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teit en verwachtingen van politie en justitie. Daarom wordt er dan ook

gesproken van burgers als de ‘ogen en oren’ van politie en gemeente.

Niet alle activiteiten van burgers laten zich echter op deze wijze instru-

mentaliseren.

Om die reden ook schiet de door Boutellier (2007) geïntroduceerde

metafoor van de veiligheidszorg als voetbalteam tekort. Hierbij wordt

verondersteld dat participerende burgers in de voorhoede van het vei-

ligheidsteam worden opgesteld en gecoacht door de officier van justi-

tie. In deze visie houdt deze als doelman niet alleen de tegengoals

tegen, maar bepaalt hij ook de grote lijnen in het spel van zijn team en

geeft hij aanwijzingen aan zijn medespelers, onder wie burgers. Ver-

ondersteld wordt ook dat burgers zich hierbij aan de regels houden

van het spel bepaald door de overheid. In de praktijk zijn burgers ech-

ter ook bij de veiligheidszorg betrokken terwijl ze zich vooral door hun

frustraties laten leiden, hun emoties de overhand hebben, ze alleen

geïnteresseerd zijn in hun eigenbelang, hun kont tegen de krib willen

gooien of simpelweg ‘tegen’ zijn. Om in termen van de voetbalmeta-

foor te blijven: er is ook sprake van burgerparticipatie als burgers boos

het veld aflopen, met een gestrekt been inkomen, of de scheidrechter

lastigvallen. Om die reden vallen ook verschijnselen als stille marsen,

protesten, Soldiers of Odin en rijke bewoners die hun eigen gated com-

munity opzetten wel degelijk onder burgerparticipatie (zie Terpstra

2010, p. 80-82). Dat is vast niet altijd leuk, laat zich lang niet altijd coa-

chen door politie en justitie en is soms ook ronduit onacceptabel.

Maar voor een goed begrip van burgerparticipatie in de veiligheids-

zorg moet de aandacht zich ook daarop richten.

Burgerparticipatie in de ‘echte’ werkelijkheid laat zich in toenemende

mate niet meer goed scheiden van allerlei uitingen van onvrede van

burgers op de sociale media. Scheldpartijen, pogingen mensen in een

kwaad daglicht te stellen en oproepen om de ander die kwaad zou

doen, eens de les te leren of daarop wraak te nemen, in eerste instantie

beperkt tot de sociale media, lijken steeds meer een vervolg te krijgen

in directe actie. De voorbeelden hiervan onlangs geschetst in de Volks-

krant varieerden van ‘uitzwaaidagen’ en een oproep om ‘ratten te van-

gen’ in de Zaandamse wijk Poelenburg, waar een groep jongeren zich

schuldig maakte aan ernstige overlast en het treiteren van politiemen-

sen, tot een melding op Facebook van een groep die zich Kameraad-
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schap Noord-Nederland noemt, om in Oude Pekela in verzet te komen

tegen de aanwezigheid van asielzoekers.5

Waarom is dit instrumentele perspectief zo overheersend in de weten-

schappelijke literatuur over burgerparticipatie in de veiligheidszorg?

Twee elementen lijken daarbij van belang. Ten eerste, wetenschappe-

lijk onderzoekers lijken zich vaak te identificeren met het perspectief

van instellingen als gemeente of politie. Dan komen zij bij hun zoek-

tocht naar burgerparticipatie vooral uit bij burgers die zich hebben

opgegeven voor Burgernet of bij de leden van een respectabele buurt-

wacht die samenwerkt met een wijkagent. Ze komen dan veel minder

uit bij de anonieme klagers die hun vuil spuien via internet of bij de

Soldiers of Odin. In de huidige situatie met vele verontwaardigde en

boze burgers die geen blad voor hun mond menen te moeten nemen,

met populisme en polarisatie tussen bevolkingsgroepen vooral rond

veiligheid en criminaliteit wordt dan echter veel gemist van wat ook

burgerparticipatie in de veiligheidszorg is.

Een tweede factor die hier mogelijk een rol speelt, is dat in veel analy-

ses van veiligheidszorg, ondanks de soms postmoderne nadruk op

fluïditeit, fragmentatie, multiple centres of governance en een wereld

vol nodes, er uiteindelijk en ten onrechte van uit wordt gegaan dat er

harmonie en orde heersen (zie voor deze constatering eerder ook De

Haan 1995). De hang naar morele consensus lijkt het hier soms te win-

nen van het nuchtere inzicht dat harmonie en consensus rond veilig-

heidszorg juist vaak ver te zoeken zijn.

Voor het begrijpen van het functioneren van veiligheidszorg is het

nodig meer uit te gaan van een conflictperspectief. Pogingen om vei-

ligheid te bevorderen of te beschermen zijn in de regel onlosmakelijk

verbonden met verschillen in visie, belangentegenstellingen en con-

flicten. Dat is ook zichtbaar bij de burgerparticipatie op dit terrein.

Vaak gaat het simpelweg om de ruimte en erkenning van de ene groep

tegenover de andere. Burgers die zich inzetten voor de verkeersveilig-

heid rond hun buurtschool beroepen zich uiteraard op het algemeen

belang en de veiligheid van het kind, maar hoe dan ook staan zij daar-

mee op gespannen voet met de talloze automobilisten die toevallig

geen schoolgaande kinderen hebben en het nut niet willen inzien van

omleidingen en verkeersbelemmerende maatregelen. De pogingen

om jeugdoverlast in een woonwijk tegen te gaan zijn vaak direct ver-

5 Zie de Volkskrant 16 september 2016.
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bonden met de strijd tussen verschillende groepen over het gebruik

van de openbare ruimte en de regels die daar gelden.

Het gaat daarmee bij burgerparticipatie om verschillen in perspectie-

ven, probleemdefinities, waarden en belangen. De uitkomst van deze

conflicten hangt mede samen met de verdeling van middelen om

macht en invloed uit te oefenen en van de daarbij door verschillende

partijen ingezette strategieën. Voor het begrijpen en waarderen van

burgerparticipatie in de veiligheidszorg is het van het grootste belang

deze onderliggende tegenstellingen en conflicten tot uitgangspunt te

nemen en niet (impliciet) uit te gaan van harmonie en consensus. Met

de fixatie op de schijnbaar eenduidige, instrumentele functie van bur-

gerparticipatie en de beperking tot alleen die vormen van burgerparti-

cipatie die in het straatje van de overheid passen, ontstaat een beperkt

en vermoedelijk in veel gevallen te rooskleurig beeld van burgerparti-

cipatie.

Participatiemaatschappij

Burgerparticipatie in de veiligheidszorg is inmiddels de onschuld

voorbij. Dat is misschien een pijnlijke, maar ook onvermijdelijke con-

clusie. Verschillende vormen van burgerparticipatie kunnen wel de

wens tot vermindering van criminaliteit als doel gemeen hebben,

maar veel belangrijker is dat zij in hun symbolische uitstraling en

onderliggende waarden zozeer van elkaar verschillen dat het hier in

feite om conflicterende verschijnselen gaat. Daarmee verliezen ze in

belangrijke mate hun vergelijkbaarheid. De term burgerparticipatie

dreigt daarmee ook veel van haar betekenis te verliezen.

Tekenend voor de wijze waarop sommige onderzoekers de burgerpar-

ticipatie in de veiligheidszorg interpreteren en waarderen, is het

gemak waarmee zij (ook in dit nummer van Justitiële verkenningen) de

term participatiemaatschappij gebruiken, alsof dat een neutrale en fei-

telijke weergave is van onze huidige maatschappelijke situatie. Nog

afgezien van de vraag waar deze term nu eigenlijk precies voor staat

(gelet op de verschillende betekenissen die daaraan worden toegekend

door vooral politici), is het niet meer dan een politiek-ideologische

kreet. Om nu te veronderstellen dat daarmee de huidige samenleving

ook valt te kenschetsen als een participatiemaatschappij, is niet alleen
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naïef, maar gaat ook voorbij aan de conflicten die er bestaan over de

betekenis en doelen van participatie en non-participatie.

Tot slot, in het verlengde van de vraag van Zedner (2003) of er te veel

veiligheidszorg kan zijn, kan de vraag worden gesteld of er ook een te

veel aan burgerparticipatie in de veiligheidszorg kan zijn. In tegenstel-

ling tot wat de term participatiemaatschappij lijkt te impliceren, moet

die vraag bevestigend worden beantwoord. Deels hangt dat samen

met het feit dat burgerparticipatie ook negatieve gevolgen kan heb-

ben, zoals sociale uitsluiting van bepaalde groepen en personen, en

kan bijdragen aan angst onder burgers voor uiteenlopende verschijn-

selen en aan de neiging zich voor elkaar af te sluiten. Burgerparticipa-

tie in de veiligheidszorg kan bovendien, zoals met enkele voorbeelden

in deze bijdrage duidelijk is geworden, bijdragen aan de tegenstellin-

gen in de samenleving en de centrale waarden van rechtsstaat en

democratische samenleving ondermijnen. Om die reden opperde

Crawford al in 1997 dat de aanpak van criminaliteit niet de beste basis

is om open, tolerante en inclusieve samenlevingen te creëren. De

vraag is dan ook of het mobiliseren van burgers op basis van veiligheid

de tegenstellingen en conflicten in de samenleving niet juist zal ver-

sterken (Terpstra & Kouwenhoven 2004, p. 286-288). De vraag naar de

grenzen van deze burgerparticipatie wint daarnaast aan urgentie nu

deze burgerparticipatie deels lijkt te worden overgenomen door groe-

pen die doelbewust uit zijn op het verminderen van gastvrijheid,

medemenselijkheid en tolerantie onder het motto van het belang van

veiligheid.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 5, 2016) is

Civilian participation in public security.

The role of the government in civilian projects: On the program
‘Community Governs’, Hillesluis and Schrödinger’s Cat
M.B. Schuilenburg

The article is an ethnographical study of a program called ‘Community

Governs’ (Buurt Bestuurt) in Rotterdam’s neighborhood Hillesluis.

‘Community Governs’ is a community-based program which goal is to

solve crime and disorder problems. The article investigates the role of

the local government in this program. Three different roles are dis-

cerned: (1) performance, (2) procedural justice, and (3) participation.

The results indicate that to the residents of Hillesluis the performance

by the local government is the cornerstone of ‘Community Governs’.

Neighborhood watch groups in the Netherlands: development,
mechanisms and moral implications
V. Lub

Neighborhood watch schemes have become increasingly popular in

the Netherlands. Drawing from data from 340 municipalities and field-

work in four districts, the article shows how neighborhood watch

groups have developed in the Netherlands and illustrates how they

contribute to lower crime levels and collective efficacy, advancing

theoretical notions from the literature. However, this form of copro-

duction of public safety is not without its moral problems. Stigmatiza-

tion, ethnic profiling and excessive social control are real issues.
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Neighborhood watch as experienced by young Dutch-Moroccans in
the Schilderswijk in The Hague
M. Boutasmit and E. Snel

This article examines how Dutch-Moroccan juveniles from the Schil-

derswijk in The Hague, a neighborhood known as relatively unsafe,

experience neighborhood watch and how they cope with it. Does

neighborhood watch make juveniles to reduce or to continue their

deviant behavior? The authors found that particularly neighborhood

watchers from their own ethnic community (‘residential fathers’) have

a positive influence on juveniles. Juveniles tend to obey them more

because they feel treated with understanding and respect. Also they

feel uncomfortable when realizing that supervisors from their own

community might know their parents and families and might tell them

about their deviant behavior. The role of the family in reducing devi-

ant behavior of migrant juveniles was not yet mentioned in the litera-

ture.

Private contributions to public security: Effects of Community
WhatsApp
B. Vollaard

Community WhatsApp consists of a group of local residents sharing

information among each other on suspicious situations in the neigh-

borhood through a smartphone app. In the southern Dutch city of Til-

burg the author examined whether Community WhatsApp stimulates

people to report suspicious situations through the emergency number

112. The stimulus is possibly the appreciation of other participants for

being attentive and taking the initiative to call the emergency number.

The author found that Community WhatsApp contributes to the

diminishing of crime due to the mechanisms of disruption of criminal

activities and deterrence.

Volunteers in the Dutch National Police: Learning from other
organizations
M. Thaens and D. de Kool

This article summarizes the results of a study into new innovative

forms of volunteer work which could possibly help the Dutch National

Police to increase the number of volunteers. The empirical data were

collected by a desk study, the analysis of five case studies and two

focus groups. Three different themes were analyzed: mobilizing target
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groups, matching expectations, and formalization and institutionali-

zation of volunteering work. Public organizations in general don’t

realize enough the value of volunteers. Often there is lack of a clear

vision, while more attention should go to managing expectations, cus-

tomization, furthering the education of police volunteers, acceptance

and support, guidance and support, recognition, appreciation and

reward, and finally more room for volunteers.

Between Heumensoord and Winschoten. On the contradictory
meanings of civilian participation in public security
J. Terpstra

In the concluding article of this special issue on civilian participation

in public security it is argued that this term covers many different phe-

nomena, from neighborhood watchers cooperating with the police to

extremist militia. Much of the literature on civilian participation

implicitly and wrongfully has an instrumental perspective. The partici-

pation of civilians in public security however, is much more than just

an instrument of public administration or the police. Not all activities

of citizens in the field of public security are decent or according to the

perspective of the administration and the police. Moreover, there is no

consensus on what public security exactly means, while the motives of

people to get involved in public security activities differ greatly. Mobi-

lizing citizens on the basis of fighting crime bears the risk of producing

differences and conflicts in society instead of creating open, tolerant

and inclusive communities.
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Congresagenda

26-28 oktober Violence in the Health Sector (Dublin)
www. oudconsultancy. nl/ dublin_ 5_ ICWV/ index. html

11 november Conferentie Hoge Raad: Finding Justice at the national
courts in a world of multilevel jurisdictions (Den Haag)
www. leidenlawconference. nl/ 8 -conferences/ 19 -
conferentie -hoge -raad

16-17 november Law and Society in the Digital Era (Amsterdam)
www. law. vu. nl/ nl/ nieuws -agenda/ agenda/ 2016/ okt -
dec/ 11 -16 -law -and -society -in -the -digital -era. aspx

16-19 november Jaarcongres ASC: The Many Colors of Crime & Justice
(New Orleans)
http:// asc41. com/ annualmeeting. htm

22 november Salduz+ en Potpourri II: ingrijpende wijzigingen voor de
politiepraktijk (Gent)
www. politiestudies. be/ index. cfm ?Id= 29

22 november Landelijke studiedag Forensische Zorg (Amsterdam)
www. leidscongresbureau. nl/ congres/ forensische_ zorg

24 november Jaarcongres Huiselijk Geweld (Amsterdam)
www. huiselijkgeweldcongres. nl/

24 november Van Publieke Data tot Innovatie (Den Haag)
https:// scienceworks. nl/ van -publieke -data -tot -
innovatie/

24 november Jaarcongres De aanpak van Witwassen (Breukelen)
www. kerckebosch. nl

24 november Omgaan met families van geradicaliseerde personen
(Brussel)
www. politiestudies. be/ index. cfm ?Id= 29

30 november De boze burger en de rechtspraak (Rotterdam)
www. esl. eur. nl/ evenementen/ details/ event/ 5259 -de - -
boze -burger -en -de -rechtspraak

2 december Private law and market regulation – interaction, interfe-
rence or inconsistency? (Leiden)
www. leidenlawconference. nl

2 december 10 jaar Wet op het financieel toezicht (Wft): looking
back and moving forward (Rotterdam)
www. esl. eur. nl/ evenementen/ details/ event/ 5317 -10 -
jaar -wft -looking -back -and -moving -forward/

9 december Zorg en Dwang (Amsterdam)
www. leidscongresbureau. nl/ congres/ Zorg_ en_ Dwang_
2016

13 december Empirical Legal Studies: heden en toekomst (Den
Haag)
www. nscr. nl/ conferentie -empirical -legal -studies -heden
-en -toekomst/
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14 december Kwaliteit van opsporing
www.ciroc.nl

15 december LVB in de Strafrechtsketen (Amsterdam)
www. leidscongresbureau. nl/ congres/ LVB_ Strafrecht

31 januari 2017 Radicalisering en terrorisme (Den Haag)
www. sbo. nl/ veiligheid/ congres -radicalisering -
terrorisme/

15 februari Bedreiging openbaar bestuur
www.ciroc.nl

Het volgende nummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan:
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Nadere informatie bij de redactie.

doi: 10.5553/JV/016758502016042005008
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