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Voorwoord

De produktiviteit van de politie is eerder onderwerp van theoretisch dan van
empirisch onderzoek. Beschouwingen over de problemen van prestatiemetingen
en het gebrek aan beschikbare c.q. betrouwbare gegevens zijn er ten over-
vloede, maar los van het pionierswerk dat in het PKP-onderzoek (Project
Kwantificering Politiewerk) is verricht, is er weinig empirisch onderzoek
gedaan. Dat geldt overigens niet alleen voor de politie. De rijksoverheid heeft
al vijftien jaar de formele verplichting om informatie te verschaffen over pres-
taties en kosten van met publieke middelen gefinancierde voorzieningen, maar
met de regelmaat van de klok wordt vastgesteld dat dergelijke informatie niet
of nauwelijks beschikbaar is.

In dit rapport wordt een ontwerp voor de meting van politieprestaties be-
schreven. Het ontwerp is gestoeld op eerder in Justitiële Verkenningen ver-
scheen werk van het WODC, gesprekken met personen binnen en buiten het
WODC daarover zijn zeer verhelderend geweest. De auteurs zijn zich ervan
bewust dat dit rapport geen definitief antwoord biedt op alle theoretische en
praktische problemen. Dat is geen probleem, zelfs een gebrekkige meting van
prestaties, zodat men weet waarover men wel en niet kan spreken, is nog altijd
te verkiezen boven geen meting van prestaties, zodat men nergens over kan
spreken.

Tot slot, de flexibiliteit en produktiviteit van de afdeling Documentatie en
Publikaties van het WODC, met name die van Huub Simons, verdienen een
aparte vermelding.
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1 Inleiding

In het aprilnummer van Justitiële Verkenningen (JV) publiceerden Terlouw en
Wiebrens een artikel getiteld `Bedrijven van opsporing'.' Daarin werd een
model voor het vergelijken van opsporingsprestaties op het gebied van ver-
mogenselicten van korpsen beschreven. Dat model verschaft een objectievere
maatstaf voor de beoordeling van korpsen dan het gebruikelijke ophelderings-
percentage. De uitkomsten zijn bovendien moeilijk te beïnvloeden.

Voor en volgend op de publikatie hebben Terlouw en Wiebrens het artikel
op diverse plaatsen toegelicht. Daarbij bleek dat het model als nuttig werd
ervaren maar ook dat er een aantal bezwaren aan kleefde. Grofweg komen die
neer op:
a. onvolledigheid: het model heeft alleen betrekking op vermogensmisdrijven,

het houdt geen rekening met verkeer, dienstverlening, inzet ten behoeve van
evenementen, recherche bijstandsteams (RBT), enzovoort;

b. simplisme: het model heeft te weinig oog voor lokale c.q. regionale facto-
ren die relevant kunnen zijn voor politieprestaties (bijvoorbeeld automatise-
ring, budgetproblemen).

Die tegenargumenten hebben vaak een nogal algemene strekking. Niet alleen
ten aanzien van prestaties op het gebied van ophelderingen, maar ook ten aan-
zien van andere politieprestaties blijkt dat in de dialoog tussen politie en de bij
haar prestaties belanghebbenden (openbaar ministerie, bestuur, departementen)
(te) veel moeilijk verifieerbare feiten te berde (kunnen) worden gebracht, bij-
voorbeeld: `Wij hebben het afgelopen jaar zoveel mankracht moeten spenderen
aan evenementen, zoals voetbalwedstrijden of strandraces.' Daarmee blijft het
antwoord op de vraag wie waarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld,
veelal achterwege.

Mede met het oog op de komende regiovorming is het WODC verdergegaan
met de uitbouw van het in het JV-artikel beschreven model. Dit rapport biedt
hiervan een overzicht. Het is te beschouwen als een ontwerp voor een output/

G.J. Terlouw en C.J. Wiebrens. Bedrijven van opsporing; het meten van prestaties
bij de politie. Justitiële Verkenningen, jaargang 17, nr. 3, 1991, pp. 40-69.
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effectrapportage van politieregio's. Wij zijn daarbij uitgegaan van twee basis-
modellen: een bestuursmodel en een informatiemodel.

In het bestuursmodel worden de voornaamste rollen en verantwoordelijk-
heden van de actoren (politie, openbaar ministerie, bestuur, departementen)
weergegeven. Het geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor dit model
gaan wij uit van het begrip `sturen op afstand' (zie hoofdstuk 2).

Het informatiemodel geeft aan welke informatie voor wie relevant is en wat
die informatie moet behelzen. Mede op grond van het bestuursmodel stellen wij
dat, voorzover mogelijk, de informatie de besteding van toegekende middelen
zichtbaar moet maken (zie hoofdstuk 3).

De twee modellen staan niet los van de eerder vermelde tegenargumenten.
Met het informatiemodel pogen wij tegemoet te komen aan de tegenargumen-
ten van onvolledigheid. Of anders gezegd, wij pogen zoveel mogelijk alibi's te
elimineren. Zoveel mogelijk, want er resteren alibi's. Daarmee komen wij aan
het bestuursmodel en het tegenargument van simplisme. Sturen op afstand be-
tekent ook eenvoud. De diverse betrokkenen moeten kunnen oordelen op basis
van door hen gewenste geaggregeerde en vergelijkende informatie. Dat houdt
in een reductie van detailinformatie. Sturen op afstand houdt ook in dat de
korpsleiding een relatieve autonomie heeft binnen haar domein. Aan dat do-
mein ontleende argumenten zijn voor anderen niet relevant. Het kunnen moge-
lijke alibi's zijn, maar voor de relatie tussen korpsleiding en de bij politie-
prestaties belanghebbenden zijn zij irrelevant.

De ontwikkeling van een output/effectrapportage is de feitelijke invulling van
het informatiemodel. Daarbij staat het meten van prestaties van de politie voor-
op. Er zijn echter ook, zoals wij zullen aangeven, raakvlakken met (verbete-
ring van) de bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 5) en regionale beleids- of jaar-
plannen (zie hoofdstuk 6). Getracht is zoveel mogelijk aan te sluiten bij of
gebruik te maken van ontwikkelingen als PKP (Project Kwantificering Politie-
werk), verbetering van de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld het Bedrijfskun-
dig Onderzoek Recherche) en de bestuursafspraken tussen het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (BiZa) en een drietal gemeentepolitiekorpsen. Voorts
maken wij gebruik van ontwikkelingen en ervaringen met betrekking tot ken-
getallen en indicatoren die elders bij de overheid voorkomen.

In de hoofdstukken 3 en 4 worden de hoofdlijnen van de output/effectrap-
portage besproken. Het gaat er daarbij primair om de lezer een beeld te geven
van hoe de informatie in een output/effectrapportage eruit zou kunnen zien.
Daarbij worden fictieve en empirische voorbeelden gegeven. Voor de empiri-
sche voorbeelden is gebruik gemaakt van gegevens uit de politiestatistiek van
het CBS (1989). De gegevens hebben betrekking op gempo-korpsen in steden
van 50.000 inwoners of meer. Verder is gebruik gemaakt van gegevens uit de
zogenaamde Politiemonitor (1990) waaraan 25 gempo-korpsen hebben meege-
werkt. Van 14 van deze 25 korpsen beschikken wij eveneens over de CBS-
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gegevens. Deze veertien vormen een toevallige selectie. Hun gegevens worden
mede daarom geanonimiseerd weergegeven.

Ter vergroting van de toegankelijkheid zijn belangrijke BEGRIPPEN de eerste
keer in klein kapitaal weergegeven. Deze begrippen zijn gebundeld in een ver-
klarende begrippenlijst (bijlage 1). Formules worden in de tekst toegelicht. Een
overzicht van formules staat in bijlage 2. Cursiveringen zijn gebruikt om de
nadruk te leggen op woorden of zinsneden.
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2 Het bestuursmodel: sturen op afstand

Sturen op afstand` gaat uit van het gegeven dat informatie over optimalisatie
van produktieprocessen beperkt overdraagbaar is. Met andere woorden, het is
niet zo efficiënt om vanuit Den Haag aan de wieltjes in zeg Delfzijl te draaien.
De consequentie is een relatieve autonomie voor de uitvoerende instellingen.
Zij zijn verantwoordelijk voor het behalen van resultaten, hoe zij tot die resul-
taten komen is hun zaak. De verantwoordelijkheid van de overheid bestaat dan
uit:
a. de zorg voor de bekostiging van de uitvoering;
b. de bewaking en bevordering van de functies die de uitvoering dient te ver-

vullen (beleid);
c. toezien op de kwaliteit van de uitvoering.

Welke resultaten behaald dienen te worden, wordt aangegeven door bij de uit-
voering belanghebbenden. Dit komt tot uiting in de zogenaamde principaal-
agentrelatie: één partij, de AGENT of GELASTIGDE handelt voor of namens een
andere partij, de PRINCIPAAL. Als agent geldt hier de korpsleiding, als prin-
cipalen bestuur en openbaar ministerie. De korpsleiding is verantwoordelijk
voor het resultaat; hoe dat tot stand komt, is haar zaak. Zij kan worden aange-
sproken op het niet leveren van afgesproken resultaat. De principalen moeten
aangeven wat het resultaat dient te behelzen, zij moeten hun wensen en eisen
kenbaar maken en met de korpsleiding tot overeenstemming komen. In een
dergelijke relatie passen (geformaliseerde) afspraken tussen principaal en agent
over wat gedaan moet worden (een jaar- of beleidsplan) en een verantwoording
van de agent over wat - in relatie tot gemaakte afspraken- bereikt is (een out-
put/effectrapportage). Een adequate registratie van prestaties, zowel in kwanti-
tatief als in kwalitatief opzicht, is dan uiteraard van belang.

Sturen op afstand geeft een afbakening van rollen en verantwoordelijkheden
van de verschillende betrokkenen. Dat maakt het ook mogelijk aan te geven
wat de aard is van de te gebruiken en te leveren (verantwoordings)informatie.

2 Voor een uitgebreidere uiteenzetting, zie: M. Kruissink en C.J. Wiebrens, De kogel
en de kerk. Tijdschrift voor de politie, jaargang 54, februari, 1992, pp. 51-56.
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Schema 1: Sturen op afstand

MvJ

openbaar
ministerie

Tweede Kamer
en ministers

BiZa

regiokorps

beleid

------ . geld

bestuur

Het is handig om daarbij in niveaus te denken en binnen die niveaus twee lijnen
te onderscheiden: beheer en beleid.
- Op het macroniveau fungeren de bewindslieden en het parlement. Op dat

niveau wordt het budget vastgesteld en worden de hoofdlijnen van beleid
uitgezet. De ministers zijn verantwoording schuldig aan het parlement wat
betreft de goede besteding van het budget en het beleid.

- Op het mesoniveau gaat het om de vraag hoe de relatie tussen departemen-
ten en uitvoeringsorganen geregeld is. De voornaamste rol van de departe-
menten hier is bekostiging, de zorg voor een goede besteding van middelen
en het bewaken van de hoofdlijnen van beleid.

- Op het microniveau (i.e. de politieregio) moeten de toegekende middelen in
resultaten worden omgezet. Op dit niveau treden bestuur en openbaar minis-
terie op als principalen en de korpsleiding als agent.

Ook de relatie minister/departement-openbaarministerie kan als een principaal-
agentrelatie beschouwd worden. De minister fungeert dan als principaal, het
openbaar ministerie als agent. Het openbaar ministerie dient er zorg voor te
dragen dat landelijke beleidsvoornemens eerst zichtbaar worden in regionale
jaarplannen en daarna in output/effectrapportages. Regionale jaarplannen en
output/effectrapportages dienen om die reden ook de minister zicht te bieden
op de voortgang van het beleid en de doelmatige besteding van middelen.
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In de dialoog tussen principalen en agent op regioniveau kunnen dan twee vaste
momenten worden onderscheiden:
1. Het opstellen van een jaar- of beleidsplan. Dit is als het ware een contract

tussen principalen en agent waarin afspraken vastgelegd worden. De princi-
palen moeten hierin hun prioriteiten kunnen aantreffen.'

2. Een output/effect rapportage.

Voor de actoren op macro- en mesoniveau biedt de outputleffectinformatie
idealiter zicht op:
- DOELMATIGHEID: zijn de aan de regio's verstrekte middelen optimaal ge-

bruikt of niet (macro- en mesoniveau)?
- DOELTREFFENDHEID: wordt in de regio's gestalte gegeven aan geformuleerd

beleid of niet (macro- en mesoniveau)?

Op microniveau (de regio) is de informatie over doelmatigheid ook van belang.
Het is relevant te weten of de aan de regio toegekende middelen zo optimaal
mogelijk zijn gebruikt. Is dat niet het geval, dan is er `ruimte' voor meer in-
spanningen door mogelijke verbetering van de bedrijfsvoering. Voor de prin-
cipalen van een regiokorps is het tevens van belang te weten waaraan de mid-
delen zijn besteed (aan verkeer, openbare orde, criminaliteit enz.) en welke
effecten dat heeft gehad. Met andere woorden: zijn output en effecten conform
afgesproken prioriteiten of niet?

Samengevat: de vraag naar doelmatigheid (doen wij de dingen goed) en doel-
treffendheid (doen wij de goede dingen) wordt op alle niveaus gesteld. De
niveaus lopen uiteen waar het de vraag naar de mate van aggregatie betreft. Zo
is het voor het macro- en mesoniveau alleen van belang te weten of een regio
doelmatig werkt in verhouding tot de overige regio's; voor de principalen en
agent in die regio is ook de vraag waar de relatieve achterstand in doelmatig-
heid optreedt van belang.

3 Het is zeer wel mogelijk dat daarna de korpsleiding op haar beurt weer een contract
aangaat met de onder haar ressorterende districtchefs. In dat geval treedt de korpslei-
ding als principaal op en de districtchef als agent. Vgl. De Korpsleiding in een korps
als concern, Gempo Rotterdam, oktober 1991.
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3 Het informatiemodel:
middelen, output en effecten

Het informatiemodel (zie schema 2) is gebaseerd op de bekende reeks input-
throughput-output-effecten. Onder INPUT verstaan wij hier de middelen, die
voor het regiokorps door het departement ter beschikking worden gesteld voor
de periode van een jaar. Die middelen kunnen in verschillende eenheden wor-
den uitgedrukt: in geld, in hoofden of in tijd. Welke eenheid men kiest, is niet
zo belangrijk. Wel belangrijk is dat men throughput, output en - indien moge-
lijk - effecten zoveel mogelijk aan dezelfde inputeenheid relateert. Wij hebben
hier gekozen voor de eenheid tijd.. Daartoe wordt de ORGANIEKE STERKTE (het
in mensjaren uitgedrukte equivalent van de structureel aan een korps toegewe-
zen gelden) omgerekend in het aantal uren op jaarbasis. Wij zullen dit verder
aanduiden met KORPSTUD. Wij rekenen dus niet met feitelijke sterkte. In de
optiek van sturing op afstand is het niet relevant of de toegekende middelen
worden omgezet in hoofden of materiële middelen ofwel worden `verbruikt'
door cursussen of ziekteverzuim.

Voorbeeld: De korpstijd van een korps met een organieke sterkte van 100
mensjaren bedraagt 176.000 uur (100 * 1760 uur)'

Onder THROUGHPUT verstaan wij het aanwenden van middelen voor het creëren
van produkten en diensten, het produktieproces. Door middel van bedrijfsvoe-
ring stuurt de korpsleiding het produktieproces.

De produktie van een korps wordt aangeduid als OUTPUT. Deze bestaat uit
PRODUKTEN en DIENSTEN. Produkten zijn concreet, of beter telbaar, in de

Schema 2: Het informatiemodel

input > throughput

harde output
(produkten)

zachte output
(diensten)

effecten

Ofwel: het aantal werkdagen per jaar (365 minus 110 zon- en feestdagen, minus 23
vakantiedagen en minus 12 ADV-dagen) vermenigvuldigd met 8 betaalde uren.
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vorm van processen-verbaal, aantallen arrestaties, transactie-aanbiedingen,
aantallen geïnformeerde slachtoffers enzovoort. In dit rapport wordt ook van
HARDE OUTPUT gesproken. Diensten zijn nagenoeg niet te meten, zij worden
geleverd tijdens surveillance, preventie-activiteiten enzovoort. In dit rapport
duiden we die ook wel aan met ZACHTE OUTPUT.

Produkten en diensten zijn middelen om doelstellingen te bereiken. Onder
EFFECTEN worden verstaan de gewenste gevolgen (doelstellingen) van produk-
ten en diensten op de consumenten voor wie zij bestemd zijn. Effecten zijn
bijvoorbeeld vermindering van de kans op slachtofferschap, minder inbraken,
beter verkeersgedrag.

Gegeven het bestuursmodel is voor de principalen in de regio (en voor belang-
hebbenden op meso- en macroniveau) uitsluitend informatie over output en
effecten relevant. De throughput behoort tot het domein van de agent, de korps-
leiding. Een vermenging van throughput- en output/effectinformatie brengt een
verstoring teweeg in de afbakening van rollen en verantwoordelijkheden tussen
principalen en agent. Voor principalen staat de vraag voorop welke output,
gegeven de aan de regio toegekende middelen, de agent voor of namens hen
heeft gerealiseerd.

Daarbij doen zich wat technische problemen voor die veroorzaakt worden
door het feit dat de politie zowel (kwantificeerbare) produkten als (niet-kwanti-
ficeerbare) diensten voortbrengt.

De PRODUKTIVITEIT (de verhouding tussen input en output) is door levering
van diensten verre van exact aan te geven. En zelfs als deze te benaderen is
- door de output in de vorm van produkten te relateren aan middelen- dan
nog blijft het probleem van de nagenoeg niet te meten diensten. Dat kan korp-
sen het alibi verschaffen dat niet al hun inspanningen in beeld zijn gebracht
('Maar wij doen zoveel aan contacten met de bevolking...').

Voor een goede beoordeling van de output van een korps dient men naar
beide vormen van output, harde en zachte output, te kijken. Niet los van elkaar
maar in relatie tot elkaar.

Wij doen dat in twee fasen: eerst wordt bekeken welk deel van de korps-
tijd te kwantificeren is, de waarde van de diensten wordt vervolgens indirect
vastgesteld aan de hand van effectmetingen. De gemeten effecten worden
beschouwd als voortvloeiend uit de zachte output.

Voor het kwantificeren van de korpstijd sluiten wij aan bij de systematiek die
in de bestuursafspraken tussen Binnenlandse Zaken en drie gemeentepolitie-
korpsen wordt gehanteerd. Wij verdelen de activiteiten van een korps in een
aantal categorieën. In een verdere analyse wordt bezien welke van die catego-
rieën als percentage van de korpstijd zijn weer te geven.

Schema 3 toont de activiteitencategorieën die wij onderscheiden. De catego-
rieën korpsleiding plus overhead (a) en persoonlijke verzorging (b) worden als
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Schema 3: Verdeling korpstijd

100%

a) korpsleiding + overhead

b) persoonlijke verzorging

c) overleg en ondersteuning
(CID, TR, HKD enz.)

d) tijd besteed aan surveillance,
preventie enz.
(diensten, zachte output)

e) tijd besteed aan ophelderen out
(produkten, harde output)

f) aangiftetijd Li2nt

g) evenementen, RBT enz.

h) cursussen, sport, ziekteverzuim

bekend verondersteld. Overleg en ondersteuning (c) behoren tot de throughput.
Het zijn bedrijfsprocessen, die niet direct tot output leiden. Zij dragen eraan
bij in de vorm van tussenprodukten (informatie e.d.), die door anderen in de
organisatie tot finale produkten of diensten worden bewerkt. Activiteiten als
surveillance, preventie, voorlichting, slachtofferhulp enzovoort beschouwen wij
als diensten (d). Zij resulteren niet in concrete telbare produkten. De aan op-
helderen bestede tijd (e) resulteert wel in finale produkten, namelijk processen-
verbaal, transactie-aanbieden, verstrekte vergunningen enzovoort.' De activi-

s In feite gaat het hier om een scala van handelingen, die alleen tot produkten, d.w.z.
telbare outputeenheden leiden. Daaronder vallen ophelderingen (het proces-verbaal
als telbare outputeenheid) maar ook het verstrekken van verblijfsvergunningen par-
keerbonnen, enz. Tenzij men een aan het organisatie-advieswezen ontleend neolo-
gisme wenst te gebruiken, bestaat er geen term die dat scala van handelingen be-
schrijft. Wij spreken daarom, bij gebrek aan beter, van ophelderen en ophelderingen
(de telbare outputeenheden).

ijd
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teiten die uitsluitend samenhangen met de aangifte (f) vormen wel een onder-
deel van het bedrijfsproces, maar leiden niet direct tot produkten. Ook hier is
weer sprake van de levering van 'tussenprodukten'. Categorie (g) staat voor
dat deel van de korpstijd dat in beslag genomen wordt door het begeleiden van
evenementen, grootschalige recherche-onderzoekenen dergelijke. Categorie (h)
spreekt voor zich.

Wij gaan ervan uit dat de tijd besteed aan de categorieën (e), (f), (g) en (h)
wel in beeld gebracht kan worden. Zowel voor de categorieën tezamen als
voor de categorieën afzonderlijk. Met name categorie (e), de aan ophelderen
bestede tijd, is relevant omdat zij informatie behelst omtrent de doelmatigheid
en doeltreffendheid van een korps. Hoe wij het tijdsbeslag van de categorieën
(e) en (f) berekenen, wordt in paragraaf 3.1 aangegeven.

Het tijdsbeslag van de categorieën (g) en (h) behoort naar onze mening door
de korpsadministratie zelf geleverd te worden. Dat is in de eerste plaats de tijd
die wordt besteed aan grote evenementen, RBT's, ME, enzovoort (g). Een
deugdelijke korpsadministratie dient daarop zicht te geven. Argumenten als
`Wij hadden vorig jaar twee grote demonstraties, een groot team voor een
roofoverval enzovoort, dus wij konden niet zoveel doen' dienen niet zonder
meer door principalen geaccepteerd te worden.

Ook het tijdsbeslag vanwege ziekteverzuim, cursussen, schietoefeningen (h)
dient naar onze mening uit de korpsadministratie bekend te worden. Een mana-
gement informatie systeem (MIS) moet de korpsleiding en derden dergelijke
informatie kunnen verschaffen.'

De tijd die de categorieën (a) t/m (d) afzonderlijk vergen, kan nog niet
worden bepaald. Wel kan de tijd voor die categorieën als totaal worden becij-
ferd (de korpstijd minus de voor (e) t/m (h) berekende tijd). Wij kunnen de
tijd besteed aan diensten dus niet aangeven. Wij kunnen alleen het rendement
van diensten (de zachte output) trachten te bepalen door middel van effect-
meting en kijken of wij een relatie met de harde output kunnen constateren.

3.1 Harde output en tijd

In PKP zijn zogenaamde STANDAARDTUDEN ontwikkeld, de tijd die de volle-
dige afhandeling van een bepaalde categorie vraag (inbraak, openbare-orde-
incident enzovoort) de korpsen gemiddeld kost. In PKP zijn ook outputtijden
en inputtijden berekend. De INPUTTIJD staat voor de gemiddelde tijd voor het

' Zo blijkt uit de ten behoeve van de bestuursafspraken opgestelde rapportage van het
korps Haarlem dat daar 9% van de korpstijd wordt besteed aan cursussen, ziekte-
verzuim en lichamelijke inspanning.
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opnemen van een bepaald type feit en de daaraan verbonden noodzakelijke
handelingen; de OUTPUTTIJD staat voor de gemiddelde tijd om volgend op de
opname tot een opheldering, een produkt (bv. een proces-verbaal) te komen.

Voor het in beeld brengen van de aan ophelderingen bestede tijd (categorie
e) en de aan aangiften bestede tijd (categorie f) hebben wij gebruik gemaakt
van de PKP-standaardtijden. Wij doen dat voor 26 categorieën aangiften c.q.
ophelderingen.' Daartoe hebben wij aan de hand van de in de bijlagen van de
PKP-rapporten vermelde output-inputverhoudingen eerst de inputtijd en
outputtijd voor de afzonderlijke categorieën berekend.

De tijd besteed aan aangiften in een jaar hebben wij berekend door de in dat
jaar bij een korps ter kennis gekomen aangiften per categorie te vermenigvul-
digen met de inputtijd. De uitkomst- hier INTUD genoemd- staat voor het
totaal aantal uren dat een korps in een jaar aan het opnemen van aangiften
heeft besteed. In formulevorm:

INTIJD = (aantal aangiften) * INPUTTUD

Naast de aangiften zijn ook de produkten (ophelderingen, transacties e.d.)
bekend. De aan ophelderen bestede tijd berekenen wij op een identieke wijze,
namelijk door het aantal produkten in een jaar te vermenigvuldigen met de
outputtijd. De uitkomst- hier OUTTUD genoemd- staat voor het totaal aantal
uren dat een korps in een jaar aan ophelderen heeft besteed. In formulevorm:

OUTTUD = (aantal ophelderingen) * OUTPUTTUD

De som van intijd en outtijd geeft dan de totale tijd, die een korps in een jaar
aan produkten, aan harde output heeft besteed. Wij noemen dat de HARDE-
OUTPUTTUD (HOT). In formulevorm:

HOT = INTUD + OUTTUD

Harde-outputtijd, intijd en outtijd staan in aantallen uren. Wij kunnen nu ook
berekenen welk percentage van de korpstijd besteed is aan intijd, outtijd of
harde-outputtijd. Dit door intijd, respectievelijk outtijd en harde-outputtijd te
delen door de korpstijd. Wij krijgen dan drie formules:

INTUD
F.INTUD =

KORPSTIJD

(f.intijd = het percentage van de korpstijd besteed aan aangiften, waarbij
`f.' staat voor fractie)

7 In PKP zijn de standaardtijden voor 133 categorieën bepaald, die later zijn samenge-
voegd tot 26. Die samenvoeging betekent een reductie van informatie, echter het ach-
terhalen van de oorspronkelijke 133 categorieën blijkt een moeizame aangelegenheid.
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Tabel 1: De tijdsboekhouding vaneen fictief korps

feiten input-
tijd

intijd ophel-
deringen

output-
tijd

outtijd HOT

(aantal) (min.) (min.) (aantal) (min.) (min.) (min.)

inbraken 1000 45 45.000 150 60 9.000 54.000
geweld 600 60 36.000 100 80 8.000 44.000

totaal 81.000 17.000 98.000
totaal in uren 1.350 283 1.633

OUTTUD
F.OUTTIJD =

KORPSTUD

(f.outtijd = het percentage van de korpstijd besteed aan ophelderen) en

INTUD + OUTTUD
F.HOT =

KORPSTUD

(f.HOT = het percentage van de korpstijd besteed aan harde output)

Voorbeeld: Wij gaan uit van een korps dat in een jaar 1000 aangiften voor
inbraken binnenkrijgt. Daarvan worden er 150 opgehelderd. Verder loste
het korps 100 van de 600 aangiften voor geweldscriminaliteit op. De korps-
tijd bedraagt 40.000 uur. In tabel 1 staat de resulterende `tijdsboekhouding'.
Op grond van de tijdsboekhouding beschikken wij nu over de volgende
informatie:
korpstijd = 40.000 uur
intijd = 1.350 uur
outtijd = 283 uur
f.intijd 3,4% (1.350 / 40.000)
f.outtijd 0,7% (283 / 40.000)
f.HOT 4,1% (1.633 /40.000)

F.intijd, f.outtijd en f.HOT kunnen worden beschouwd als maatstaven of indi-
catoren. De waarde van dergelijke indicatoren zegt op zich niets. Daarom
wordt bij gewone produktiebedrijven voor de indicator wel een norm gehan-
teerd (bijvoorbeeld 70% van de tijd moet aan produktie worden besteed). Voor
de politie bestaat zo'n norm vooralsnog niet. Wij weten dus niet of een f.HOT
van 4,1 hoog of laag is. Daar kan alleen iets over gezegd worden door de indi-
catoren van individuele korpsen te vergelijken met die van andere korpsen. De
indicatoren van andere korpsen (of bijvoorbeeld het gemiddelde daarvan) die-
nen dan als referentiekader.
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Figuur 1: Tijd besteed aan harde output als percentage van de korpstijd

2,5-2,9% 1 3,5-3,9% 1 4,5-4,9% 1 5,5-5,9% 1 6,5-6,9%

3-3,4% 4-4,4% 5-5,4% 6-6,4% 7-7,5%

percentage
gemiddelde=4,3 %
standaarddeviatie=1,2 %

In figuur 1 staat de verdeling van de aan harde output bestede tijd als percen-
tage van de korpstijd (f.HOT) voor 53 korpsen in 1989 weergegeven. Vermeld
moet worden dat de gegevens niet op alle harde output betrekking hebben. Het
WODC beschikt bijvoorbeeld niet over de cijfers van vreemdelingenzaken en
ernstige verkeersongevallen. Die zijn in andere registraties dan die van het
CBS opgenomen. De figuur geeft uitsluitend een idee van hoe de verdeling van
de aan produkten bestede tijd van de korpsen eruitziet.

De gemiddelde HOT als percentage van de korpstijd bedraagt 4,3 %. Voor
bijna de helft van de korpsen (25) ligt de indicator boven het gemiddelde (de
hoogste aangetroffen waarde is 7%), voor iets meer dan de helft (28) heeft de
indicator een waarde lager dan het gemiddelde (de laagste aangetroffen waarde
is 2,5%). Aan de hand van een dergelijke grafiek kunnen principalen en agent
van een regio zien wat de prestatie van hun regio is ten opzichte van die van
andere regio's.

Het werken met tijden maakt het ook mogelijk voor een korps een preciezer
beeld te geven. Wij kunnen ook aangeven waaraan de tijd besteed is: aan
verkeer, vermogensdelicten enzovoort. In tabel 2 is dat voor vijf korpsen
gedaan. De korpsen verschillen naar harde-outputtijd als fractie van de korps-
tijd (f.HOT, zie kolom 1). De overige kolommen geven aan welk percentage
van de harde-outputtijd (HOT) is besteed aan verkeer, vermogenscriminaliteit,
geweldscriminaliteit en overige zaken.
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Tabel 2: F.HOT en de besteding van harde-outputtijd

korps f.HOT % verkeer % verm.cr. % geweldscr. % overige

A 0,047 18 67 13 2
E 0,025 16 65 18 1
F 0,049 17 58 16 9
G 0,041 17 71 11 1
1 0,034 13 63 18 6

Een dergelijke specificatie vergemakkelijkt de dialoog tussen principalen (open-
baar ministerie en bestuur) en agent (korpsleiding). Zij kan zichtbaar maken of
genoemde prioriteiten ook in tijd worden vertaald. ('Wij doen weinig aan
inbraken omdat verkeerszaken voorrang krijgen, enzovoort.') Het werken met
tijden kan duidelijk maken of dergelijke argumenten enige grond hebben.

3.2 De prestatiematrix in tijd

In het voorgaande hebben wij meting in tijd van afzonderlijke categorieën be-
sproken en samenstellingen daarvan als intijd + outtijd. In deze paragraaf gaan
wij in op de combinatie van intijd, outtijd, korpstijd en een nieuwe indicator:
CASE LOAD. Die combinatie leidt tot een andere, maar naar onze mening zui-
verder berekening van ophelderingsprestaties. Het resultaat van die berekening
kunnen wij weergeven in de vorm van een PRESTATIEMATRIX. De grondvorm
daarvan is dezelfde als die in het JV-artikel, zij het dat nu de factor tijd in de
prestatiematrix verdisconteerd is.

Het ophelderingspercentage is gestoeld op een voorraadbenadering. Een
ophelderingspercentage van 20 wordt geïnterpreteerd als: van de in een jaar
opgebouwde voorraad is 20% `weggewerkt'. In het JV-artikel gaven wij aan
dat korpsen moeilijk op alleen ophelderingspercentages beoordeeld kunnen
worden. Van belang is namelijk de case lood of werkdruk. Van korpsen met
een relatief hoge case load kan men moeilijk dezelfde prestaties verwachten als
van korpsen met een relatief lage case load. Om die reden rangschikten wij in
het JV-artikel de korpsen eerst naar case load (hoog, midden en laag) en ver-
volgens naar ophelderingspercentage (met eveneens een indeling naar hoog,
midden en laag). De combinatie van ophelderingspercentage en case load be-
paalde de positie van een korps in de prestatiematrix.

Door het voorhanden zijn van standaardtijden kunnen wij nu de case load
beter weergeven. Wij doen dat op een vrij eenvoudige wijze, namelijk door de
aan aangiften bestede tijd van een korps (intijd) te delen door de korpstijd.
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Schema 4: De prestatiematrix

b
9E

9

Al A2 A3

Bi B2 B3

Cl C2 C3

hoog midden laag

case load

In formulevorm:

INTUD
CASE LOAD =

KORPSTUD
waarbij:

INTUD = (aantal aangiften) * INPUTTUD
KORPSTIJD = (organieke sterkte) * 1760 uur

Een dergelijke berekening van de case load geeft een beter beeld van de voor-
raad van een korps dan de in het 7V-artikel gebruikte berekening. Een voor-
beeld kan dat verduidelijken.

Voorbeeld: Stel wij hebben twee korpsen, Y en Z. Beide hebben een orga-
nieke sterkte van 57 mensjaren, de korpstijd van beide korpsen is 100.000
uur. In korps Y komen 6000 aangiften binnen van delict a en 1000 van
delict b. De inputtijd voor delict a bedraagt 1,5 uur, voor delict b 0,5 uur.
In korps Z komen 1000 aangiften binnen van delict a en 6000 van delict b.
Voor korps Y wordt de case load als volgt berekend:
(6000 * 1,5 = 9000) + (1000 * 0,5 = 500) = 9500 uur / 100.000 uur = 9,5 %
De berekening van de case load voor korps Z is:
(1000 * 1,5 =1500) + (6000 * 0,5 = 3000) = 4500 uur 1100.000 uur = 4,5 %
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Schema 5: Verdeling case load

1

9

hoog

20

midden

2

case load

24

laag

3

In het JV-artikel werd de case load berekend door het aantal aangiften bij
elkaar op te tellen (6000 + 1000 = 7000) en dat getal vervolgens te delen door
het aantal mensjaren (57). Beide korpsen zouden dezelfde case load hebben
(7000 / 57 = 123).

Evenals in het JV-artikel kunnen wij nu ook korpsen op de horizontale as
rangschikken naar case load. Wij gebruiken weer de indeling hoog, midden en
laag. In afwijking van het JV-artikel hebben wij nu de case load voor alle
aangiften (dus niet uitsluitend vermogensdelicten) berekend.

Bovendien is deze case load nu gewogen naar de inputtijd van elk type feit.
Voor 53 gempo-korpsen in plaatsen met 50.000 inwoners of meer geeft dat
voor 1989 het beeld dat in schema 5 is weergegeven.

Voor negen korpsen kan de case load als hoog aangemerkt worden, twintig
korpsen hebben een gemiddelde case load en 24 korpsen hebben een case load
die relatief laag is.

Een volgende aanpassing bestaat daaruit dat wij op de verticale as de ophelde-
ringsprestatie weergeven, maar nu berekend in een tijdseenheid (uren). Wij
doen dat door de aan ophelderen bestede tijd (de outtijd) te relateren aan de
voorraad (intijd + outtijd). We noemen dat de OPHELDERINGSTUD (OPHTUD),
in formulevorm:

OPHTUD =
OUTTUD

INTUD + OUTTIJD

De ophelderingstijd staat voor het aantal uren dat is besteed aan ophelderen in
verhouding tot de harde-outputtijd.

De combinatie van ophelderingstijd en case load geeft de positie van een
korps in de prestatiematrix in tijd. Schema 6 laat zien hoe de verdeling voor
1989 in de prestatiematrix in tijd eruitziet voor de 53 korpsen waarvan wij
over de gegevens kunnen beschikken (zie ook bijlage 3).

18



Schema 6: Prestatiematrix 1989. Taakveld: totaal

E

Al A2 A3

2 4

Bi B2 B3

1 7 10

Cl C2 C3

8 11 10

hoog midden laag

case load

De prestatiematrix heeft betrekking op alle taakvelden (criminaliteit, openbare
orde, verkeer en overige zaken). Het is ook mogelijk zo'n prestatiematrix te
construeren voor afzonderlijke taakvelden of delicten.

De prestatiematrix geeft alleen uitkomsten. Hoe die uitkomsten worden
geïnterpreteerd, is een zaak die de principalen aangaat. Zij kunnen een eigen
norm aanleggen. De norm die wij hier toepassen, kan men de norm van de
berekende verwachting noemen. Wij gaan ervan uit dat korpsen niet verschillen
qua doelmatigheid. De tijd die aangiften en ophelderingen vergen, is in alle
korpsen gelijk. De alle even efficiënte korpsen verschillen wèl naar case load,
naar werkdruk. Dat betekent dat zij hun tijd ongelijk moeten verdelen. Korp-
sen met een hoge case load zijn dan relatief meer tijd kwijt aan het opnemen
van aangiften dan korpsen met een gemiddelde of lage case load. De laatstge-
noemde korpsen zouden dan relatief meer tijd moeten hebben voor ophelderen.
Uitgaande van deze redenering kan verwacht worden dat:
- korpsen met een hoge case load een relatief lage harde output kunnen voort-

brengen;
- korpsen met een gemiddelde case load een gemiddelde harde output kunnen

voortbrengen;
- korpsen met een lage case load een relatief hoge harde output kunnen voort-

brengen.
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De diagonaal Cl-B2-A3 geeft dan de verwachte prestatie weer. Wanneer uit-
sluitend die diagonale cellen zijn gevuld, leveren alle korpsen dezelfde presta-
tie. Uit de prestatiematrix blijkt dat 19 van de 53 korpsen aan de `norm van de
berekende verwachting' voldoen. Korpsen boven die diagonaal (in de cellen
Al, A2 en B1) leveren een meer dan gemiddelde prestatie. Ondanks hun be-
trekkelijk hoge case load slagen zij erin relatief veel harde output te realiseren.
Drie van de 53 korpsen nemen een plaats in boven de diagonaal. In de cellen
rechtsonder (B3, C2, C3) bevinden zich de korpsen die minder harde output
voortbrengen dan men op grond van hun case load zou kunnen verwachten.
Wij treffen daar 31 van de 53 korpsen aan.

Nogmaals, de `norm van de berekende verwachting' is hier als norm aange-
houden. Men kan ook andere normen aanleggen. Zo kan men bij voorbeeld de
cellen Al, A2 en B1 van de prestatiematrix als richtinggevend hanteren.

I I
3.3 Kanttekeningen

Het gebruik van tijden levert handzame gegevens voor een beoordeling naar
doelmatigheid en doeltreffendheid van korpsen. Het gebruik van tijden geeft
ook een (gedeeltelijke) oplossing voor het `appels en peren'-probleem. Aan-
vankelijk onvergelijkbare zaken als de produktiviteit op verkeersgebied en
criminaliteitsbestrijding kunnen nu langs één meetlat worden gelegd. Enige
kanttekeningen bij het gebruik van tijden dienen echter te worden gemaakt.
1. De methode is alleen toepasbaar voor zogenaamde bulkprodukten en niet

voor relatief incidentele (grote) zaken als grootschalige fraude-onderzoeken,
moorden enzovoort. Voor dergelijke zaken dient de korpsadministratie ge-
gevens over het tijdsbeslag aan te leveren.

2. De gegevens over bulkzaken hebben wij ontleend aan de CBS-politiestatis-
tiek. Onze gegevens dekken niet alle harde output. Zo ontbreken de gege-
vens van de afdelingen vreemdelingenzaken en het BAS (Bekeuringsafhan-
delingssysteem). Dat is voor de hier geschetste methode geen bezwaar
omdat zij ook-mits standaardtijden voorhanden zijn-op die gegevens-
bestanden is toe te passen.

3. Input- en outputtijden kunnen veranderen vanwege de introductie van tech-
nologie (bijvoorbeeld infraroodcamera, ademanalyse-apparaten) of vanwege
wettelijke c.q. administratieve veranderingen (vgl. Lex Mulder). Dat kan
betekenen dat zij van tijd tot tijd bijgesteld moeten worden. Dit houdt niet
in dat de tot dan toe gebruikte tijden dan obsoleet zijn. De efficiencywinst
van bijvoorbeeld ademanalyse-apparatenkan zichtbaar worden gemaakt door
meer `alcohol in verkeer'-zaken (men steekt dezelfde tijd in verkeer maar
kan dankzij de ademanalyse-apparatuur meer zaken binnenhalen) of door
produktieverbetering op andere gebieden (de dankzij ademanalyse-appara-
tuur `gewonnen' tijd wordt op een ander taakveld ingezet).
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Schema 7: Produkten, diensten en effecten

produkten (harde output) ♦ effecten

diensten (zachte output) ' effecten

3.4 Output en effecten

Het gebruik van tijden geeft alleen inzicht in de kwantiteit van de produktie,
niet in de kwaliteit. Voor het bepalen van de kwaliteit van produkten en diens-
ten zijn effectmetingen nodig. Produkten en diensten fungeren slechts als mid-
del om een doel-het gewenste effect-te bewerkstelligen. Het effect kan pas
na levering van produkten en diensten aan de klant (burger, bestuur, Bijzon-
dere Opsporingsdienst, openbaar ministerie enz.) optreden. Effecten weerspie-
gelen de kwaliteit van produkten en diensten. Effectindicatoren worden ook
wel kwaliteitsindicatoren genoemd.

Aan het begin van dit hoofdstuk hebben we onderscheid gemaakt naar `harde
output' (produkten) en `zachte output' (diensten). Zowel produkten als diensten
kunnen effecten teweegbrengen (zie schema 7). Zo kan een vermindering van
het aantal slachtoffers van woninginbraak het effect zijn van ophelderingen
(produkten), bijvoorbeeld doordat een aantal notoire inbrekers is aangehouden
en de activiteiten heeft moeten staken. Aan de zachte-outputkant zou een posi-
tieve verandering in de onveiligheidsbeleving onder de bevolking het effect
kunnen zijn van surveillances (diensten). (In schema 7 aangegeven met hori-
zontale pijlen.)

Echter, in de politiepraktijk zijn effecten van produkten en diensten vaak
moeilijk van elkaar te scheiden (zie de diagonale pijlen in schema 7). Zo zou
de (hierboven genoemde) vermindering van het aantal slachtoffers van woning-
inbraak ook een effect van diensten kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat door
preventie en voorlichting meer burgers hun woning van deugdelijk hang- en
sluitwerk hebben voorzien. Evenzo zou de positieve verandering van de onvei-
ligheidsbeleving toegeschreven kunnen worden aan produkten, omdat bijvoor-
beeld door het verbaliseren van een aantal criminelen, slachtofferschap daad-
werkelijk is afgenomen.

Effectmeting kan dus zowel op produkten als op diensten betrekking hebben.
In beide gevallen zal eerst worden vastgesteld waar het gewenste effect dient
op te treden, met andere woorden men moet `de klant' vaststellen. Zo is bij-
voorbeeld het openbaar ministerie een klant van de politie. Zij `consumeert'
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produkten van de politie in de vorm van processen-verbaal. Het percentage
technische sepots van een korps kan dan gelden als indicator van de kwaliteit
van de politie-output. Effectmetingen kunnen ook kwalitatief van karakter zijn.
Een voorbeeld daarvan biedt de politiële handhaving van de milieuwetgeving.
In het kader daarvan wordt de politie geacht samen te werken met instanties
als de AID, het lokale en provinciale bestuur, het openbaar ministerie, regio-
nale milieu-instanties enzovoort. De effectmeting bestaat dan uit het regelmatig
peilen van het oordeel van de anderen in bet handhavingsnetwerk over de door
politie geleverde diensten.

Effectmeting is niet zonder problemen. Het belangrijkste probleem is dat de
invloed van de politie op het effect soms moeilijk te scheiden is van die van
omgevingsfactoren als het bestuur, het openbaar ministerie enzovoort. Dat
probleem kan voor een belangrijk deel worden ondervangen door effecten te
onderscheiden naar eerste- en hogere-orde-effecten.' Eerste-orde-effecten zijn
effecten die sterk onderhevig zijn aan de stuurbaarheid van het politiemanage-
ment. Voorbeelden daarvan zijn beschikbaarheid en aangiftegedrag. Hogere-
orde-effecten zijn effecten die minder onderhevig zijn aan de stuurbaarheid van
de politie en meer onder invloed staan van andere factoren. Een voorbeeld is
het gevoel van onveiligheid. Het ligt dan voor de hand om, wanneer men
spreekt over politieprestaties, zich vooral te richten op eerste-orde-effecten.

Samengevat, effectmeting is nuttig want:
a. het geeft informatie over de kwaliteit van harde output (m.a.w. effectmeting

toetst het argument `Wij doen weinig, maar wat wij doen heeft een hoge
kwaliteit').

b. het toetst de doeltreffendheid van diensten. Worden bijvoorbeeld door dien-
sten te bereiken doelstellingen bereikt of niet (vermindering van onveilig-
heidsgevoelens, betere beschikbaarheid van de politie)?

c. uitsluitend harde-outputinformatie geeft een te beperkt beeld van de presta-
ties van een korps. Een oordeel over doelmatigheid en doeltreffendheid
moet zoveel mogelijk op meting van harde en zachte output (produkten en
diensten) en de effecten daarvan zijn gebaseerd.

B.D. Jones. Assessing the products of government. In: R.C. Rich, Analyzing urban
service distributions. Toronto, Lexington Books, 1982.
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4 Zachte output

Effectmeting is nog weinig geïnstitutionaliseerd bij de Nederlandse politie. Het
enige instrument dat thans in feite wordt gebruikt, is de bevolkingsenquête.
Regelmatig te houden enquêtes vormen een instrument voor het meten van
effecten bij de burger. Het ligt voor de hand dat voor het bepalen van doel-
matigheid en doeltreffendheid van alle korpsen men over een standaardvragen-
lijst moet beschikken. Immers, wanneer bijvoorbeeld 30% van de bevolking in
een bepaalde regio zich onveilig voelt, zegt dat op zich niets; zo'n getal krijgt
pas reliëf wanneer wij weten of het elders hoger of lager is. De vraagstelling
moet dan wel overal dezelfde zijn.

Zo'n standaard is aanwezig, zij het dat een regeling voor het gebruik ervan
tot nu toe ontbreekt. In het verlengde van PKP en in het kader van de hard-
heidsclausule is het WODC in 1989 begonnen met het ontwikkelen van een
standaardenquête. In een latere fase is de enquête, maar nu onder de naam
Politiemonitor, naar buiten gebracht. In een ander traject zijn door BiZa, DCP
(Directie Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie) en het WODC
toevoegingen aan de Politiemonitor gemaakt. Zo is een onderdeel bestuurlijke
preventie toegevoegd. Deze laatste standaardenquête staat bekend onder de
naam Standaard Enquête Bevolking (zie bijlage 4). Standaardenquêtes voor
bedrijven alsmede voor toeristen en forenzen zijn thans in ontwikkeling.

Activiteiten van de politie kunnen effect sorteren. Echter, er zijn ook buiten de
politie gelegen factoren die invloed kunnen hebben op effecten. En daar moet
men bij de berekening en de interpretatie van (de hoogte van) de effecten reke-
ning mee houden. Eén zo'n factor bestaat uit de activiteiten van derden. De
politie verricht haar taak niet alleen, maar doet dat in samenwerking met der-
den, de coproducenten van veiligheid. Belangrijke coproducenten zijn het
bestuur, de BOD's, inspecties en de particuliere veiligheidsindustrie' Het
gegeven van de coproduktie houdt in dat de bijdrage van de politie aan een
effect soms moeilijk te scheiden is van die van de coproducenten. Dat betekent
niet dat in zo'n geval effectmeting achterwege kan blijven: de samenwerking
met coproducenten is ook als een dienst, als zachte output te beschouwen.

9 Zie: C.J. Wiebrens. De relatie politie en openbaar ministerie: andere tijden, andere
eisen en andere rollen. Bestuurswetenschappen, jaargang 45, nr. 1, 1991, pp. 28-39.
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Tabel 3: Scores van 14 korpsen op 5 effecten van zachte output

korps I II III IV V TS

A 0 0 +1 0 -1 0
B 0 -1 0 0 -1 -2
C +1 0 +1 0 +1 +3
D +1 +1 0 +1 +1 +4
E +1 0 +1 +1 0 +3
F 0 +1 -1 0 0 0
G 0 -1 +1 +1 +1 +2
H 0 +1 0 0 0 +1
I +1 0 0 +1 +1 +3
J -1 -1 -1 -1 -1 -5
K +1 -1 +1 +1 0 +2
L 0 -1 0 +1 0 0
M +1 +1 0 +1 +1 +4
N -1 -1 +1 0 -1 -2

Een andere belangrijke factor is de omgeving van de politie. De leeftijdsop-
bouw van de bevolking kan invloed hebben op een effect zonder dat dat de
politie is aan te rekenen. Zo is het mogelijk dat in een gemeente waar relatief
veel ouderen wonen, de gevoelens van onveiligheid hoger zijn dan men op
grond van landelijke (gemiddelde) cijfers kan verwachten. In zo'n geval moet
het percentage onveiligheidsgevoelens statistisch gecorrigeerd worden voor de
specifieke leeftijdsopbouw van die gemeente. Ook landelijke ontwikkelingen
kunnen onafhankelijk van politie-inspanningen invloed hebben op de hoogte
van een effect.

Voorbeeld: Een korps constateert een daling van de kans op slachtofferschap
van 40% naar 36% (-10%). Landelijk daalt de kans op slachtofferschap met
7%. Het door het korps bewerkstelligde effect is dan niet 10% maar 3%.

In het navolgende geven wij aan hoe effecten van zachte output kunnen worden
vergeleken. Wij maken daarvoor gebruik van gegevens van de in 1990 gehou-
den Politiemonitor. Deze gegevens hebben betrekking op 25 korpsen. Van 14
van deze korpsen kunnen wij ook, aan de hand van de CBS-gegevens, infor-
matie leveren met betrekking tot hun `harde output'.

Wij berekenen eerst de effecten voor die veertien korpsen (zie bijlage 5).
Wij doen dit voor de volgende effecten:
I functioneren in de gemeente
II beschikbaarheid
III aangiftegedrag
IV slachtofferschap
V onveiligheidsgevoelens
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Schema 8: Rangschikking naar effecten van zachte output (1990)

C, D,
E, 1, M

A, F, G,
H, K, L B, J, N

hoog midden laag

effecten van zachte output (1990)

De uitkomsten worden op een vrij eenvoudige wijze weergegeven (zie tabel 3).
Het verschil tussen de laagste score en hoogste score wordt in drieën verdeeld.
Aan korpsen, die qua score in het laagste deel zitten, wordt het getal -1 toe-
gekend, korpsen op of rond het gemiddelde krijgen het getal 0 en korpsen, die
in het hoogste deel zitten, krijgen het getal +1. De totaalscore (TS) geeft de
optelsom voor alle effecten weer.

De gemiddelde totaalscore is +1. Op of rond het gemiddelde (scores 0, 1 of
2) zitten de korpsen A, F, G, H, K en L. Korpsen waar de zachte output lager
is dan gemiddeld zijn B (-2), J (-5) en N (-2). Vijf korpsen (C, D, E, I en
M) springen eruit in positieve zin, zij behalen een score van +3 of meer. Wij
kunnen de veertien korpsen nu horizontaal rangschikken naar bereikte effecten
(schema 8).

Het bovenstaande is een voorbeeld van hoe een berekening van en rangschik-
king naar effecten kan plaatsvinden. Wij hebben daarbij alle effecten hetzelfde
gewicht gegeven. Het is denkbaar dat principalen sommige effecten belang-
rijker vinden dan andere. Zij kunnen bijvoorbeeld van mening zijn dat slacht-
offerschap en beschikbaarheid belangrijker zijn dan de andere drie effecten.
Dan kunnen zij aan slachtofferschap en beschikbaarheid een hoger gewicht
(bijvoorbeeld 1,5) toekennen.

4.1 Zachte versus harde output

Naast de effecten van de zachte output kunnen wij voor die veertien korpsen
ook de harde output berekenen. Wij kunnen dan harde en zachte output van
een korps met elkaar vergelijken. Zo'n vergelijking is nodig om de mogelijke
bewering van korpsen dat zij weliswaar een relatief lage harde output hebben
maar zich daarentegen sterk richten op diensten als preventie, surveillance
enzovoort te verifiëren. Wij doen dit in een aantal stappen.
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Schema 9: Prestatiematrix harde output 14 korpsen, 1989

Al A2 A3

A

Bi B2 B3

D, F,
G,H,I B,C,E

Cl C2 C3

N L, M J, K

hoog midden laag

case bad

De eerste stap bestaat daaruit dat wij een prestatiematrix voor de harde output
van die veertien korpsen berekenen. De gegevens hebben uitsluitend op die
veertien korpsen betrekking. Dat betekent dat gemiddelden en extremen, en
daarmee de positie van die korpsen in die matrix anders zijn dan in de in para-
graaf 4.2 gepresenteerde matrix, waar de gegevens op 53 korpsen betrekking
hadden. De prestatiematrix harde output van de 14 korpsen wordt in schema 9
getoond.

Op de diagonaal Cl B2-A3 bevinden zich zes korpsen (D, F, G, H, I en N).
Uitgaand van de norm van de berekende verwachting leveren zij een gemid-
delde prestatie. Eén korps (A) levert een meer dan gemiddelde prestatie, het
heeft een gemiddelde case load maar een relatief hoge harde output. Rechts-
onder in de cellen B3, C2 en C3 treffen wij zeven korpsen aan (B, C, E, J, K,
L en M). Hun harde output ligt onder het niveau van wat men op grond van
hun case load mag verwachten.

De volgende stap bestaat daaruit dat wij de korpsen rangschikken naar hoog
(een meer dan gemiddelde prestatie), midden (een gemiddelde prestatie) en
laag (een prestatie, die minder is dan men verwacht zou hebben op grond van
de case load). Schema 10 laat zien hoe dat in een verticale rangschikking
resulteert.
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Schema 10: Rangschikking naar plaats in prestatiematrix harde output (1989)

Oo
0
0

A

eo
8

A

D, F,
G, H, I

D, F, G,
H, I, N

B, C, E,
J, K, L, M

v
N

hoog

L, M 1, K

midden laag

case load

Relevant nu zijn de korpsen in het onderste deel, te weten B, C, E, J, K, L en
M. Hun harde output is lager dan men op grond van hun case load mag ver-
wachten maar het is mogelijk dat zij meer inspanningen ten aanzien van zachte
output leveren. Zij moeten dan een betere prestatie leveren ten aanzien van de
effecten van de zachte output.

Ook relevant zijn de korpsen op de diagonaal Al-B2-C3 die een gemiddelde
harde output hebben. Van die korpsen mag men verwachten dat zij dat gemid-
delde niveau ook bij de effecten van zachte output handhaven.

Samenvoegen van de horizontale en verticale rangschikking resulteert in de
prestatiematrix harde output 1989 versus effecten van zachte output 1990 (ge-
gevens uit deze twee jaren zijn gebruikt aangezien dat momenteel de enige
beschikbare zijn).

Deze prestatiematrix (schema 11) maakt het mogelijk een oordeel te geven
ten aanzien van zowel harde output als effecten van zachte output. Twee korp-
sen (B en J) realiseren een relatief lage harde output terwijl ook de effecten
van de zachte output relatief sterk achterblijven bij die van de overige korpsen.
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Schema 11: Prestatiematrix harde output 1989 versus effecten van zachte output

Al A2 A3

A

Bi B2 B3

D, I F, G, H N

Cl C2 C3

C, E, M K, L B, J

hoog midden laag

effecten van zachte output

De korpsen K en L hebben gemiddelde effecten van de zachte output, maar een
lage harde output. Het korps N heeft een gemiddelde harde output, maar een
lage zachte output. De korpsen B, J, K, L en N leveren over het geheel geno-
men minder dan middelmatige prestaties.

We zien dat de bewering `Wij doen weinig aan ophelderingen maar wij
bereiken goede prestaties waar het surveillance, preventie enzovoort betreft'
opgaat voor de korpsen C, E en M. Zij hebben een relatief lage harde output,
maar bereiken relatief hoge effecten van de zachte output. Middelmatige pres-
taties ten aanzien van zowel de harde als de zachte output treffen wij aan bij
de korpsen F, G en H.

Drie korpsen springen eruit. Het korps A heeft een hogere harde output dan
men zou verwachten terwijl de effecten van de zachte output middelmatig zijn;
bij de korpsen D en I staan tegenover een middelmatige harde output relatief
hoge effecten van de zachte output.

De gegevens, zowel met betrekking tot harde als zachte output, zijn onvol-
ledig en hebben op slechts veertien korpsen betrekking. De hypothese dat er
goede en andere korpsen zijn, dringt zich wellicht op maar kan (nog) niet
bevestigd worden.
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5 Output, effecten en bedrijfsvoering

Gemeenten kennen sinds een aantal jaren het kengetallensysteem VBA (Verge-
lijkende Budgetanalyse). VBA is een informatiesysteem waarin voor een groot
aantal gemeenten de kosten van produkten en diensten (de output van gemeen-
ten) is vermeld. Het systeem is enerzijds ontwikkeld vanuit de zorg voor een
doeltreffend en doelmatig gemeentelijk optreden en anderzijds vanuit de ver-
plichting rekenschap en verantwoording af te leggen over deze aspecten. Met
behulp van VBA worden bestuurders en ambtenaren van een gemeente in staat
gesteld zich te spiegelen aan andere gemeenten.

Men kan zien hoe de eigen kosten (voor bijvoorbeeld onderhoud groenvoor-
ziening, ambulancevervoer, gemeentereiniging enzovoort) zich verhouden tot
die van andere gemeenten.` VBA kent daarnaast nog de categorie `zoeklicht',
waarin voor een specifieke gemeentelijke taak of functie meer gedetailleerde
informatie is opgenomen. Deze categorie bevat naast meer gedetailleerde out-
putinformatie ook informatie over de throughput, de bedrijfsvoering (bijvoor-
beeld de onderhoudskosten per maaimachine, de hoeveelheden verbruikte
brandstof). VBA biedt daarmee de gemeenten een referentiekader dat gebruikt
kan worden bij het doorlichten van de eigen organisatie als geheel of op onder-
delen, het analyseren van de eigen informatie en het op gang brengen van ver-
betering van de bedrijfsvoering. En voor het laatste kan men te rade gaan bij
gemeenten die gunstiger cijfers hebben. Die bieden een model voor het veran-
deringsproces. VBA maakt dus verspreiding van kennis mogelijk.

Bij de politie ontbreekt tot op heden een dergelijk referentiekader. Men kan
moeilijk weten of men het `goed' of `minder goed' doet door het vrijwel ont-
breken van vergelijkende informatie. Daardoor ontbreken ook de modellen
voor verbetering, waarin andere korpsen mogelijkerwijs kunnen voorzien.

De in de twee voorgaande hoofdstukken geschetste output/effectrapportage
biedt de grondslag voor een dergelijk vergelijkend informatiesysteem. Het
gebruik ervan kan geoptimaliseerd worden door uit korpsen voortkomende
`modellen voor verandering'.

10 Zie A.G.J. Haselbekke e.a. Prestaties tellen. Kengetallen als instrument voor een
bedrijfsmatig(er) bestuur en beheer van decentrale overheden. Den Haag, VNG
uitgeverij, 1990.
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Een voorbeeld van een dergelijk model voor verandering is het Bedrijfskun-
dig Onderzoek Recherche (BOR), dat thans in drie korpsen (Gemeentepolitie
Utrecht, Gemeentepolitie Rotterdam en Rijkspolitie Apeldoorn) wordt uitge-
voerd." Overeenkomstige veranderingsprocessen vonden eerder plaats bij
onder meer de Gemeentepolitie Arnhem en de Gemeentepolitie Eindhoven. Het
BOR is een proces van verbetering van de bedrijfsvoering dat plaatsvindt na
het doorlichten en analyseren ervan. Kort samengevat behelzen de verande-
ringen in de bedrijfsvoering:
1. Verbetering van het aangifteproces door invoering van een standaardaangifte-

formulier en opleiding personeel. Tevens is de invloed van het management
vergroot.

2. Nadat de aangifte is opgenomen, vindt een veredelingsproces plaats. Bezien
wordt of er voldoende opsporingsindicaties zijn (case screening), verder
wordt- op een meer systematische wijze dan voorheen- informatie toege-
voegd uit de Herkenningsdienst (HKD), Criminele Inlichtingendienst (CID)
en andere gegevensbronnen. Op grond van vooraf gestelde criteria wordt
besloten of technisch onderzoek noodzakelijk is of niet.

3. Daarna wordt mede aan de hand van afspraken die gemaakt zijn met de
korpsleiding en het openbaar ministerie besloten over het wel of niet verder
gaan met de opsporing (prioriteitsbewaking).

4. De niet verder in behandeling genomen zaken worden betrokken in (mis-
daad)analyses.

5. De verdere afhandeling van het opsporingsproces wordt bewaakt door mid-
del van wat `zicht op zaken' genoemd wordt. Onderdeel daarvan vormen
onder meer bewaking van de case load en van de bijdragen van HKD en
CID.

Het rendement van BOR is:
- een beter gebruik van de beschikbare tijd (meer doelmatigheid);
- een betere kwaliteit van het geleverde produkt: het openbaar ministerie

krijgt geen processen-verbaal aangeleverd waar zij niet om gevraagd heeft
(meer doeltreffendheid), de informatie in de aangeleverde processen-verbaal
is voor de vervolging bruikbaar (meer doelmatigheid);

- er vindt een betere bewaking van door korpsleiding en openbaar ministerie
gestelde prioriteiten plaats (meer doeltreffendheid).

In de nieuwe politieregio's op te zetten bedrijfsbureaus kunnen hier een belang-
rijke rol vervullen. Het bedrijfsbureau is een ondersteunende afdeling, die zich
bezighoudt met verzamelen, bewerken en analyseren van informatie aangaande

11 In dit verband kan ook het zogenaamde stappenplan genoemd worden in `Politie en
milieuwethandhaving' van E.A.I.M. van den Berg en W. Waelen. Arnhem, Gouda
Quint, 1991 (WODC-reeks Onderzoek en Beleid nr. 106).

30



de bedrijfsvoering.'Z Bedrijfsbureaus moeten de bedrijfsvoering goed kunnen
doorgronden en het korpsmanagement daarover informatie kunnen bieden. Zij
kunnen stelselmatig onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van de politie-organisatie en op grond daarvan een rol spelen bij het verbeteren
van bedrijfsprocessen. In het verlengde van die functie van bedrijfsbureaus ligt
een andere taak, namelijk het systematisch bijeenbrengen van informatie over
de omgeving van de politie, dit met het oog op (regionale) beleidsplannen.

12 Zie: P.J.M. Felix en B.W.M.M. Manssen. Moderne bedrijfsvoering bij de politie.
Justitiële Verkenningen, jaargang 17, nr. 3, 1991, pp. 7-22.
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6 Regionale beleidsplannen

Output/effectrapportages en regionale beleidsplannen zijn met elkaar verbon-
den. De output/effectrapportage moet kenbaar kunnen maken of in beleidsplan-
nen verwoorde prioriteiten gerealiseerd zijn of niet. Het is een vorm van evalu-
atie. Ook voor het opstellen van een beleidsplan is informatie uit de output/
effectrapportage van belang. Informatie over voor de politie relevante proble-
men in haar omgeving, in welke mate die problemen voorkomen en waar. De
laatste twee aspecten, in welke mate en waar, gaan bij de overstap van een
lokaal georganiseerde naar een regionaal georganiseerde politie zwaarder tellen.

Politiemiddelen moeten verdeeld worden over de regio en men zal meer
dan voorheen moeten kunnen beargumenteren waarom de middelen zo en niet
anders worden verdeeld. Prioriteitenstelling is dan niet alleen vastleggen wat
gedaan moet worden, maar ook waar. Het belang van informatie ten behoeve
van prioriteiten- en posterioriteitenstelling neemt daarmee toe. Voor die infor-
matievoorziening zijn verschillende bronnen denkbaar. De gebruikelijke politie-
cijfers over aangiften- maar dan gestandaardiseerd naar bevolkingsomvang-
vormen een informatiebron. De Standaard Enquête Bevolking is eveneens een
(rijke) informatiebron, evenals de outputleffectrapportage. Zij kan informatie
verschaffen over wat in de omgeving van de politie verbetering behoeft (bij-
voorbeeld jongeren, verkeersdeelnemers) en waar de politie-organisatie ver-
betering behoeft (bijvoorbeeld de slachtofferhulp). Naast deze twee meer
algemene informatiebronnen is het denkbaar dat men andere, meer specifieke
bronnen gebruikt (bijvoorbeeld HKD, milieukaarten). Voor een bedrijfsbureau
is hier, in samenwerking met een bureau misdaadanalyse, een taak weggelegd.

Tijdens de besluitvorming rond het beleidsplan komt ongetwijfeld de vraag
naar voren wat nodig is - gegeven voorgestelde prioriteiten en posterioritei-
ten - in termen van in te zetten middelen. Ook hier is informatie nodig: infor-
matie van de output/effectrapportage en van de bedrijfsvoering. Een in de
politie-organisatie verankerd bedrijfsbureau kan hierbij een ondersteunende rol
spelen.

Bij beide processen, het formuleren van beleidsvoornemens (beleidsplan) en
het evalueren van verrichte activiteiten (output/effectrapportage), speelt infor-
matie een rol. Het spreekt voor zich dat hier van dezelfde informatie gebruik
gemaakt moet worden; het heeft geen enkele zin voor beide processen qua
structuur verschillende informatiebronnen te gebruiken.

33



Tot slot: het komt de prioriteitenstelling, de uitvoering en de evaluatie daarvan
en de verbetering van de bedrijfsvoering ten goede wanneer de verschillende
actoren- principalen en agenten- zoveel mogelijk door dezelfde bril kijken.
Voorwaarde daarvoor is dat principalen de informatie delen en (leren) ge-
bruiken.
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7 Enkele voorwaarden voor een
output/effectrapportage

Hier en in het artikel in Justitiële Verkenningen wordt uitgegaan van de idee
van `de politie als bedrijf. Die vergelijking gaat niet helemaal op, maar in één
opzicht wel: de politie, en zeker de politie védr de regionalisatie, verkeert in
de positie van monopolist. De klanten kunnen alleen tegen relatief hoge kosten
bij een ander terecht en zijn niet in staat de produkten en diensten van het
bedrijf te vergelijken met die van andere bedrijven. De burger, het bestuur
en openbaar ministerie in bijvoorbeeld Middelburg beschikken niet over een
referentiekader dat hen in staat stelt de prestaties van het korps daar te verge-
lijken met die van anderen. Zij kunnen niet weten of hun korps goed of slecht
functioneert en kunnen derhalve ook geen druk op het korps uitoefenen om
produkten of diensten te verbeteren. De `tucht van de markt' ontbreekt, er
zijn voor de monopolist geen prikkels om tot produktiviteitsverbetering te
komen. Het vergelijken van politieprestaties, het langs een meetlat leggen van
de doeltreffendheid en doelmatigheid van afzonderlijke korpsen is een middel
om de tucht van de markt tot op zekere hoogte na te bootsen. Wil het middel
werken, dan moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Wij zullen die hier-
onder behandelen.

7.1 Modelontwikkeling

Er moet een model zijn voor de vergelijking van politieprestaties. Het WODC
stelt zich voor het komende jaar verder te werken aan de verdere ontwikkeling
en uitbouw van een vergelijkende output/effectrapportage. Dat zal plaatsvinden
in twee onderzoeksprojecten, een harde-outputproject en een zachte-outputpro-
ject. Het WODC bewaakt uiteraard de dwarsverbanden tussen beide projecten.

Een inhoudelijk hieraan gerelateerd WODC-onderzoeksproject is de milieu-
wethandhaving. In overleg met het projectbureau Politie en Milieu (van BiZa
en Justitie) zal het WODC volgend jaar trachten zicht te krijgen op de aanwen-
ding van de zogenoemde NMP-plus-gelden voor de politie. Wij stellen ons
voor in dit verband zowel produkten als effecten van diensten (zachte output)
te meten. Voor het laatste willen wij andere deelnemers dan de politie in het
handhavingsnetwerk benaderen (vgl. hoofdstuk 4) Verder willen wij nagaan of
er regio's zijn, die een `model' kunnen leveren voor andere (vgl. hoofdstuk 5).
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7.2 Gegevens

Het model moet kunnen worden gevoed met valide en betrouwbare gegevens.
Eer daarvan sprake is, moet aan een waslijst van voorwaarden zijn voldaan.
1. De gegevens moeten betrouwbaar zijn. Het argument dat politieregistraties

bewust niet altijd de juiste stand van zaken weergeven, komt dan uiteraard
op de proppen. Wij tillen daar niet zo zwaar aan. In kleinere korpsen is het
denkbaar dat er ingrepen in de registratie plaatsvinden. In grotere korpsen
echter- die ervaring is onder meer in BOR opgedaan- voltrekt de admini-
stratie en registratie zich veelal in een voor de korpsleiding moeilijk toe-
gankelijke `black box'. Het manipuleren van cijfers komt in de praktijk
doorgaans alleen voor in verhalen die men elkaar vertelt, zonder dat het
werkelijk gebeurt.
Twee ontwikkelingen, regionalisering en automatisering, achten wij bevor-
derend voor de betrouwbaarheid van gegevens. Met de regionalisering krijgt
het politiemanagement in een regio te maken met informatie van verschil-
lende geografische eenheden. Het zou vreemd zijn als het management dan
informatie van ongelijke kwaliteit zou accepteren. Automatisering leidt tot
verbetering en uniformering van registraties (vgl. BPS). Het menu op het
beeldscherm beperkt de vrijheidsgraden van de individuele politieman en
korpsleiding.
De modelontwikkeling verdisconteert ook mogelijke onbetrouwbaarheid van
cijfers. In het JV-artikel zijn wij daarop ingegaan. Het speelt ook bij de
verdere uitbouw. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de output in processen-
verbaal te vergelijken met de input van het openbaar ministerie.
De betrouwbaarheid van gegevens kan ook worden bevorderd door het ver-
binden van consequenties aan prestatievergelijking: de betrouwbaarheid van
de één wordt dan de zorg van de ander.

2. De te gebruiken tijden moeten valide zijn. Wij hebben aangegeven dat input-
en outputtijden kunnen veranderen vanwege de introductie van technologie
of wettelijke c.q. administratieve veranderingen (zie paragraaf 3.3). Input-
en outputtijden zijn gemiddelde tijden, dat gemiddelde kan ook veranderen
door een algehele verbetering van de bedrijfsvoering. Uit 1988 afkomstige
standaardtijden kunnen dus niet tot in lengte van dagen gebruikt worden, zij
moeten van tijd tot tijd gecalibreerd worden. Dat kost geld, maar valide
standaardtijden zijn voor de acceptatie van een vergelijkende outputleffect-
rapportage en voor de verbetering van de bedrijfsvoering onontbeerlijk.

3. De gegevens moeten zo volledig mogelijk en beschikbaar zijn. Voor de
harde-outputgegevens is dit vooralsnog geen probleem, voor de zachte-
outputgegevens wel. Het gaat daarbij vooral om de gegevens uit gestandaar-
diseerde bevolkingsenquêtes. In het ideale geval zouden regiokorpsen eens
in de twee jaar een standaardenquête moeten laten uitvoeren. De gegevens
kunnen zowel ten bate komen aan de regio zelf (zij bieden informatie voor
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het regionale beleidsplan en voor de regionale output/effectrapportage) als
aan de departementen (grondstof voor een vergelijkende output/effectrappor-
tage). In zo'n constructie past een databank, waaraan alle partijen gegevens
kunnen ontlenen en gezamenlijke financiering van departementen en politie
(naar schatting één miljoen op jaarbasis). Aan de financiering kan men een
kwaliteitsgarantie koppelen.
Het bovenstaande schetst het ideale geval. In de ontwikkelingen rond het ge-
bruik van een standaardenquête, de opslag van de gegevens in een databank
en financiering is tot nu toe nog weinig lijn te bespeuren.
Wat betreft de beschikbaarheid van de gegevens (van zowel harde als zachte
output) stuit men wel op het argument dat korpsen terughoudendheid be-
trachten bij het afstaan van gegevens. Daarover willen wij kort zijn. Het
gaat hier om een verantwoording van de besteding van collectieve middelen.
Het is moeilijk uit te leggen waarom- soms in de wet vastgelegde- regels
wel gelden voor de gemeenten, het hoger onderwijs, de sociale werkplaat-
sen, de kinderopvang e.d., en niet voor de politie.

4. De gegevens moeten tijdig beschikbaar zijn. Wat betreft de gegevens uit
standaardbevolkingsenquêtes zien wij - indien men een goede regeling tot
stand weet te brengen -geen bezwaren. De tijdigheid van harde-output-
gegevens geeft wel problemen. Thans (eind 1991) zijn net de gegevens van
1990 beschikbaar. Voor een effectief gebruik van een output/effectrappor-
tage op alle niveaus is dat veel te laat. Er moet gezocht worden naar een
oplossing waarbij reeds gedurende het `meetjaar' gegevens ter beschikking
komen.

7.3 Prikkels

Vergelijken van prestaties heeft alleen zin wanneer de gebruikers van de infor-
matie consequenties kunnen verbinden aan hun oordeel. Zij moeten kunnen
beschikken over positieve dan wel negatieve sancties (prikkels) om verande-
ringen in de gewenste richting te stimuleren. Alleen met het toedienen van
prikkels kan men de `tucht van de markt' effectief nabootsen.
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Summary

In this book a design for a model which enables measurement of police
performance together with some empirical data is presented. The design is
based on an Barlier article of Terlouw and Wiebrens` in which it was shown
that for the measurement of police performance first a comparative perspective
was needed which takes into account the differences in workload between
forces.

The report is witten bearing in mind the reorganisation of the Dutch police
which will be completed in April 1993. The now existing 148 municipal police
forces and 17 State Police districts will then be integrated into 25 regional
forces and one national force.' The function of die laffer will be to support the
regional forces. With the reorganisation another system of financing the police
will be introduced. The existing system of financing inputs will be replaced by
a system of input and output financing. Output financing requires insight in the
performance of police forces. Aside from that, police authorities like the public
prosecution and (regional) government also need more insight in police
performance.

Underlying the design are two models. The first one, called the `steering-at-a-
distance model', defines the main stakeholders with police performance. It
defines who is responsible for what, in what type of domain stakeholders are
acting and what type of information Bach stakeholder requires. The main
feature of this model is the so-called principal-agent relationship. In that
relationship the chief of police is responsible for the output of the police and
for the management of the police force. What the police should do, to what
effect, what the police priorities and posteriorities are, is decided by the
principals. They set the police agenda. The main principals are local and
regional administration, public prosecution and the police departments (the
Ministry of Justice and the Home Office).

G.J. Terlouw and C.J. Wiebrens. Bedrijven van opsporing; het meten van prestaties
bij de politie (Investigative firma; the measurement of police performance). Justitiële
Verkenningen, jaargang 17, nr. 3, 1991, pp. 40-69.

2 For the organization of the Dutch police, sec: Cas Wiebrens, Police personnel re-
allocation: the Dutch case. In: Policing and Society, 1990, vol. 1, pp. 57-76.
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The second model is called the information model, which is the well-known
input-throughput-output-effects model. Input is defined as the total number of
hours per year a police force has available. Performance measurement requires
that output is somehow related to input, e.g. the number of hours. This is done
in several steps. First of all output is divided in products and services. Products
are countable and therefore measurable, they consist of cleared-up crimes,
fines, permissions etcetera. Services are neither measurable and nor countable,
they consist of activities like patrols, prevention etcetera. The value of services
can only be measured by their effects.

For the measurement of products data from the administrations of 53 police
forces in 1989 were used. The data provided us with the number of cleared-up
crimes, fines etcetera per force for that year. Also standard times dating from
the 1988 reallocation research' were used. A standard time is defined as the
average time necessary to handle an incident (burglary, shoplifting etcetera)
completely. By multiplying the incidents in Bach crime category in the police
administrations with their appropriate standard time, it was possible to calculate
the time spent on output per force and also to express this as a percentage of
input (total hours per force).

This percentage is not a perfect indicator of police performance or
productivity. Police forces necessarily have to spend time on administering
crimes and incidents reported to them. With regard to police performance or
productivity, the crucial question is: `What does the police add to administéred
crimes and incidents?' In order to establish the `added value', one has to take
into account the differences in workload between forces. Our assumption is that
forces with a relatively high workload can develop few extra activities besides
administering and that forces with a relatively low workload should be able to
develop relatively many extra activities, aimed at clearing up crimes, traffic
control and so on.

In order to refine our measure of performance, we first calculated in time
and out time. `In-time' is the time necessary to administer a crime or incident
without delivering a final product like an arrest or fine. `Out-time' is the time
necessary to deliver a final product with regard to an incident or crime, after
administering the crime or incident.` Out-time can be regarded as `value
added', the time spent on extra activities in order to clear up crimes. Each
crime category can be multiplied by its appropriate in-time and out-time
(provided the case has been solved). Secondly, after calculating the total in-
time per force, we divided the 53 forces in three workload categories
(relatively high, middle and low workload) by relating the total in-time to the
total time available per force. Thirdly, we calculated the total out-time per

' Sec for a description, Cas Wiebrens, 1990.
4 So: in-time + out-time = standard time
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Figure 1: The performance matrix
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force and related that to the sum of the total in-time and out-time per force. We
call this clearing-up time. This also led to a threefold classification of the time
spent on effectively clearing up crimes (high, middle, low).

The results of these calculations are shown in a so-called performance
matrix. The horizontal axis of the matrix shows the three workload categories,
the vertical axis represents the classification into three clearing-up time
categories. It scales forces according to `value added'. Each of the 53 police
forces can be placed into one of the nine resulting cells (see figure 1).

As stated earlier, we assume that forces which have to spend a relatively
large amount of their time on the administration of reported crimes, incidents
etcetera (forces with a high workload), have relatively little time left for
clearing up crimes, arresting suspects etcetera. Therefore, we might expect
these forces to be placed in the left bottom cell (Cl). Forces on the other hand
which have a relatively low workload can spend relatively more time on
clearing up crimes etcetera. Therefore, these forces may be expected to appear
in the upper right cell (A3). Forces with a medium workload can be expected
to achieve a medium clearing-up time (cell B2). The diagonal from bottom left
to upper right (C1-B2-A3) represents the expected position of forces.
Exceptional forces are those which are positioned above the diagonal (i.e. in
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Figure 2: Classification of 14 police forces by the effects of their services

C, D,
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hoog midden laag

effects of services

cells Al, A2 or B1; these forces perform better than expected, given their
workload) and those which have a position under the diagonal (i.e. in cells B3,
C2 or C3; these forces show a performance which is less than can be
expected). Note however that in this example the expected performance is
based on a calculated average. Other positions in the matrix, e.g. above the
diagonal, may be chosen as a norm as well.

This performance matrix represents police achievement in an incomplete way,
as it only covers police products. It does not cover the other type of police
output, services. That means that managers of police forces showing a product
performance which is less than expected, can point to this incompleteness in
their defence. They can argue that instead of realizing products like fines and
arrest, their forces do accentuate services, that they give priority to patrols,
prevention etcetera.

With regard to services, we assume that the service performance can only be
measured by way of its effects. To acquire this information, we used data of 14
local (standardized) crime surveys and calculated scores for five effects
(general performance of the police, availability, willingness to notify the police,
victimization rates and levels of feeling insecure). Subsequently we divided the
scores of the 14 forces on this descriptive into three categories: high, medium
and low. Figure 2 gives the classification of these 14 forces with regard to
effects of services.

Next, for these 14 forces separately, we calculated a product performance
matrix, as outlined above. We then collapsed this matrix into a threefold
classification, i.e. forces which perform better than expected (i.e. average),
forces which perform as expected and forces which perform less than expected
(sec figure 3).
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Figure 3: Classification by position in the performance matrix
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The last step consists of merging both classifications into one matrix (figure 4).
The horizontal axis represents the effects of services as a representation of
service performance, as measured by the effects of services, the vertical axis
represents the performance of forces with regard to products. As can be seen,
three forces (C, E and M) which have a product performance which is less
than expected, do indeed perform better than average with regard to services.
We can also observe that one force (N) has a medium product performance,
but has a service performance which is less than average.

The fint matrix provides insight into the performance of forces with regard
to products and services. As with the product performance matrix, we assume
that a position on the diagonal (C1-B2-A3) is an average, an expected position.
Forces which are positioned above the diagonal in general perform better than
other forces. Their clearing-up time is relatively high while the services they
provide to the public are effective. Forces located under the diagonal have a
relatively low clearing-up time while the public does not rate their services
favourably.
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Figure 4: Matrix product performance versus effects of services
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Bijlage 1: Lijst van begrippen

agent - degene, die door de principaal is gemachtigd een door hem
aangegeven produktie te verwezenlijken

case load - de verhouding tussen werkvoorraad en beschikbare middelen
(werkdruk)

diensten - output, die niet in een concrete, telbare vorm aan de consument
wordt geleverd

doelmatigheid - de dingen goed doen; de verhouding tussen gerealiseerde en
gewenste produktiviteit

doeltreffendheid - de goede dingen doen; confrontatie van de ingezette
middelen met de door produktie bereikte effecten (op de consument)

effecten - de gewenste gevolgen van produkten en diensten (op de consument)

effectiviteit - zie doeltreffendheid

efficiency - zie doelmatigheid

gelastigde - zie agent

harde output - zie produkten

input - de voor produktie beschikbare middelen

inputtijd - de gemiddelde tijd voor het opnemen van een aangifte en de
daaraan verbonden handelingen

korpstijd - de organieke sterkte in aantal uren op jaarbasis (organieke sterkte
* 1760 uur)

ophelderingstijd - de effectief aan ophelderen bestede tijd in verhouding tot
de harde-outputtijd
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organieke sterkte - het in mensjaren uitgedrukt equivalent van de structureel
aan een korps toegewezen gelden

output - de uit het throughputproces voortkomende produkten en diensten; bij
output is nog geen sprake van finale levering aan de consument

outputtijd - de gemiddelde tijd om volgend op de aangifte tot een produkt te
komen

prestatie - produkten en/of effecten

prestatiematrix - tweedimensionaal model voor het afbeelden van prestaties

principaal - degene, die de gewenste produktie formuleert en de agent
machtigt deze te realiseren

produktie - omvang en samenstelling van de voortgebrachte produkten en
diensten

produkten - output, die in een concrete, telbare vorm aan de consument
wordt geleverd

produktiviteit - de verhouding tussen produktie (de omvang en samenstelling
van de voortgebrachte produkten en diensten) en ingezette middelen

standaardtijden - de aan PKP ontleende tijd, die staat voor de volledige
afhandeling van een vraag naar politie-output

throughput - het proces- waarbij middelen in produkten of diensten worden
omgezet

zachte output - zie diensten
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Bijlage 2: Formules

100%
outtijd

intijd

KORPSTUD = (organieke sterkte) * 1760 uur

INTUD = (aantal aangiften) * INPUTTUD

OUTTUD = (aantal ophelderingen) * OUTPUTTIJD

HARDE-OUTPUTTUD = HOT = INI'UD + OUTTUD

F.INPUD = CASE LOAD =
INTUD

KORPSTUD

OUTTUD
F.OUTTUD =

F. HOT =

OPHTIJD =

KORPSTUD

INTUD + OUTTUD

KORPSTUD

OUTTUD

INI'UD + OUTTIID
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Bijlage 3: Prestatiematrix harde output, 1989
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Almelo
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Smallingerland Maastricht
Alkmaar Venlo

B1 B2 B3

Emmen
Enschede
Apeldoorn

Groningen Zaanstad
Zwolle Capelle a/d Ussel
Arnhem Gouda
Eindhoven Den Haag
Helmond Rotterdam
Oss Vlaardingen

Deventer Tilburg Kerkrade

Cl C2 C3

Leeuwarden
Ede Almere
Den Helder Zeist

Nijmegen Hoorn Amstelveen
Amersfoort Purmerend Amsterdam
Utrecht Alphen a/d Rijn Haarlem
Nieuwegein Delft Haarlemmermeer
Hilversum Dordrecht Velsen
Broda Leiden Schiedam
Den Bosch Roosendaal & Nispen Spijkenisse
Lelystad Heerlen Zoetermeer

hoog midden

case load

laag
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Bijlage 4: De Standaard Enquête Bevolking

Ontwikkeling standaard bevolkingsenquête vrijwel voltooid

Weg met appels en peren (SEC, april 1991, jrg. 5, nr. 2, pp. 22-24)

Overal in Nederland zijn enquêtes ontwikkeld om zicht te krijgen op voor
bestuurlijke criminaliteitspreventie relevante zaken. Die enquêtes lijken heel
vaak sterk op elkaar. Maar hoe klein die verschillen soms ook zijn, ze doen
er feitelijk heel veel toe. Want om enquêtevragen te kunnen vergelijken, is het
niet voldoende dat ze veel op elkaar lijken. Ze moeten identiek zijn. Het
ministerie van Justitie ontwikkelt daarom in samenwerking met AGB Neder-
land een standaard bevolkingsenquête. Wanneer deze is voltooid, is het waar-
schijnlijk uit met het vergelijken van appels en peren.

Waarom vinden wij Van Basten zo
goed? Is Kasparov zo briljant? Zijn
Madonna en Bach muzikale
genieën? Dat raadsel is oplosbaar
als we naar onszelf kijken: voet-
ballen kunnen we niet, we schaken
beroerd en noten kunnen we alleen
kraken. Omdat wij slecht zijn, zijn
zij goed.

door Ton van Dijk
en Hans Willemse

Het is simpel. Goed, beter en best
bestaan bij de gratie van de verge-
lijking. Soms gebeurt dat vergelij-
ken heel intuïtief. Een vol stadion
heeft geen brede uitleg nodig bij
een briljant doelpunt van Van
Basten. Op andere momenten ligt

het moeilijker. Dat geldt zeker voor
het ontwikkelen van beleid.

Welk plan van actie is het meest
effectief? Is het best betaalbaar?
Wordt het breedst aanvaard? In
feite gaat het bij beleidsontwikke-
ling om een reeks toekomstvoor-
spellende vergelijkingen. Welk
beleid zal het het best gaan doen?
Soms wordt de vergelijking tussen
alternatieven heel intuïtief gemaakt,
soms heel beargumenteerd. Voor
dat laatste soort beleidsontwikkeling
proberen wij een handvat te ont-
wikkelen. Tenminste, als het gaat
om bestuurlijke criminaliteitspre-
ventie.

Standaard
Voor vergelijking is een standaard
nodig. Een belangrijk instrument
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voor het beleid is de bevolkings-
enquête. Her en der in het land zijn
enquêtes ontwikkeld om zicht te
krijgen op voor bestuurlijke crimi-
naliteitspreventie en -bestrijding
relevante zaken. Die enquêtes lijken
heel vaak sterk op elkaar. Soms
zijn vraagstellingen op een heel
enkel woordje na zelfs identiek.
]echter, hoe klein deze verschillen
soms ook zijn, ze doen er feitelijk
heel veel toe. Want om enquête-
vragen te kunnen vergelijken, is het
niet voldoende dat ze veel op elkaar
lijken. Ze moeten identiek zijn.

Tegen die achtergrond wordt op
dit moment een standaardinstrument
bestuurlijke criminaliteitspreventie
ontwikkeld. Een vragenlijst die
onder wisselende omstandigheden
- naar plaats èn tijd - voldoet.
Vergeleken met de instrumenten die
plaatselijk zijn ontwikkeld, is het
grote voordeel daarvan dat gemeen-
ten onderling vergeleken kunnen
worden. De vragen zijn immers
identiek. Dat is een voordeel van
niet te onderschatten belang. Uit-
komsten van onderzoek krijgen
daardoor veel meer profiel. Als
blijkt dat 30% van de bevolking in
een gemeente lijdt onder sterke
gevoelens van onveiligheid, dan is
dat 30 % teveel. Maar is het - niet
gemeten naar een norm, maar naar
feiten - ook ècht veel? Als in een
gelijksoortige gemeente 60% van
de bevolking lijdt aan heftige ge-
voelens van onveiligheid, dan valt
die 30% wel mee. Dat is één doel
van het instrument. Het moet een
standaard zijn. Het waarom van die
standaard is hiermee wel duidelijk.

Functies
Een standaardlijst `preventie' heeft
meer functies dan alleen vergelij-
ken. Bevolkingsonderzoek op het
gebied van orde, veiligheid en pre-
ventie, heeft een viertal hoofd-
functies:
-het beschrijft (descriptie);
- het draagt bij aan de beleids-

ontwikkeling (beleidsindicatie);
-het draagt bij aan de evaluatie

van het beleid (beleidsevaluatie);
en

-het draagt bij aan de voorlichting
(communicatie).

Descriptie
De politie houdt bij hoeveel perso-
nen van welk misdrijf slachtoffer
zijn geworden. Dat zegt iets over
de criminaliteit in een gebied. Veel
delicten onttrekken zich echter aan
de waarneming van de politie. De
politie is afhankelijk van het aan-
giftegedrag. De kracht van bevol-
kingsonderzoek is dat het niet
afhankelijk is van aangiftegedrag.
Zo wordt een beeld verkregen van
de feitelijke criminaliteit. Een beeld
dat veel nauwkeuriger is dan de
administratie van de politie.

Dat is een hele simpele, doch
uiterst nuttige functie van bevol-
kingsonderzoek: het geeft antwoord
op de vraag wat er aan de hand is.
Niet alleen als het gaat om feiten
zoals slachtofferschap, maar ook
als het gaat om gevoelens.

Beleidsindicatie
Het exacte beeld van de plaatselijke
uitgangssituatie zoals door het
bevolkingsonderzoek is bepaald,
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nodigt uit tot de vorming van nieuw
beleid. Je weet wat er aan de hand
is, zodat je plannen kunt maken.
Op basis van het onderzoek kom je
bovendien op ideeën over de vorm-
geving van het beleid. Niet alleen
het inzicht in de bewuste doelen
van het beleid wordt vergroot,
maar ook de middelen die je moet
inzetten. En wanneer je die moet
inzetten.

Beleidsevaluatie
Bevolkingsonderzoek is een effec-
tief middel om beleid te evalueren.
Het sterkst komt die kwaliteit naar
voren als het onderzoek na enige
tijd wordt herhaald. Dan kan heel
exact worden aangegeven welke
doelstellingen wèl, en welke niet
zijn gehaald. Ook wordt informatie
geboden over de factoren die suc-
ces en mislukking hebben bepaald.

Communicatie
Overheidsorganisaties zijn in de
afgelopen jaren anders over zichzelf
gaan denken. Burgers worden
steeds meer als klanten beschouwd.
Voorlichting aan de burgers is
daardoor belangrijker geworden.
Van de andere kant is het ook van
groter belang de ervaringen en de
wenden van de `klanten' te kennen.
Ook in die taak kan bevolkings-
onderzoek een centrale rol spelen.
De burger communiceert op syste-
matische wijze met de overheid
over zijn of haar werkelijkheid en
verlangens. Het biedt de overheid
tegelijkertijd een feitelijke grond-
slag voor de voorlichting. Er kan
worden aangetoond dat het beleid
wel of niet heeft gewerkt.

Bestuurlijke preventie
In dit brede verband van deze vier
functies zou de standaardenquête
bestuurlijke preventie een rol moe-
ten gaan spelen. Overigens naast
een andere ontwikkelde enquête: de
politiële basislijst. Dat is ook een
gestandaardiseerde enquête, maar
dan wel een die zich vooral op de
politie richt. Het instrument
bestuurlijke preventie is met name
voor het bestuur en richt zich op
één vorm van criminaliteitsbestrij-
ding: preventie.

Daarbij is de kracht van beide
instrumenten dat zij een groot aan-
tal modules, dat wil zeggen blokjes
van vragen, gemeenschappelijk
hebben. Extra modulen, meer toe-
gespitst op de politie en haar func-
tioneren, dan wel het gemeente-
bestuur, bepalen of de in essentie
identieke lijst politieel of bestuurlijk
wordt genoemd. De lijst kan het
best worden gezien als één lijst die
door aan- of afhaken van modules
(een soort wagonnetjes) kan worden
gevarieerd.

Stand van zaken
De vragenlijsten zijn inmiddels
reeds in een aantal gemeenten afge-
nomen. Zo is de politiële variant
sinds kort in ruim 20 gemeenten
toegepast. Het instrument bestuur-
lijke preventie is nog niet geheel
voltooid. In de gemeente Deventer
is de enquête al wel afgenomen,
terwijl bij het ter perse gaan van dit
nummer Tilburg aan de beurt was.
De uitkomsten worden dan op een
reeks aspecten bezien. Eén heel
belangrijk criterium zal worden
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gevormd door het beleidsmatige
rendement van de lijst. Want ook

Drs T. van Dijk is verbonden aan
het onderzoeksbureau AGB Neder-
land BV te Amsterdam. Drs H.M.
Willemse is hoofd van de stafafde-
ling Informatievoorziening van de
Directie Criminaliteitspreventie van
het ministerie van Justitie en tevens
lid van de SEC redactie.

aan standaardisatie zit een grens.
Het lokale belang mag er niet door
worden gefrustreerd. De gemeenten
moeten zich in de lijst voldoende
kunnen herkennen. Wij willen zo
ver mogelijk vergelijken, maar ook
weer niet tè ver.

In het komende nummer van
SEC (juli 1991) zal bekend worden
gemaakt op welke wijze de stan-
daardenquête verkrijgbaar zal zijn.

Standaard voor bevolkingsonderzoek is beschikbaar

Weg met appels en peren (2) (SEC, juli 1991, jrg. 5, nr. 3, pp. 8-9)

In het vorige nummer van SEC werd reeds melding gemaakt van het feit dat
het eindelijk afgelopenial-zijn met het moeten vergelijken van appels met
peren door de invoering van het standaard bevolkingsonderzoek. De vragen-
lijst van de `Standaard Enquête Bevolking' is nu vastgesteld en, voorzien van
een toelichting, inmiddels gezonden aan gemeentebesturen, politiekorpsen en
arrondissementsparketten in Nederland.

Met de Standaard Enquête Bevol-
king is een belangrijk instrument
voor het lokale bestuur, de politie
en het openbaar ministerie bij de
beleidsbepaling en -evaluatie op het
terrein van de criminaliteitsbe-
heersing ter beschikking gekomen.

door Ton Eijken

De enquête heeft een modulaire
opbouw. Dat wil zeggen dat er ver-
schillende afgeronde vragenblokken
zijn rond bepaalde onderwerpen die
zowel voor het lokale bestuur, de
politie en het openbaar ministerie
van belang zijn bij de beheersing

van de criminaliteit en de inspan-
ningen van politie en bestuur op dit
terrein. Verder kent de standaard
een driedeling in Kern-modulen,
Keuze-modulen en een Open blok.

Modulen met onderwerpen die
voor iedereen van belang zijn en
altijd uitgevoerd dienen te worden,
behoren tot de kern van het instru-
ment. Het gaat om een vijftal
modulen:
- slachtofferschap en aangifte-

gedrag;
- buurtproblemen;
- onveiligheidsgevoelens;
- aangiftebereidheid;
- achtergrondkenmerken van

respondenten.
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Daarnaast zijn er keuze-modulen
waarbij het enerzijds om gegevens
gaat die bij uitstek relevant zijn
voor de politie, en anderzijds om
bestuurlijk en preventief relevante
informatie. Deze modulen hebben
betrekking op:
- preventief gedrag;
- beoordeling van het functioneren

van het lokale bestuur;
- beoordeling van het functioneren

van de politie;
- buurtkenmerken;
- prioriteiten politietaken;
- andere politiecontacten;
-kans op slachtofferschap;
- prioriteiten gemeentetaken.

Door de kern-modulen aan te
vullen met enkele keuze-modulen
kan een op de situatie toegesneden
vragenlijst worden samengesteld.
De keuze van keuze-modulen hangt
af van de invalshoek. Deze kan
meer politieel, bestuurlijk of
preventief gericht zijn.

Flexibel
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat
bepaalde, lokaal levende vragen
niet in de standaard zijn terug te
vinden. Daarom kent de standaard
ook een `open blok'. Met dit blok
kunnen specifieke vragen aan het
instrument worden toegevoegd. Zo
is de standaard ook nog flexibel.

Het uiteindelijke instrument is ver-
vaardigd in opdracht van de minis-
teries van Justitie en Binnenlandse
Zaken. Het gaat om een integratie
van de uitkomsten van twee ont-
wikkelingstrajecten. De politiële
modules zijn gebaseerd op de

`politiemonitor', die onlangs in
opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken is afgenomen.
Op grond van de ervaringen daar-
mee zijn enkele verbeteringen aan-
gebracht in de vragenlijst zoals
gebruikt in de Standaard Enquête
Bevolking. De bestuurlijke en pre-
ventieve modulen zijn onlangs ont-
wikkeld in opdracht van de beide
ministeries. Deze zijn inmiddels
getoetst in enkele gemeenten.
Verder is steeds een afstemming
nagestreefd met de landelijke
bevolkingsenquête van het Centraal
Bureau voor de Statistiek ten
aanzien van slachtofferschap.

De brochure is onlangs naar alle
gemeentebesturen, politiekorpsen
en arrondissementsparketten gezon-
den. Daarin was reeds opgemerkt
dat het van belang is dat ook de
uitvoering van de standaardvragen
lijst op een aantal aspecten is ge-
standaardiseerd. Vandaar het ver-
zoek om, voordat een bevolkings-
onderzoek volgens de standaard
uitgevoerd wordt, contact op te
nemen met schrijver dezes op de
Directie Criminaliteitspreventie van
het ministerie van Justitie (tel:
070 - 370 64 95) of Irvin Barnard
van de afdeling Bedrijfsvoering,
Organisatie en Sterkte van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
(tel: 070 - 302 75 38).

De auteur is als onderzoeker
verbonden aan de Stafafdeling
Informatievoorziening van de
Directie Crnnaliteitspreventie van
het ministerie van Justitie.
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Bijlage 5: Aan de Politiemonitor ontleende gegevens

I Functioneren van de politie in de gemeente

De respondenten is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor het totale
functioneren van de politie in de gemeente.

II Beschikbaarheid in de buurt

Somscore van de volgende items:
- Ie ziet de politie te weinig. EENS/NOCH EENS NOCH ONEENS/ONEENS
- Ze komen hier te weinig uit de auto.
- Ze zijn hier te weinig aanspreekbaar.
- Ze hebben te weinig tijd voor allerlei zaken.
- Ze komen niet snel als je ze roept.

III Feitelijk aangiftegedrag slachtofferschap vermogensfeiten

Dit betreft de feitelijke aangifte bij de politie van onder IV genoemde vermo-
gensfeiten, voorzover de respondenten daarvan in bedoelde periode in hun
woongemeente slachtoffer van geworden zijn; de aangegeven feiten zijn per
slachtoffer opgeteld tot een totale maat voor feitelijke aangifte van vermogens-
feiten.

IV Slachtofferschap vermogensdelicten

- fietsendiefstal;
- diefstal VAN auto;
- diefstal UIT auto;
- diefstal portemonnaie/tasje met geweld;
- diefstal portemonnaie/tasje zonder geweld;
- inbraak;
- overige diefstal.

De gebruikte gegevens betreffen slachtofferschap van voornoemde feiten, in de
woongemeente, in de `afgelopen twaalf maanden'; de frequenties van slacht-
offerschap voor deze zeven feiten zijn bij elkaar opgeteld tot eenfrequentie-
maat slachtofferschap vermogensfeiten.
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V Onveiligheidgevoelens

Somscore van de volgende items:
- Ik durf 's avonds alleen over straat.

EENS/NOCH EENS NOCH ONEENS/ONEENS
- Ik doe 's avonds rond tien uur niet open. IDEM
- Ik kom 's avonds liever niet op bepaalde plekken in de buurt. IDEM
- Voelt u zich 's nachts wel eens onveilig op straat in het centrum van uw

gemeente? VAAK-ALTIJD/SOMS/ZELDEN/NOOIT/NVT GA DEUR NIET UIT
- Voelt u zich 's avonds wel eens onveilig op straat in de buurt waar u woont?

VAAK-ALTLID/SOMS/ZELDEN/NOOIT/NVT GA DEUR NIET UIT
- Bent u wel eens bang als u 's avonds alleen thuis bent?

BIJNA ALTLID/MEESTAL/SOMS WEL SOMS NIET/MEESTAL NIET/NOOrr/NVT
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

1989

K1 Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-
experimenten
L. CM. Kooien; C.J. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
M. I. Zeilstras H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

K5 Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Naborn

1990

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8 Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteits-
problemen in de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan

K9 Criminaliteitspreventie in het onderwijs. Eerste deelexperiment: spijbel-
controle
M. Mutsaers; L. Boendermaker

K10 Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie. Verslag van een verkennend
onderzoek bij een groot parket in het westen des lands
T. van Hecke; J. Wenvners; M. Junger
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Kl l Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering. Procesevaluatie
E. Spaans; L. Doornhein

K12 Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden
M. Junger; L. Steehouwer

K13 Interimrapport Prejop Amsterdam
L. Boendermaker; S.M. Schneider

1991

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989
E.J.M. Barendse-Hoornweg; dr. P.C. van Duyne

K15 Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening? Uitkomsten van een
enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en
coordinatoren dienstverlening
R. Kockelkorn; P.H. van der Laan; C. Meulenberg

K16 Duits drugstoerisme. Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in
Arnhem
M. Grapendaal; R. Aidala

K17 Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer? Een
literatuuronderzoek
E.M. T. Beenakkers

K18 Afhandeling van winkeldiefstal via de Halt-procedure. Evaluatie van een
Rotterdams experiment
M. Kruissink,• mm. v. C. Verwers

K19 Dagdetentie. Evaluatie van een experiment
B. Wartna; R. Aidala

1992

K20 Gezinshereniging. De overkomst van gezinsleden van migranten en
Nederlanders
drs. E.M. Naborn

K21 Vergelijken van politieprestaties. Aanzet tot de ontwikkeling van een
outputleffectrapportage van de politie
C.J. Wiebrens; M. Kruissink,• G.J. Terlouw
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