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Voorwoord

In aansluiting op een in begin 1982 verschenen WODC-rapport 'Projectsurveil-
lance en Voorkoming Misdrijven in Hoogeveen', waarin wordt aangegeven wat
over een periode van een jaar de effecten zijn van deze politiemethodieken op
het criminaliteitsniveau, bevat dit rapport de resultaten op langere termijn, nl.
over een periode van twee jaar (1980 en 1981).

Daarnaast wordt, vooruitlopende op een meer afgeronde evaluatie, kort in-
gegaan op de kans op slagen van de politie-experimenten in het algemeen.
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1 Inleiding

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestu-
dies naar de effecten van methodieken die de politie bij wijze van experiment
ter hand heeft genomen teneinde de kleine criminaliteit beter te kunnen
bestrijden (1).

De beslissing over de aard van deze methodieken berust bij het lokale drie-
hoeksoverleg van burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef, waar-
mee tevens een tweede doel is aangegeven, nl. het verder op gang brengen en
stimuleren van het driehoeksoverleg als beleidsbepalend orgaan voor de poli-
tie.

Een van deze gemeenten is Hoogeveen, waar de politie - naast de repressie-
ve aanpak middels opsporingsonderzoek - meer preventief is gaan werken
aan de bestrijding van vernieling, inbraak en diefstal. Dit gebeurt enerzijds in
de vorm van tijd- en plaatsgerichte surveillances op vernieling en anderzijds in
de vorm van een breed terrein van activiteiten door een daartoe uit de recher-
che vrijgemaakte ambtenaar Voorkoming Misdrijven (VM), gericht op de pre-
ventie van inbraak, diefstal en vernieling. Per januari 1980 is men hiermee be-
gonnen, aanvankelijk voor de periode van een jaar. Na een eerste evaluatie op
basis van binnen het politiekorps beschikbare gegevens - en later on-
dersteund door wetenschappelijk onderzoek (2) - is binnen het driehoekso-
verleg besloten het experiment voorlopig met een jaar te verlengen. In dat
jaar, in 1981, zou dan, naast een continuering van de reeds lopende politie-
activiteiten, een aanvang kunnen worden gemaakt met andere activiteiten die
eveneens zouden kunnen bijdragen aan het beoogde doel, nl. een betere
bestrijding van de kleine criminaliteit.

Dit rapport bevat de bevindingen van het tweede experimentele jaar. Tevens
wordt daarbij verwezen naar de eerder behaalde resultaten. Het rapport wordt
afgesloten met een beschouwing over de kans op slagen van het gestelde
doel.

Doel van het evaluatie-onderzoek van het WODC is om na te gaan in hoeverre
de politie erin is geslaagd de kleine criminaliteit beter te bestrijden. Alvorens
deze vraag te kunnen beantwoorden, zal moeten worden aangegeven wat be-
grepen wordt onder een betere bestrijding van de criminaliteit. In het onder-
zoek is dit als volgt geoperationaliseerd (2):

1. een ombuiging van de - evenals landelijk - ook in Hoogeveen te
constateren stijging van delicten zoals vernieling, inbraak en diefstal;

2. het verlagen van de gevoelens van onveiligheid bij de bevolking van
Hoogeveen en van de gepercipieerde kans om het slachtoffer van een
misdrijf te worden;

3. het bevorderen van een aantal voorwaarden voor een betere preventie
enlof repressie van de criminaliteit, zoals:
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het doen van aangifte van een delict waarvan men het slachtoffer
is geworden;

het waarschuwen van de politie bij potentieel verdachte situaties;

het nemen van preventiemaatregelen tegen inbraak of diefstal;

een gunstig oordeel van de bevolking over het optreden van de
Hoogeveense politie.

Of de experimentele politie-activiteiten effect hebben gehad, wordt bepaald
door de onder 1 t/m.3 genoemde factoren door middel van steekproefonder-
zoek onder de bevolking van Hoogeveen op verschillende tijdstippen te meten
en te vergelijken.

Op drie momenten is een dergelijk bevolkingsonderzoek (in de vorm van een
telefonische enquete) uitgevoerd:

- voor de aanvang van het eerste experimentele jaar in de zomer van 1979;

- na afloop van het eerste jaar in het begin van 1981;

- na afloop van het tweede jaar in het begin van 1982.

De ontwikkeling van de criminaliteit is tevens vastgesteld aan de hand van ge-
gevens uit de administratie van de Hoogeveense politie.
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2 De inhoud van het experiment

Zoals in het voorgaande hoofdstuk reeds is aangegeven, was het experiment
tweeledig: de projectsurveillances en de activiteiten van de ambtenaar VM. In
het kort zal worden beschreven wat de aard van deze twee onderdelen was.

a. tijd- en plaatsgerichte surveillances op vernieling
Deze surveillances zijn gehouden op die tijdstippen en die plaatsen, waarvan
bij de politie bekend was dat er veel vernielingen werden gepleegd. De surveil-
lances vonden vooral plaats in het centrum van Hoogeveen, zowel overdag in
schoolpauzes en na schooltijd alsook op zaterdagmiddagen, 's avonds op
koopavonden en nog later op de avond rondom cafe§ en bars. Tevens is er in
de vroege avonduren gesurveilleerd bij parken, scholen, sportlokalen en club-
gebouwen, verspreid over de gehele gemeente.

In het centrum werd veelal te voet gesurveilleerd; elders in de gemeente
veelal per auto. Men trad daarbij afwisselend op in uniform of in burger, in een
politie-auto of in een burgerauto.

Gegevens over het aantal uren dat aan deze preventiesurveillances is
besteed, wijzen op een sterke toename in het eerste jaar. In het tweede jaar is
daarentegen een daling opgetreden in het aantal uren dat op vernieling is ge-
surveilleerd. Wel blijft het aantal uren in 1981 boven dat van voor de start van
het experiment. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de toename in het
eerste jaar wellicht wat groter is uitgevallen vanwege de nachtelijke surveil-
lances op brandstichting, waardoor de gemeente maandenlang het risico liep
getroffen te worden. Ook is het denkbaar dat het experiment zelf tot een be-
wuste registratie heeft geleid van surveillance-uren die in voorgaande jaren
ook werden uitgevoerd, maar niet genoteerd.

b. de werkzaamheden van de ambtenaar VM
In de rapportage over het eerste experimentele jaar (2) is een uitgebreid over-
zicht gegeven van de varieteit in werkzaamheden van de ambtenaar VM, op
basis van door hem bijgehouden dagstaten. In het tweede jaar is afgezien van
deze dagstaten, mede vanwege het toch nogal tijdrovende karakter. Uit
gesprekken met de ambtenaar VM mag worden geconcludeerd dat het beeld
van werkzaamheden in het tweede jaar weinig afwijkt van het eerste jaar. De
tendens tot een afname van het aantal schriftelijke beveiligingsadviezen, c.q.
van de hoeveelheid aan deze adviezen bestede tijd, heeft zich doorgezet ten
gunste van een toename van de voorlichting aan groepen van de bevolking en
van het uitvoeren van bepaalde projecten, zoals ten tijde van de Drentse fiets-
vierdaagse, op scholen met betrekking tot vandalisme, of tezamen met de sur-
veillancedient met betrekking tot diefstal uit auto's.

Naast deze twee onderdelen van het experiment zijn in 1981, als nieuw ele-
ment, zeven wijkavonden georganiseerd. Doel van deze avonden was vooral:

-- het verstrekken van informatie door de politie aan de bevolking over
werkwijze en organisatie;

- het verstrekken van informatie door de bevolking aan de politie over za-
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ken die in de wijk spelen en waaraan de politie volgens de wijkbewoners
iets zou moeten doen, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt.

Achterliggend doel van deze informatie-uitwisseling was om politie en bevol-
king dichter bij elkaar te brengen, de onderlinge verstandhouding te bevorde-
ren en de bevolking ook te attenderen op de mogelijkheden en beperkingen
van de politie.

Alhoewel op grote schaal bekendheid is gegeven aan de wijkavonden door
aankondigingen in de plaatselijke pers, door huis-aan-huis in de wijk versprei-
de uitnodigingen en door voor de kinderen van de lagere scholen in die wijk op
de dag van de wijkavond een programma te organiseren, was de opkomst
enigszins teleurstellend. Over de zeven wijkavonden tezamen bedroeg de ge-
schatte opkomst ca. 1.000 personen, overwegend van middelbare tot oudere
leeftijd. Dit aantal komt neer op ca. 2,5% van de Hoogeveense bevolking van
12 jaar of ouder (kom van Hoogeveen). Gezien deze geringe belangstelling,
vooral van de jongere inwoners van Hoogeveen, is het doel van de wijkavon-
den slechts in beperkte mate gerealiseerd. Gegevens uit het bevolkingsonder-
zoek over het nut van wijkavonden ondersteunen dit enigszins: een aantal
respondenten betwijfelt of jongeren naar dit soort avonden zullen komen. Ook
uit het verloop van de wijkavonden zou men kunnen afleiden dat deze slechts
beperkt aan hun doel hebben beantwoord. Indruk van de onderzoeker (die vier
van de zeven avonden heeft bezocht) was, dat relatief veel tijd is besteed aan
informatie van de zijde van de politie over de organisatie, de opbouw van het
korps en over de aard van het politiewerk. Het tweede aspect - informatie
door de bevolking - ging veelal niet verder dan het uiten van individuele
klachten van individuele burgers o.a. over verkeerd geparkeerde autoe of fiet-
sende mensen op de trottoirs. Collectief ervaren wijkproblemen die voor de
politie aanknopingspunten zouden kunnen bieden voor gericht handelen, kwa-
men nauwelijks naar voren.

Het bovenstaande neemt niet weg dat de burger - zo blijkt uit het bevol-
kingsonderzoek - de idee van een wijkavond zeer op prijs stelt. Men hoort op
die manier meer over de politie en hoopt op die manier tot een beter weder-
zijds begrip te komen. Het nut van wijkavonden ligt voor de bevolking dus
vooral in het eerste van de twee hierboven genoemde doelen, nl. informatie
door de politie. Voor de politie ligt wellicht het accent meer op het tweede
doel, nl. informatie door de bevolking. De ervaringen van de Hoogeveense poli-
tie kunnen wat dat betreft een 'lering' zijn voor andere politiekorpsen: stel de
verwachtingen van wijkavonden niet te hoog!

In Hoogeveen hebben de wijkavonden geen vervolg gekregen in nieuwe
politie-activiteiten. Daarmee omvatte het experiment in 1981 in feite dezelfde
onderdelen als in 1980. Derhalve biedt het evaluatie-onderzoek over het twee-
de experimentele jaar geen inzicht in de effecten van nieuwe activiteiten ten
opzichte van het eerste jaar, doch veeleer een inzicht in effecten die op wat
langere termijn van projectsurveillances en activiteiten van een ambtenaar
VM zijn te verwachten.
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Resultaten van het onderzoek3

In dit hoofdstuk zullen de onderzoekresultaten worden weergegeven ten aan-
zien van:

1. de bekendheid van de Hoogeveense bevolking met de experimentele
politie-activiteiten;

2. de omvang van de criminaliteit, vooral van inbraak, vernieling en
diefstal;

3. de gevoelens van onveiligheid van de bevolking;

4. het aangiftegedrag ingeval men het slachtoffer is geworden van een
misdrijf;

5. de bereidheid van de bevolking om ingeval van potentieel verdachte si-
tuaties de politie te waarschuwen;

6. de bereidheid bij de bevolking om preventiemaatregelen tegen inbraak
of diefstal te nemen;

7. het oordeel van de bevolking over het optreden van de Hoogeveense po-
litie. -

Het eerste punt - de bekendheid met de experimentele politie-activiteiten -
is een noodzakelijke voorwaarde, willen deze activiteiten invloed hebben op
de overige zes punten, de evaluatiecriteria. De mate van bèkendheid geeft te-
vens aan hoe sterk de experimentele activiteiten voor de bevolking als stimu-
lus hebben gewerkt; met andere woorden, was de stimulus sterk genoeg om
de effecten die werden verondersteld daarvan uit te gaan, daadwerkelijk te
realiseren. Voordat dan ook op de effecten van het experiment zelf zal worden
ingegaan, zal eerst worden aangegeven welk deel van de bevolking, en dan
vooral welke groepen van de bevolking, iets van het experiment heeft gemerkt.

3.1 Bekendheid met het experiment
Zowel in 1981 (bij de eerste nameting, na een jaar) als in 1982 (bij de tweede
nameting, na twee jaar) is in het onderzoek aan de respondenten gevraagd of
men op de hoogte was van de nieuwe politie-activiteiten, zowel van het
bestaan van de ambtenaar VM als van de projectsurveillances.

In 1981 wist eenderde (37%) dat er bij de gemeentepolitie Hoogeveen een
politiefunctionaris speciaal was belast met de preventie van bepaalde vormen
van criminaliteit. In 1982 was dit gestegen tot de helft (52%), een aanmerkelij-
ke toename derhalve.

Gevraagd is op welke wijze men daarvan had gehoord. Voor een groot deel
(ca. 75%) blijkt dit te zijn op basis van artikelen en berichten in de plaatselijke
pers. Een kleiner deel (ca. 20%) weet het door de activiteiten van de ambte-
naar VM: de kinderen hebben thuis verteld over zijn bezoek aan de school;
men heeft er over gehoord op een voorlichtingsavond, een wijkavond of op een
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tentoonstelling waaraan de ambtenaar VM heeft meegewerkt; of via vrienden
of kennissen. Slechts een zeer klein deel (ca. 4%) heeft persoonlijk contact
gehad met de ambtenaar VM. Ook na twee jaar experimenteren is dit het
beeld.

Op dezelfde wijze is in beide bevolkingsonderzoeken gevraagd of men op de
hoogte was van de projectsurveillances van de Hoogeveense politie.

Na een jaar blijkt eenderde (31 %) ervan te weten; en in het tweede jaar blijft
dit vrijwel gelijk (33%). Hier is dus geen toename van de bekendheid opgetre-
den.

In tegenstelling tot de ambtenaar VM weet men van de surveillances rela-
tief vaker op grond van eigen ervaring: men heeft het afgeleid uit de grotere
aanwezigheid van de politie, overdag en 's avonds, op straat. Daarnaast zijn
artikelen in de plaatselijke pers een belangrijke bron van informatie.

Een vergelijking na een jaar en na twee jaar experimenteren laat zien dat er
in die zin een negatief resultaat is behaald dat na een jaar experimenteren de
eigen ervaringen het hoogste scoorden als informatiebron en na twee jaar de
artikelen in de plaatselijke pers. Wellicht is er bij de bevolking een gewenning
opgetreden, waardoor men de surveillances minder bewust heeft opgemerkt.
Ook is het zo dat de surveillances wat minder in het centrum en wat meer ron-
dom parken, scholen en bouwprojecten in de buitenwijken - en derhalve
meer in de auto - zijn uitgevoerd. Surveillances op deze plaatsen zijn voor de
bevolking minder in het oog vallend.

Na een jaar was de helft (54%) van de ondervraagden op de hoogte van een
of beide onderdelen van het experiment; na twee jaar was dit gestegen tot
tweederde (67%).

Op zich genomen is mijns inziens de score na een jaar en na twee jaar expe-
rimenteren zeker niet aan de lage kant, wanneer deze wordt vergeleken met re-
sultaten die elders zijn behaald. In Hoogeveen is met opzet niet al te veel be-
kendheid gegeven aan het experiment. Bij de start is wel de ambtenaar VM in
de plaatselijke pers aangekondigd, doch niet de projectsurveillance. In de ge-
meente 's-Gravenhage waar een team van politiemensen aan een preventie-
experiment in een bepaalde wijk van de stad deelnam, bleek na een half jaar
30 a 40% van de bevolking daarvan op de hoogte te zijn, ondanks de grotere
bekendheid die eraan was gegeven (3). Een soortgelijk experiment in een wijk
van Amsterdam gaf wel een hogere score te zien; daar wist tweederde (66%)
van de bevolking na ruim een half jaar ervan (4).

Een interessante vraag is vervolgens welke groepen van de bevolking van het
experiment op de hoogte zijn; zijn dit relatief meer mannen dan vrouwen, ou-
deren dan jongeren of mensen uit hogere dan uit lagere sociale milieus? Om-
dat de bron van informatie voor de ambtenaar VM en de projectsurveillances
verschillend bleek te zijn, is dit afzonderlijk bekeken.

De ambtenaar VM is zowel na een jaar als na twee jaar minder bekend on-
der:

vrouwen dan onder mannen;

de allerjongste (16 t/m 24 jaar) en de alleroudste (65 jaar en ouder) leef-
tijdscategorie dan onder de tussenliggende categorieen;

lagere en middelbare sociale milieus dan onder hogere sociale milieus.

De grootte van de verschillen is in beide jaren van vrijwel gelijke orde.
Dit betekent dat - alhoewel de bekendheid van de ambtenaar VM in de

loop der tijd is toegenomen - deze nog vooral beperkt blijft tot bepaalde
groepen van de bevolking, wat zeer zeker weer zal samenhangen met de bron
waaruit deze groepen hun informatie ontlenen, nl. de plaatselijke media.

Ten aanzien van de projectsurveillances zijn er geen verschillen in bekend-
heid naar geslacht, leeftijd of sociaal milieu.
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3.2 Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit
De gegevens over de omvang en de ontwikkeling van de criminaliteit zijn af-
komstig uit de administratie van de Hoogeveense politie en uit de bevolkings-
onderzoeken, waarin aan de respondenten is gevraagd of ze ooit het slacht-
offer zijn geweest van een misdrijf. Met behulp van deze bevolkingsonderzoe-
ken wordt een indruk verkregen van de omvang van de 'werkelijke' criminali-
teit. Voor de achtergronden van deze benadering wordt verwezen naar de lite-
ratuur (5).

a. het bevolkingsonderzoek
In het experiment in Hoogeveen lag het accent op de bestrijding van vernie-
ling, inbraak en diefstal (vooral van de fiets en uit de auto). Aan de responden-
ten is dan ook gevraagd of ze ooit - en zo ja in welk jaar - het slachtoffer
zijn geweest van een of meer van deze delicten. Tabel 1 bevat het percentage
inwoners van 16 jaar en ouder dat in het betreffende jaar het slachtoffer is ge-
weest (bij diefstal van fiets en diefstal uit de auto is gepercenteerd op het aan-
tal bezitters van deze vervoermiddelen).

Tabel 1: percentage inwoners van 16 jaar en ouder dat het slachtoffer is geworden van een of meer
delicten

vernieling van eigendom (par-
ticulier)
fietsendiefstal
inbraak in woning (particulier)
diefstal uit auto

1978' 1980 1981

7.5% 9.3% 9.5%
2.5% 2.1% 2.0%
1.4% 1.4% 1.0%

1.0% 0.3% 1.0%

*) De eerste enquete vond plaats in de zomer van 1979. Gekeken is naar het voorgaande kalender-
jaar, hier dus 1978.

Uit tabel 1 blijkt dat in 1980, het eerste experimentele jaar, ondanks de extra
aandacht van de politie de omvang van vernielingen is gestegen ten opzichte
van twee jaar daarvoor. In het tweede experimentele jaar lijkt dit gestabili-
seerd te zijn; en is er dus een positief resultaat behaald.

Bij de overige delicten zijn de verschillen in percentage te gering om tot een
daling of stijging te kunnen concluderen.

Gerelateerd aan landelijke cijfers zou men - zij het enigszins met voorbe-
houd vanwege de nogal geringe aantallen slachtoffers om wie het gaat - mo-
gen concluderen dat de Hoogeveense politie, zeker in het tweede experimen-
tele jaar, succes heeft geboekt in de bestrijding van vernielingen: de stijgende
lijn is omgebogen. Een punt van zorg is daarnaast het, in relatie tot gemeen-
ten met een vergelijkbaar inwonertal, hoge inbraakpercentage. Anderzijds is
het inbraakpercentage in Hoogeveen, in tegenstelling tot de landelijke ontwik-
keling, niet verder gestegen.

b. de politie-administratie
Alhoewel de politiestatistieken geen volledig beeld geven van de criminaliteit,
geven ze wel weer hoeveel zaken er bij de politie zijn binnengekomen. Daar-
mee bieden ze een - zij het zeer globale - indicatie van de hoeveelheid
werk/tijd die door de politie is besteed aan bestrijding van de criminaliteit
(vooral op grond van het aantal ophelderingen).

De Hoogeveense politie kent twee registratiesystemen. Het stafbureau Or-
ganisatie, Planning en Communicatie (OPC) houdt maandelijks een overzicht
bij van alle 'recherchezaken' (daartoe behoren alle misdrijven met uitzonde-
ring van fietsendiefstal en misdrijven WVW). Daarnaast zijn er de overzichten
'Criminele Statistiek' die maandelijks worden ingezonden naar het CBS.

Beide registraties geven onderling nogal verschillende cijfers te zien, o.a.
vanwege verschillen in richtlijnen en criteria met betrekking tot de registratie;
zie ook (2). Teneinde toch een schets te kunnen geven van omvang en ontwik-
keling van de geregistreerde criminaliteit is gekozen voor het registratie-
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systeem van het bureau OPC, aangezien dat de meest up-to-date zijnde gege-
vens bevat.

Grafiek 1 geeft de ontwikkeling van de bij het bureau OPC geregistreerde cri-
minaliteit over de jaren 1978-1981; zowel het totaalbeeld als afzonderlijk het
aantal inbraken, vernielingen en diefstallen.

Grafiek 1:

1000}- totaal
recherchezaken

500 -L

diefstal

inbraak

vernieling

1978 1979 1980 1981

Uit deze grafiek valt af te lezen dat de totale geregistreerde criminaliteit, na
een stijging tussen 1978 en 1980, in 1981 niet verder is toegenomen doch
enigszins is gedaald. De ontwikkeling van het aantal diefstalen vertoont na
1980 eenzelfde beeld. Vernieling en inbraak wijken daarentegen van het to-
taalbeeld af. Bij vernieling is er in 1981 (doch ook al in 1980) een sterkere da-
ling opgetreden, terwijl er bij inbraak in 1981 daarentegen sprake is van een
verdere stijging.

Wanneer nog weer specifiek wordt gekeken naar afzonderlijke vormen van
diefstal, vernieling of inbraak, blijkt dat:

de daling bij diefstal zich vooral voordoet bij diefstal uit kleedlokalen en
garderobes;

de daling bij vernieling sterk zichtbaar is bij vernieling aan voertuigen en
vernieling aan openbare gebouwen, scholen e.d. (Dit laatste wordt be-
vestigd in cijfers over de omvang van financiele schade tengevolge van
vernielingen aan dergelijke gebouwen);

de stijging van het aantal inbraken vooral is gelegen in een stijging van
het aantal inbraken in woningen.

Een vergelijking van tabel 1 en grafiek 1 lijkt een tegengestelde ontwikkeling
van de criminaliteit te zien geven. Met betrekking tot vernieling bevat tabel 1
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evenwel alleen de vernielingen waardoor particulieren zijn getroffen en niet de
vernielingen aan openbare gebouwen, scholen, winkels e.d. Deze laatste, ta-
melijk grote categorie vertoont de grootste daling. Voor inbraak geldt even-
eens dat de percentages in tabel 1 gebaseerd zijn op inbraak in privewoning-
en. Bovendien betreft het slechts een zeer gering aantal inbraken. Grafiek 1
geeft dan ook een vollediger beeld van de ontwikkeling van het aantal inbra-
ken.

De ontwikkeling van de bij het bureau OPC geregistreerde (kleine) criminali-
teit (die, zij het met verschillen in aantallen delicten, in grote lijn overeenkomt
met de CBS-registratie) bevestigt het beeld van de ontwikkeling van de'werke-
lijke' criminaliteit op basis van het bevolkingsonderzoek.

De Hoogeveense politie lijkt met haar extra inspanningen wel een gunstig
resultaat te hebben bereikt bij vernieling, doch minder bij diefstal en inbraak.
Vermeld zij wel dat ook elders in Nederland inbraak in woningen blijft stijgen,
hetgeen de stijging in Hoogeveen enigszins relativeert. Ook de geregistreerde
fietsendiefstallen zijn in deze twee jaar (1980-1981) niet afgenomen en bedra-
gen ca. 400 meldingen per jaar. Daarbij valt dan bovendien nog op dat in 1981
relatief meer gestolen fietsen volgens de aangevers ten tijde van de diefstal
op slot stonden. De preventievoorlichting heeft in zoverre dus wel effect ge-
had dat men er beter op is gaan letten om zijn/haar fiets op slot te zetten; de
kans op diefstal lijkt daarmee echter niet gedaald.

3.3 Gevoelens van onveiligheid
Een tweede doel van het experiment was om de beleving van de Hoogeveense
bevolking van de mate van onveiligheid te beinvloeden en de gepercipieerde
kans om het slachtoffer van een delict te worden omlaag te brengen.

Het bevolkingsonderzoek bevatte een vijftal vragen met betrekking tot dit
aspect:

1. denkt u er wel eens aan het slachtoffer te worden van een delict; welk
delict dan in het bijzonder en wat is de aanleiding?

2. is de kans om het slachtoffer te worden veranderd ten opzichte van een
jaar geleden?

3. voelt u zich 's avonds alleen thuis veilig of onveilig?

4. zijn er in uw wijk/buurt plekken waar u 's avonds alleen liever niet komt?

5. stel dat er, wanneer u 's avonds alleen thuis bent, onverwacht om een
uur of tien wordt aangebeld, doet u dan open of niet?

Uit de antwoorden op de eerste vraag blijkt dat voorafgaande aan het experi-
ment bijna tweederde (62%) zei er wel eens aan te denken slachtoffer te wor-
den. Na het eerste experimentele jaar is dit gedaald tot minder dan de helft
(44%), en dit percentage (42%) geldt ook voor het tweede jaar.

Delicten die veelvuldig worden genoemd zijn beroving op straat, mishande-
ling, aanranding/verkrachting en inbraak. In de achtereenvolgende enquetes
lopen de frequenties waarmee deze delicten worden genoemd, weinig uiteen.
Met uitzondering van inbraak lijken ze weinig overeenkomst met de realiteit in
Hoogeveen te vertonen; berovingen, mishandelingen en aanrandingen vinden
zeker niet alledag plaats; vernielingen (die in dit verband nauwelijks worden
genoemd) daarentegen wel.

De aanleiding is drieledig en vertoont eveneens een door de jaren heen sta-
biel beeld: wanneer men alleen thuis is, in het donker op straat (ca. 40%); de
media (ca. 30%); gesprekken met anderen (ca. 20%).

De antwoorden op de overige vier vragen vertonen door de jaren heen geen
verschil:

eenderde zegt dat de kans om het slachtoffer te worden is gestegen ten
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opzichte van het voorgaande jaar en drievijfde zegt dat deze gelijk is ge-
bleven (vraag 2);

- eentiende voelt zich 's avonds alleen in huis niet veilig (vraag 3);

- eenderde zegt dat er in de wijk/buurt plekken zijn waar men 's avonds
liever niet alleen komt (vraag 4);

- slechts een zeer klein deel (5%) doet niet open en ruim eenderde doet
pas open nadat men heeft nagegaan of het een bekende is of iemand
die een vertrouwde indruk maakt (vraag 5).

Samengevat kan derhalve worden geconcludeerd dat met uitzondering van de
eerste vraag de politie-activiteiten niet of nauwelijks effect hebben gehad op
de gevoelens van onveiligheid van de Hoogeveense bevolking. Voorts kan
men zich afvragen of het gunstige resultaat op de eerste vraag een gevolg is
van de politie-activiteiten, dit omdat er wat de delicten betreft geen verband
gelegd kan worden en de media - rechtstreeks of middels gesprekken met
derden - een belangrijke rol spelen.

Ook al lijkt er dan weinig resultaat te zijn geboekt, is het toch zinvol om na te
gaan welke groepen van de bevolking zich onveiliger voelen dan andere. Voor
de politie kan dit aanknopingspunten bieden voor gerichte informatie aan de-
ze groepen.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen hogere'onveiligheidscores' behalen op
vier van de vijf vragen; alleen op de vraag of men er wel eens aan denkt om het
slachtoffer te worden scoren mannen hoger.

Met uitzondering van de laatste vraag (de deur opendoen), waar bejaarden
het meest onveilig scoren, voelen mensen onder de 40 jaar zich onveiliger.

Een somscore over de vijf vragen bevestigt het bovenstaande: vrouwen en
personen onder de 40 jaar voelen zich onveiliger. In mindere mate geldt dit ook
voor mensen uit de hogere sociale milieus.

Tenslotte blijkt ook dat juist de mensen die geen slachtoffer zijn geweest
van een van de onderzochte delicten zich onveiliger voelen.

Deze samenhangen tussen sexe, leeftijd, sociaal milieu en slachtoffer-
schap met onveiligheidsgevoelens komen in elk der drie bevolkingsonderzoe-
ken in grote lijn terug, en zijn ook in landelijke onderzoeken aangetoond.

3.4 Aangiftegedrag bij slachtofferschap
Een van de voorwaarden voor een betere criminaliteitsbestrijding die in hoofd-
stuk 1 zijn genoemd, is de bereidheid van slachtoffers van een delict om dit
delict aan de politie te melden en aangifte te doen. In het bevolkingsonder-
zoek is dan ook aan degenen die het slachtoffer waren geweest van een delict,
gevraagd of ze daarvan aangifte hadden gedaan bij de politie. In elk van de
drie onderzoeken gaat het om een gering aantal slachtoffers. Daarom wordt
volstaan met een totaalpercentage over de delicten vernieling, fietsendiefstal,
inbraak en diefstal uit auto.

Dit percentage bedraagt achtereenvolgens 58% (vooraf aan het experi-
ment), 41 % (na een jaar) en 48% (na twee jaar).

De verschillen zijn statistisch niet significant, hetgeen betekent dat er geen
duidelijke verandering is opgetreden in het aangiftegedrag. Gedurende het ex-
periment is men er derhalve niet in geslaagd deze voorwaarde bij de bevolking
verder te optimaliseren. Wel is het zo dat in contacten met o.a. schoolhoofden
en gemeenteambtenaren is gewezen op het belang van aangifte van een de-
lict. Volgens informatie van het bureau OPC is bij deze personen en instanties
zeer zeker sprake van een toename van de aangiftebereidheid, vooral bij ver-
nieling.

In grote lijn schommelt het aangiftegedrag dus rondom de 50%. Per delict
loopt dit nogal uiteen, zoals ook landelijke onderzoeken hebben aangetoond.
Van het aantal vernielingen wordt eenkwart tot eenderde bij de politie aange-
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geven; bij fietsendiefstal is dit iets meer dan de helft tot tweederde; bij in-
braak ligt het ruim boven driekwart en van de diefstallen uit auto's wordt ca.
tweederde gemeld (6). Het beeld voor Hoogeveen lijkt hiervan niet af te wijken.

Datzelfde geldt ook voor de redenen om geen aangifte te doen. Drie hoofd-
motieven komen naar voren:

het is niet de moeite, de schade is gering, het is niet meer nodig, het is
mijn eigen schuld (ca. de helft van de motieven);

het is zinloos, de politie kan de zaak toch niet oplossen (ca. eenderde);

- men heeft geen vertrouwen in de politie, de politie doet er toch niets aan
(ca. eentiende).

3.5 Meldingsbereidheid bij verdachte situaties
Een tweede voorwaarde is de bereidheid van de bevolking om bij potentieel
verdachte situaties de hulp van de politie in te roepen.

Aan de respondenten is voor een achttal situaties gevraagd of men, wan-
neer men met deze situatie zou worden geconfronteerd, de politie zou waar-
schuwen of niet.
Deze situaties waren:

een vreemd persoon urenlang in de straat zien rondhangen;

getuige zijn van een flinke vechtpartij op straat;

zien dat een stelletje kinderen de beplanting van een plantsoen of een
bloembak aan het vernielen is;

zien dat een aantal jongeren ruiten van een buurthuis, telefooncel, abri
e.d. aan het ingooien is;

een persoon zich verdacht zien ophouden bij een geparkeerde auto of
(brom)fiets;

zien dat kinderen de beplanting in een privetuin aan het vernielen zijn;

zien dat enkele personen 's avonds bij huizen in aanbouw stenen in hun
auto aan het inladen zijn;

iemand 's avonds laat rondom het huis of in de achtertuin van de buren
zien rondlopen terwijl deze met vakantie zijn.

Per situatie is het percentage respondenten dat zegt de politie te zullen waar-
schuwen nogal verschillend.

Bij de situaties waar het gaat om eventueel (nummers 1 en 5) of om daad-
werkelijk (door jongeren gepleegd) strafbaar handelen (nummer 4) bedraagt
het percentage ca. 67%. Situaties waarbij het in feite reeds gaat om strafbaar
handelen, maar waarmee men zelf eigenlijk niets te maken heeft (nummer 7),
situaties waarbij een directeur eigen belang speelt (nummer 8) of situaties
waarbij het gaat om de handhaving van de openbare orde (nummer 2) leiden in
ca. de helft van de gevallen tot de inschakeling van de politie. En in situaties
waarbij het gaat om geringe strafbare feiten gepleegd door kinderen (nummer
3 en 6) roept slechts een zeer klein deel (minder dan 10%) de hulp in van de po-
litie.

In de loop van het experiment doen zich slechts geringe verschuivingen
voor, en dan nog in hoofdzaak na het eerste experimentele jaar. Dit blijkt ook
uit een somscore voor de meldingsbereidheid over de acht situaties. Vooraf
aan het experiment had 20% van de respondenten een hoge somscore (bij 5
situaties of meer de politie waarschuwen), na het eerste jaar was dit gestegen
tot 29% en ditzelfde percentage gold na het tweede jaar.
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Geconcludeerd kan worden dat het aanvankelijk behaalde gunstige resul-
taat, nl. het bevorderen van de meldingsbereidheid als voorwaarde voor een
betere criminaliteitsbestrijding, zich na het tweede jaar niet verder heeft door-
gezet. Wellicht is er ergens een maximaal bereikbaar resultaat?

Ook ten aanzien van de meldingsbereidheid is nagegaan of deze bij bepaalde
groepen van de bevolking groter is dan bij andere groepen. Uit het onderzoek
blijkt dat de meldingsbereidheid- in elk der enquetessterk samenhangt met de
leeftijd van de.respondenten: hoe ouder men is, des te groter is de bereidheid
om de politie te waarschuwen. Wellicht hangt dit weer samen met de beeld-
vorming over de politie als overheidsapparaat ter handhaving van orde en vei-
ligheid?

Met sexe en sociaal milieu bestaat geen of nauwelijks samenhang: vrou-
wen en mensen uit lagere sociale milieus hebben een iets hogere score.

3.6 Preventiebereidheid inbraak en diefstal
In de bestrijding van de criminaliteit kan de bevolking behalve door de onder
3.4 en 3.5 genoemde voorwaarden ook een rol spelen door het treffen van
maatregelen om te voorkomen dat men het slachtoffer wordt van een delict.

Gedurende het experiment heeft de ambtenaar VM op verschillende manie-
ren gewezen op het belang van preventiemaatregelen: voorlichtingsartikelen
in de plaatselijke pers; voorlichtingsavonden; voorlichting op scholen, met na-
me over het voorkomen van vernielingen en fietsendiefstal, het verspreiden
van registratiekaarten voor (brom)fiets en waardevolle eigendommen in huis;
contacten met architecten, aannemers en woningbouwverenigingen teneinde
in nieuw te bouwen woningen een goede beveiliging tegen inbraak te doen
aanbrengen; het uitbrengen en op de naleving ervan controleren van beveili-
gingsadviezen tegen inbraak; en tezamen met de surveillancedienst een pro-
ject met betrekking tot het onafgesloten zijn van geparkeerde auto§.

Slechts een deel van deze activiteiten is reeds meetbaar op hun eventuele
effecten. De contacten met architecten en woninbouwverenigingen hebben in
zoverre succes gehad dat in een groot aantal nieuwbouwwoningen door de in-
spanningen van de ambtenaar VM het speciale, aanbevolen hang- en sluit-
werk zal worden aangebracht. De effecten op het aantal inbraken in de ge-
meente Hoogeveen is echter nog niet vast te stellen. Het effect op de omvang
van het aantal vernielingen is af te leiden uit het aantal gepleegde vernieling-
en en uit de schade die diverse instanties hebben geleden tengevolge van ver-
nielingen. Beide zijn in de loop van het experiment afgenomen, niet alleen
door de activiteiten van de ambtenaar VM maar vooral ook door de projectsur-
veillances. Een ander effect is gemeten in het bevolkingsonderzoek, nl. de be-
reidheid van de bevolking tot het nemen van preventiemaatregelen.

In het bevolkingsonderzoek is gevraagd welke maatregelen men gewoonlijk
treft om te voorkomen dat men het slachtoffer wordt van fietsendiefstal,
diefstal uit de auto of inbraak. Tabel 2 geeft het gemiddelde aantal preventie-
maatregelen met betrekking tot eik van deze drie delicten (bij inbraak is ook
gevraagd naar speciale maatregelen tijdens vakantie).

Tabel 2: gemiddeld aantal preventiemaatregelen

voor het
experiment

na een
jaar

na twee
jaar

fietsendiefstal 1.73 2.03 1.86
diefstal uit auto 2.50 2.61 2.41
inbraak 1.66 2.36 2.28
inbraak (vakantie) 2.78 1.75 1.62

Uit tabel 2 blijkt dat er in het eerste experimentele jaar een positief resultaat
is behaald, doch dat er in het tweede jaar - met uitzondering van inbraak -
weer een terugval is opgetreden. Het aanvankelijke succes lijkt weer weg te
ebben.
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Dit geldt ook wat specifieker voor de soorten preventiemaatregelen waaro-
ver de ambtenaar VM voorlichting heeft gegeven:

- het percentage mensen dat zegt niets waardevols in de auto achter te
laten, daalt;

- het percentage mensen dat zegt het framenummer van de fiets op een
speciaal daarvoor bestemde kaart te noteren, neemt niet toe;

- evenmin neemt het percentage mensen toe dat zegt betere sloten,die-
venklauwen of veiligheidsscharnieren te hebben aangebracht of waar-
devolle bezittingen in huis op een speciale registratiekaart te hebben
genoteerd.

Samenvattend is de preventiebereidheid van de Hoogeveense bevolking op
langere termijn niet toegenomen.

Vervolgens is nagegaan of personen die het slachtoffer zijn geweest meer of
minder preventiemaatregelen treffen en of zij ten tijde van het delict inder-
daad ook maatregelen hadden. getroffen. Met andere woorden, is de slachtof-
ferkans voor mensen die maatregelen treffen, kleiner of groter dan voor men-
sen die geen maatregelen treffen.

De onderzoekresultaten wijzen uit dat in de achtereenvolgende jaren alle
slachtoffers van inbraak gewoonlijk wel maatregelen treffen. Ten tijde van de
inbraak had de helft of meer geen preventie in acht genomen.

Bij diefstal uit de auto bleken alle slachtoffers zowel in het algemeen als
ten tijde van het delict preventiemaatregelen getroffen te hebben.

Driekwart van alle slachtoffers van fietsendiefstal namen gewoonlijk pre-
ventiemaatregelen. Ten tijde van de diefstal had evenwel de helft het niet ge-
daan.

Deze cijfers geven aan dat de kans op fietsendiefstal en inbraak voor een
deel aan het slachtoffer zelf is te wijten; bij diefstal uit de auto lijkt dit minder
het geval: de dader kwam in de auto door het vernielen van deurslot of ruit.

Een andere vraag is of men naar aanleiding van het op de hoogte geraken met
het bestaan van VM in Hoogeveen speciale preventiemaatregelen had getrof-
fen..ln beide experimentele jaren blijkt dit slechts bij 14% a 15% het geval.
Veel genoemde maatregelen zijn:

extra aandacht voor het sluiten van ramen en deuren;

zelf betere sloten, dievenklauwen of veiligheidsscharnieren aange-
bracht;

- registratie van framenummer van fiets of van waardevolle bezittingen.

Omdat de politie er niet in geslaagd lijkt te zijn de preventiebereidheid van de
Hoogeveense bevolking te verhogen, kan informatie over de mate van preven-
tiebereidheid bij verschillende groepen van de bevolking zinvol zijn. De voor-
lichting zou kunnen worden afgestemd op die groepen bij wie de preventiebe-
reidheid het geringste is.

De bevolkingsonderzoeken wijzen uit dat de bereidheid tot het nemen van
preventiemaatregelen bij vrouwen geringer is dan bij mannen evenals bij per-
sonen van 24 jaar of jonger of van 65 jaar en ouder ten opzichte van de tussen-
liggende leeftijdscategorieen. Naar sociaal milieu is er geen verschil.

3.7 Het optreden van de Hoogeveense politie
Als vierde voorwaarde voor de bestrijding van de criminaliteit is genoemd het
vertrouwen dat de bevolking heeft in het optreden van de Hoogeveense poli-
tie. Dit is in het bevolkingsonderzoek op twee manieren nagegaan. Aan de per-
sonen die recentelijk met de politie in contact waren geweest, is gevraagd wat



zij vonden van het optreden van de politie daarbij. Tevens is aan alle respon-
denten gevraagd een oordeel te geven over de wijze waarop de Hoogeveense
politie naar hun indruk een zestal hoofdtaken vervult.

a. contacten met de politie
Iets minder dan eenderde deel van de bevolking komt over een periode van
een jaar een keer of meer in contact met de Hoogeveense politie. De aard van
deze contacten is:

ruim eenderde heeft betrekking op verloren/gevonden voorwerpen, ver-
miste huisdieren, het aanvragen van vergunningen, het op het politiebu-
reau betalen van bekeuringen of het vragen van informatie;

eveneens eenderde ligt op het terrein van het verkeer: verkeersovertre-
ding, verkeerscontrole, verkeersongeluk;

eenzesde heeft te maken met andere strafbare feiten dan verkeersover-
tredingen (aangifte doen, politie neemt contact op in verband met een
misdrijf) of met het indienen van een klacht;

in minder dan 10% komt de politie informatie (niet over een misdrijf) vra-
gen;

In de drie achtereenvolgende bevolkingsonderzoeken is dit beeld vrijwel het-
zelfde. Wel is de tevredenheid van de burger over het optreden van de Hooge-
veense politie bij dit contact in de loop van het experiment groter geworden.
Voorafgaande aan het experiment was 73% tevreden, na het eerste jaar be-
droeg dit 82% en na het tweede jaar was het verder gestegen tot 87%.

Geconcludeerd kan derhalve worden dat ten aanzien van dit aspect een po-
sitief resultaat is bereikt.

b. beeldvorming over de wijze van taakuitoefening
In het bevolkingsonderzoek is de veelheid van politietaken teruggebracht tot
zes hoofdtaken die vervolgens aan de bevolking zijn voorgelegd met de vraag
wat men vindt van de wijze waarop de Hoogeveense politie deze taken uitoe-
fent. Deze zes taken zijn:

1. handhaven van de openbare orde;

2. handhaven van de verkeersveiligheid;

3. repressief bestrijden van de criminaliteit;

4. verlenen van hulp bij ongeluk, brand e.d.; geven van informatie;

5. verlenen van hulp bij sociale problemen;

6. preventief bestrijden van de criminaliteit door het verstrekken van pre-
ventievoorlichting.

Uit de bevolkingsonderzoeken blijkt dat de bevolking voorafgaande aan het
experiment het gunstigste oordeelt over de wijze waarop de Hoogeveense po-
litie allerhande hulp en informatie verleent (taak 4). Het handhaven van de ver-
keersveiligheid (taak 2) scoort iets lager. De overige vier taken liggen nog weer
lager, doch ontlopen elkaar nauwelijks wat betreft het oordeel van de bevol-
king daarover.

Na een jaar experimenteren is er juist bij deze vier taken een verbetering te
zien. Ook nu is het zo dat hulp en informatie het hoogste scoort, alhoewel de
score niet verder omhoog is gegaan. De overige vijf taken liggen daar maar
iets onder en ontlopen elkaar nauwelijks.
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Nog een jaar later echter is bij alle taken behalve de preventievoorlichting een
forse daling opgetreden in het gunstige oordeel. De percentages zijn zelfs
lager dan voor de start van het experiment. Enige relativering van deze daling
wordt wellicht gegeven in het feit dat het beeld in Hoogeveen na twee jaar niet
afwijkt van het landelijke beeld. De daling is ook zichtbaar in het gemiddelde
aantal taken dat gunstig wordt beoordeeld: 2.78 voorafgaande aan het experi-
ment, 2.84 na een jaar en 2.76 na twee jaar (dit ondanks de verdere stijging bij
de preventievoorlichting). Oorzaken voor deze daling zouden kunnen liggen in
bepaalde incidenten die in de gemeente Hoogeveen hebben plaatsgehad of in
te hoog gespannen verwachtingen bij de bevolking, opgeroepen door het naar
buiten treden van de politie of in de wensen die - zo blijkt uit het onderzoek
- bij de bevolking blijken te bestaan tot strenger optreden door de politie en
tot een uitbreiding van bevoegdheden voor de politie. Duidelijkheid over deze
oorzaken geeft het onderzoek niet.

Nagegaan is vervolgens of bepaalde groepen van de bevolking negatiever oor-
delen over de wijze van taakuitoefening door de Hoogeveense politie dan an-
dere groepen. Uit elk der drie bevolkingsonderzoeken komt dan een gelijklui-
dend beeld:

mannen zijn iets positiever in hun oordeel dan vrouwen;

het oordeel wordt gunstiger met het toenemen van de leeftijd van de
respondenten, met uitzondering van de bejaarden die aanmerkelijk min-
der gunstig oordelen over de politie;

mensen uit de hogere sociale milieus oordelen negatiever over de poli-
tie dan mensen uit de lagere sociale milieus.

Deze paragraaf samenvattende kan men stellen dat er een tweeledig resultaat
is behaald.

Aan de ene kant zijn die mensen die recentelijk zelf met de Hoogeveense
politie te maken hebben gehad, positiever geworden in hun oordeel over het
optreden van de politie daarbij. Aan de andere kant is echter, na een aanvan-
kelijk positief resultaat, de mening van de bevolking over de wijze waarop de
politie in Hoogeveen zich van haar taken kwijt, ongunstiger geworden. Aange-
zien een groot deel van de bevolking vermoedelijk maar eens in de zoveel jaar
zelf met de politie in contact komt is de daling in het algemeen oordeel over
het politie-optreden mijns inziens zeker een punt van aandacht.

3.8 Samenvatting van de effecten
In het begin van dit hoofdstuk zijn - naast de mate van bekendheid van de be-
volking met het politie-experiment - vervolgens zes evaluatiecriteria in para-
graaf 3.2 tot en met 3.7 behandeld.

Samengevat heeft het politie-experiment in Hoogeveen de volgende effec-
ten gehad:

1. De criminaliteit in de gemeente lijkt over het totaal genomen gestabili-
seerd, hetgeen in relatie tot de landelijke stijging van de criminaliteit
een positief resultaat mag worden genoemd. Dit is dan vooral gelegen
in de relatieve (volgens het bevolkingsonderzoek) of de absolute (vol-
gens de politiestatistieken) daling van het aantal vernielingen. Het aan-
tal diefstallen is in 1981 eveneens enigszins gedaald. Het aantal inbra-
ken is daarentegen verder toegenomen, vooral inbraken in woningen
(waarschijnlijk is deze stijging noch groter noch kleiner dan de landelij-
ke stijging in het aantal woninginbraken). Wat de bestrijding van vernie-
ling betreft hebben gerichte surveillances en de preventievoorlichting
dus een positief resultaat gehad. Ondanks de preventievoorlichting met
betrekking tot inbraak is daarin echter (nog) geen daling opgetreden;
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2. De gevoelens van onveiligheid zijn slechts iets gedaald.

.3. Het aangiftegedrag van slachtoffers van een delict is, ondanks geringe
fluctuaties, niet significant toegenomen.

4. De bereidheid om bij potentieel verdachte situaties de politie te waar-
schuwen is na een aanvankelijke toename gelijk gebleven,

5. De bereidheid om preventiemaatregelen tegen diefstal of inbraak te ne-
men is na een aanvankelijke toename weer enigszins gedaald.

6. Het beeld van de wijze waarop de Hoogeveense politie haar taken uitoe-
fent is met uitzondering van de preventievoorlichting na een aanvanke-
lijke verbetering verslechterd.

Het oordeel van de mensen die zelf in contact zijn geweest met de
Hoogeveense politie is gunstiger geworden.

8. De bekendheid van de bevolking met het bestaan van een ambtenaar
VM bij de Hoogeveense politie is aanzienlijk toegenomen. Dit is niet het
geval met de bekendheid van de bevolking met de projectsurveillances.
Deze is hetzelfde gebleven.

Over een termijn van twee jaar zijn de resultaten met uitzondering van de
bestrijding van vernieling zowel met betrekking tot de omvang van de crimina-
liteit en de beleving ervan als met betrekking tot een aantal noodzakelijk
geachte voorwaarden voor een betere criminaliteitsbestrijding nog niet zo
hoopgevend. In hoofdstuk 4 zal hierop worden teruggekomen.

3.9 De effecten in relatie tot het experiment
In paragraaf 3.8 is een samenvatting gegeven van de effecten van het Hooge-
veense politie-experiment. Daarbij is ervan uitgegaan dat deze effecten een
gevolg zijn van de politie-activiteiten. Alhoewel het onderzoek geen mogelijk-
heden biedt om dergelijke causale relaties vast te stellen, kan wel worden na-
gegaan of er sprake is van een statistische relatie. Als de effecten een gevolg
zijn van de politie-activiteiten, dan zouden personen die op de hoogte zijn van
deze activiteiten op de onderzochte evaluatiecriteria hogere scores moeten
behalen dan personen die daarvan niet op de hoogte zijn. Deze veronderstel-
lingen zijn afzonderlijk voor de ambtenaar VM en voor de projectsurveillances
bekeken. Dit kon- dat moge duidelijk zijn- alleen worden gedaan voor de evalu-
atiecriteria die worden ontleend aan het bevolkingsonderzoek, dus niet voor
de ontwikkeling van de criminaliteit.

De gegevens uit de twee bevolkingsonderzoeken die zijn gehouden na de
start van het experiment wijzen uit, dat er na het eerste experimentele jaar
geen samenhang bestond tussen bekendheid met het bestaan van een ambte-
naar VM en de gevoelens van onveiligheid, de bereidheid tot het melden van
verdachte situaties aan de politie en de preventiebereidheid. Alleen bij de niet
direct op eigen ervaringen gebaseerde meningsvorming over de taakuitoefe-
ning door de Hoogeveense politie oordeelden die mensen die wisten van het
bestaan van de ambtenaar VM gunstiger over de wijze van criminaliteits-
bestrijding en preventievoorlichting dan de mensen die hiervan niet wisten.

Na het tweede experimentele jaar is dit beeld veranderd. Nu voelen die men-
sen die op de hoogte zijn van de ambtenaar VM zich wat veiliger; hun mel-
dingsbereidheid is iets groter evenals hun preventiebereidheid; en voorts oor-
delen zij gunstiger over de taakuitoefening door de Hoogeveense politie. Dit
laatste is wederom vooral het geval met betrekking tot de criminaliteitsbestrij-
ding en de preventievoorlichting.

Op korte termijn (na een jaar) hadden de activiteiten van de ambtenaar VM
derhalve nog nauwelijks effect bij de mensen die ervan wisten. Pas op langere
termijn (na twee jaar) zijn effecten merkbaar.
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Voor de projectsurveillances blijken na een jaar experimenteren wel reeds ef-
fecten zichtbaar. Mensen die iets van deze surveillances hebben gemerkt, voe-
len zich onveiliger, hebben een hogere score ten aanzien van de meldingsbe-
reidheid en oordelen iets gunstiger over de taakuitoefening door de Hooge-
veense politie; vooral ook ten aanzien van de handhaving van de openbare or-
de en de verkeersveiligheid. In een eerder rapport over het Hoogeveense expe-
riment (2) is als mogelijke verklaring voor deze negatieve relatie gegeven het
feit dat de redenen voor de grotere aanwezigheid van de politie op straat aan
de bevolking niet bekend zijn. Dit zou kunnen leiden tot overwegingen als: 'er
is vast iets aan de hand in de gemeente, want waarom al die politie op straat'.
De relatie met de preventiebereidheid is niet onderzocht omdat deze niet rele-
vant werd geacht gezien het feit dat de surveillances daarop niet hebben in-
gespeeld.

Na het tweede experimentele jaar gelden de bovengenoemde samenhan-
gen wederom.

De twee onderdelen van het experiment tezamen bekijkend blijkt op een aan-
tal aspecten consistentie te bestaan.

Personen die op de hoogte zijn van het experiment (van de ambtenaar VM of
van de projectsurveillances) hebben een grotere meldingsbereidheid, een gro-
tere preventiebereidheid en een gunstiger oordeel over de taakuitoefening
door de politie. Verschil is er in de termijn waarop deze effecten zich voor-
doen: de projectsurveillances leveren, wellicht toch door de grotere zichtbaar-
heid van de politie-inspanningen, op kortere termijn resultaat op dan de activi-
teiten van de ambtenaar VM. Van de laatste kunnen - zo wijst het onderzoek
uit - pas op langere termijn resultaten worden verwacht.

Geen consistentie in effect bestaat er met betrekking tot de gevoelens van
onveiligheid. Op langere termijn leidt de kennis over het bestaan van de amb-
tenaar VM tot een daling van de onveilig heidsgevoelens. Daarentegen draagt
reeds op korte en ook op lange termijn het feit dat men wat heeft gemerkt van
de projectsurveillances bij tot een verhoging van de gevoelens van onveilig-
heid.

Ondanks het feit dat het totaaleffect van het politie-experiment na twee jaar
op de evaluatiecriteria uit het bevolkingsonderzoek niet zo groot is (zie para-
graaf 3.8), zijn de resultaten toch hoopgevender dan een eerste analyse aan-
toont. Bij personen die wel op de hoogte zijn van het experiment, zijn op korte
of lange termijn resultaten behaald. Dit maakt het des te noodzakelijker een
grotere bekendheid aan de politie-activiteiten te bewerkstelligen, en de activi-
teiten dus meer te richten op die bevolkingsgroepen die er (nog) niets van heb-
ben gemerkt, bv. door meer publiciteit te geven aan de activiteiten zelf of aan
de door de politie behaalde resultaten. Wellicht wordt op deze wijze ook de ne-
gatieve relatie tussen bekendheid met de projectsurveillances en onveilig-
heidsgevoelens doorbroken. Toegelicht kan worden wat de achtergrond is van
de grotere aanwezigheid van de politie op straat, waardoor men niet de indruk
behoeft te krijgen dat er van alles aan de hand is: want waarom anders al die
politie op straat! Het rapport geeft enkele aanwijzingen om de bekendheid te
vergroten. Voorkoming misdrijven is nog weinig bekend onder vrouwen, jonge-
ren ofwel bejaarden, personen uit de lagere sociale milieus. Bij de projectsur-
veillances bleken er op deze drie kenmerken geen verschillen te bestaan. En
omdat juist de VM-activiteiten pas op langere termijn positieve resultaten te
zien geven, is het vooral van belang de bekendheid daarmee te vergroten.
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4 Evaluatie en discussie

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven (paragraaf 3.8) dat de resultaten
die in Hoogeveen tot nog toe zijn behaald in termen van de bestrijding van de
kleine, criminaliteit, minder hoopvol zijn dan wel werd verwacht. Met betrek-
king tot de omvang van de criminaliteit is alleen vernieling (absoluut of rela-
tief bezien) gedaald, doch niet inbraak, fietsendiefstal of diefstal uit de auto,
aan welke delicten eveneens extra aandacht en tijd is besteed. Ten aanzien
van de beleving van criminaliteit en de gevoelens van onveiligheid door de be-
volking is eveneens slechts in beperkte mate een verandering ten gunste op-
getreden. Belangrijk geachte randvoorwaarden bij de bestrijding van de crimi-
naliteit, zoals aangifte en preventiebereidheid, bleken niet of nauwelijks bein-
vloedbaar evenmin als het oordeel van de bevolking over het politie-optreden.

Moet hieruit dan maar geconcludeerd worden dat het weinig zin heeft om
op deze weg verder door te gaan, omdat het allemaal toch niets uithaalt? Dat
lijkt mij een te voorbarige conclusie, omdat tweeerlei factoren een rol spelen
en hebben gespeeld met betrekking tot de opzet, de uitvoering en de evaluatie
van de zg. politie-experimenten die door het WODC worden uitgevoerd. De
eerste factor is meer methodologisch en onderzoektechnisch van aard, uit-
eenvallend in een viertal punten; de tweede factor is een meer fundamentele
vraag, nl. de vraag naar de relatie tussen het optreden van de politie en de om-
vang van de criminaliteit. In meer of mindere mate gelden deze twee factoren
ook voor het Hoogeveense experiment. Onderstaande bespreking van deze
factoren kan er derhalve toe dienen de veelheid van elementen aan te geven
die mede het al dan niet bereiken van zeer grote positieve resultaten bepalen.
Tegen die achtergrond dienen dan ook de (nog) geringe resultaten in het
Hoogeveense experiment te worden bezien.

Met betrekking tot de methodologische en onderzoektechnische kantteke-
ningen is in de eerste plaats gebleken dat in de praktijk de verandering die in
het politie-optreden wordt beoogd, moeilijker kan worden gerealiseerd dan
werd verondersteld, ondanks afspraken hierover. De tijdsplanning voor de
start van bepaalde deelactiviteiten binnen het experiment kan worden ver-
stoord, omdat deze activiteiten een langere interne of externe voorbereiding
vergen. Binnen het politiekorps moeten voorbereidingen getroffen worden, bv.
in Hoogeveen het verzamelen en systematiseren van informatie teneinde in
kaart te brengen waar de gerichte surveillances moeten worden gehouden;
het formeren en instrueren van surveillancegroepen; het vrijmaken van een re-
chercheur als ambtenaar VM. In Hoogeveen heeft dit zich wellicht minder
voorgedaan dan elders. De gerichte surveillances waren een voortzetting van
lopende ontwikkelingen. De ambtenaar VM was bovendien al maanden voor-
afgaande aan het experiment als zodanig in deze functie aangesteld. Niette-
min zullen specifieke acties tussentijds wederom intern overleg en voorberei-
ding vergen, bv. acties op het al dan niet afgesloten staan van geparkeerde
voertuigen. De externe voorbereidingen zijn aanmerkelijk minder beinvloed-
baar, met de gevolgen van dien voor de tijdsplanning. Zo is het vandalismepro-
ject in Hoogeveen pas daadwerkelijk gestart in februari 1982, terwijl de plan-
nen reeds dateerden van begin 1981.

Niet alleen de tijdsplanning kan anders uitvallen dan was bedoeld, ook de
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daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten door interne en externe factoren.
Geplande surveillances gaan niet door vanwege te weinig beschikbare man-
kracht (ziekte, verlof, sport, kursus) of worden voor andere doeleinden aange-
wend (assistentiesurveillance, surveillance in verband met mogelijke
brandstichtingen). Het achterwege blijven van een follow-up op de wijkavon-
den is hiervan eveneens een illustratie.

Daarnaast is het belangrijk zonder daarmee te willen stellen dat dit in
Hoogeveen niet het geval is geweest - de betrokken politiemensen ook op de
langere duur gemotiveerd te doen blijven. In een experiment elders (3) bleek
dit een probleem te zijn.

Een tweede punt is de meetbaarheid van de effecten die men met het expe-
riment hoopt te bereiken. In de experimenten is gekozen voor een representa-
tieve steekproef uit de lokale bevolking aan wie (naast vragen over gevoelens
van onveiligheid en over gedragstendenties tot het nemen van preventie-
maatregelen en het inschakelen van de politie bij een delict waarvan zelf het
slachtoffer of bij een potentieel verdachte situatie) vragen worden voorgelegd
over persoonlijk slachtofferschap. In landelijke onderzoeken blijkt deze
laatste vraagstelling een betrouwbaar instrument te zijn voor het meten van
de werkelijke omvang van een aantal veel voorkomende vormen van criminali-
teit als tegenhanger van de bij-de politie geregistreerde criminaliteit. Bij de
toepassing op lokale schaal zijn twijfels gerezen; het aantal slachtoffers is te
gering om betrouwbare conclusies te kunnen trekken over veranderingen in
de omvang van de 'werkelijke' criminaliteit. Een oplossing is nog niet gevon-
den. Gedacht zou kunnen worden aan een gestratificeerde steekproef onder
die groepen van de bevolking die volgens de gegevens uit de landelijke onder-
zoeken een groter risico lopen om het slachtoffer te worden. Dit heeft evenwel
weer het nadeel dat men voor de andere effectcriteria geen representatieve
gegevens heeft. Een andere mogelijkheid is om - zoals in Hoogeveen is ge-
daan met betrekking tot vernieling - aanvullende gegevens te verzamelen
over de omvang van de financiele schade, het aantal en de hoogte van inge-
diende claims voor schadevergoedingen bij diefstal, inbraak e.d. Dit zal even-
wel niet voor allerlei soorten delicten realiseerbaar zijn. Ook kan men overwe-
gen om, ondanks de nadelen ervan, terug te vallen op de gegevens over de ge-
registreerde criminaliteit. Deze geven weliswaar geen volledig beeld van de
omvang, doch kunnen wel een beeld geven van de ontwikkeling, indien ervan
kan worden uitgegaan dat de wijze van registratie niet is veranderd. De prak-
tijk wijst uit dat deze laatste veronderstelling zeker niet altijd op gaat. Zo leidt
het delegeren van de verantwoordelijkheid voor de registratie aan een ander
persoon binnen het politiekorps volgens de ervaringen van het CBS tot grote
verschillen. Niet na te gaan valt welke invloed dit soort factoren heeft op de re-
gistratie en daarmee op de geregistreerde criminaliteit.

Een derde opmerking betreft de termijn waarop, los van de eerder genoem-
de meetproblemen, de effecten optreden en zichtbaar zijn. Bij de start van de
experimenten is er min of meer van uitgegaan dat de beoogde effecten kort na
afloop van het experiment zouden optreden, dat er een - in de tijd bezien -
tamelijk directe relatie zou bestaan tussen politie-optreden en omvang van de
criminaliteit. Later is in enkele experimenten deze directe relatie al enigszins
afgevlakt door extra effectmetingen in te voegen, nadat het experiment al eni-
ge tijd was afgesloten. Onbekend blijft evenwel op welk moment de effecten
zich zullen gaan voordoen: is daarvoor een half jaar, een jaar of nog langer no-
dig? En zijn de effecten die pas op langere termijn worden gemeten, dan nog
toe te schrijven aan het reeds lang afgesloten experiment, of aan niet-aan-te-
geven andere factoren?

Een vierde punt is de mate waarin de bevolking iets gemerkt heeft van het
(experimentele) politie-optreden. In het Hoogeveense experiment werd veron-
dersteld dat de gerichte surveillances, naast een mogelijke repressie van ver-
nieling, vooral ook een generale preventieve werking zouden hebben op poten-
tiele daders. Deze preventie zou dan niet alleen op de korte termijn moeten
werken, ni. wanneer men de politie op straat ziet surveilleren, doch vooral ook
op de langere termijn, op basis van een inschatting van de kans die men loopt
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om te zullen worden gepakt en van een verandering van mentaliteit, van waar-
den en normen over wat mag en wat niet mag. Willen de gerichte surveillances
deze effecten teweeg brengen dan zal de bevolking c.q. de potentiele dader in
ieder geval op de hoogte moeten zijn van dit politie-optreden. Het onderzoek
in Hoogeveen wijst uit dat ook na een langere tijd van experimenteren slechts
eenderde deel van de bevolking op de hoogte was van de gerichte surveillan-
ces; en dan niet alleen op basis van eigen waarnemingen doch ook op basis
van berichten e.d. in de plaatselijke media (welke laatste bron van informatie
vermoedelijk minder preventief werkt dan eigen waarnemingen van meer
politie-agenten op straat). Bovendien kan hierbij nog de kanttekening worden
geplaatst dat personen van 15 jaar of jonger niet in het onderzoek waren opge-
nomen. De vraag is in hoeverre zij - als groep met relatief veel potentiele da-
ders? - wat gemerkt hebben van de surveillances. Over het geheel genomen
zal de preventieve werking van de gerichte surveillances derhalve niet opti-
maal zijn geweest, omdat de sterkte van de stimulus (de zichtbaarheid van het
politie-optreden) niet groot genoeg is geweest. Bij een grotere zichtbaarheid
van dit nieuwe politie-optreden zouden wellicht meer mensen zich in hun ge-
drag hierdoor laten leiden en strafbaar handelen achterwege laten.

Voor de activiteiten van de ambtenaar VM geldt dit nog in sterkere mate.
Zijn bekendheid is groter geworden, doch alleen bij bepaalde bevolkingsgroe-
pen en in hoofdzaak via de plaatselijke media. Het percentage van de bevol-
king dat zegt naar aanleiding van VM extra preventiemaatregelen te hebben
getroffen, blijft klein. Naar potentiele slachtoffers toe zal daarmee de slacht-
offerkans - o.a. voor inbraak - nauwelijks zijn veranderd, los van de feitelij-
ke preventieve werking van de betreffende beveiligingsmaatregelen en- instru-
menten. Naar potentiele daders toe zal mijns inziens de preventieve werking
eveneens gering zijn: men zal zich door de kennis over het bestaan van VM
niet van het plegen van een inbraak laten weerhouden. Bovendien was deze
kennis vooral aanwezig onder de hogere sociale milieus, waaruit inbrekers in
het algemeen niet worden verondersteld afkomstig te zijn.

Gezien het voorgaande kan men zich dan ook afvragen of in Hoogeveen,
doch wellicht ook in de andere experimenten, de stimulus van het experiment
(het veranderde politie-optreden) sterk genoeg is geweest - zeker naar poten-
tiele daders toe - om een preventieve werking te kunnen hebben en dus te
kunnen resulteren in een aanmerkelijke daling van de criminaliteit. In dat ver-
band zijn de behaalde resultaten met betrekking tot het aantal vernielingen
zeer zeker positief te noemen.

Naast de bovenstaande vier punten die betrekking hebben op het experiment
zelf en op de evaluatie, is er de meer fundamentele vraag naar de relatie tus-
sen politie-optreden en omvang van de criminaliteit. Het uitgangspunt van de
serie experimenten, waarvan het Hoogeveense experiment een onderdeel
vormt, is dat allerlei extra politie-inspanningen een gunstig effect zuilen heb-
ben op de omvang van de criminaliteit. Alhoewel het enigszins voorbarig is, nu
reeds vraagtekens te plaatsen bij dit uitgangspunt, omdat nog niet alle experi-
menten zijn geevalueerd, biedt dit beschouwende en terugblikkende slo-
thoofdstuk reeds een eerste gelegenheid voor een nog uitvoeriger te voeren
discussie bij de afronding van de gehele serie experimenten. De vraag wordt
nl. nog indringender wanneer het zou lukken om de bovengenoemde
uitvoerings- en onderzoektechnische problemen op te lossen.

De delicten waarop de politie-activiteiten in de experimenten zich richten, zijn
delicten waarbij men zou kunnen spreken van normvervaging. Binnen een sa-
menleving zijn normen over wat mag en wat niet mag aanvaard als een ge-
meenschappelijk goed, met een verschillende mate van norminternalisering.
Zo zal bijna iedereen vinden dat je niet mag moorden, bij diefstal of inbraak
ligt dit ongetwijfeld lager. Negatieve sancties (in de vorm van bepalingen in
het Wetboek van Strafrecht) zijn nodig voor de handhaving van de norm. Poli-
tie (en justitie) heeft tot taak ervoor te zorgen dat normovertreding wordt voor-
komen (preventie) of negatief wordt gesanctioneerd (repressie, straf). Voor de
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delicten uit de experimenten zou men kunnen stellen dat er een relatief grote
normvervaging is opgetreden, door wat voor omstandigheden dan ook, terwijl
(of omdat) de sancties een groot deel van hun werking verloren hebben. Dit
kan worden afgeleid uit een relatief geringe pakkans bij pleging van het delict
en - in een volgend stadium - een relatief geringe kans op vervolging en
strafoplegging. De vraag is nu of de politie met het inzetten van extra man-
kracht en het ter hand nemen van allerlei activiteiten deze ontwikkeling deels
kan terugdraaien en kan bereiken dat de pakkans (het politiedeel) groter wordt
(de orientatie op potentiele slachtoffers blijft hier verder buiten beschouwing).
Mijns inziens kunnen daartegen verschillende argumenten worden inge-
bracht. Het lijkt mij met betrekking tot een aantal delicten weinig reeel te ver-
onderstellen dat meer agenten op straat een potentiele dader zullen weerhou-
den van het plegen van het strafbare feit; de beslissing wordt hooguit even uit-
gesteld of het feit vindt elders plaats, waar de politie niet aanwezig is. En dit-
zelfde kan worden gezegd met betrekking tot preventiemaatregelen tegen in-
braak of diefstal; het minder goed beveiligde object wordt dan het doelwit. De
potentiele dader komt waarschijnlijk niet tot andere gedachten.

En wanneer de inzet van extra mankracht wel een positief effect oplevert,
kan dit veelal door de werkdruk niet voor een langere termijn worden gereali-
seerd. Een oplossing zou dan zijn om, in een voortdurende wisseling geduren-
de bepaalde periodes extra politiemankracht in te zetten op bepaalde delic-
ten, onder een tijdelijke 'verontachtzaming' van andere aandachtspunten.

Een andere invalshoek is eveneens te verkiezen, nl. een verhoging van de
subjectieve pakkans, de inschatting van het risico dat men loopt om te wor-
den gepakt. Mijns inziens moet het effect van het politie-optreden op de om-
vang van de criminaliteit mede in die richting worden gezocht. De politie-
activiteiten zullen daarbij nadrukkelijk zodanig moeten worden opgezet dat ze
een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van een perceptie van de pak-
kans. Dit kan door grotere zichtbaarheid op straat, doch vooral ook door grote-
re zichtbaarheid van de behaalde betere resultaten. Betere resultaten kunnen
worden behaald bv. door een aanpak zoals in het onderhavige experiment in
.Hoogeveen doch o.a. ook door een aanpak zoals in Nijmegen is toegepast met
betrekking tot vernieling (7). In Nijmegen was sprake van coordinatie van acti-
viteiten tussen politie, justitie en bestuur, terwijl ook de ouders van jeugdige
vandalen erbij werden betrokken. Een andere methode is een projectmatige
aanpak binnen de recherche (8). Grotere zichtbaarheid van deze resultaten
kan worden bereikt door meer aandacht te besteden aan publiciteit, promo-
ting en voorlichting.

Daarmee is nog niet gesteld dat de politie inderdaad met haar inspanning-
en de criminaliteit terugdringt. Aan de ene kant is het zeer goed denkbaar dat
de subjectieve pakkans voor het ene delict meer te beinvloeden is dan voor
het andere delict. Bij vernieling of fietsendiefstal is deze waarschijnlijk meer
te beinvloeden dan bij inbraak of diefstal uit de auto, waar de subjectieve pak-
kans maar een van de zoveel overwegingen is in de gedragsbepaling (werk-
loos, geen financiele middelen, drugsverslaving). Aan de andere kant is de po-
litie maar een schakel in het gebeuren. Bestuurlijk en justitieel optreden spe-
len een even grote of wellicht grotere rol. In dat verband wordt, wanneer de po-
litie weinig resultaat lijkt te boeken, ook de vraag naar de'kosten' van de poli-
tie-activiteiten relevant. Geringe resultaten met betrekking tot de omvang van
de te bestrijden criminaliteit in combinatie met een toename van andere vor-
men van criminaliteit, of een slechtere dienstverlening aan de burger, kunnen
aanleiding, zijn om de inspanningen weer tot het 'normale' niveau terug te
brengen.
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