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VOORWOORD

Sinds 1980 worden door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het Ministerie van Justitie een aantal politie-experimenten
geëvalueerd die een betere beheersing van de zg. kleine criminaliteit tot doel
hebben.
Inmiddels zijn enkele onderzoekprojecten afgerond en gerapporteerd. Zo ver-
schenen eerder de rapporten 'Projectmatig rechercheren' (1) en 'Projectsur-
veillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen' (2). Daarnaast is, in samen-
werking tussen de Gemeentepolitie's-Gravenhage en het WODC, een inbraak-
project in Moerwijk opgezet en geëvalueerd (3).
Het rapport dat nu voor u ligt bevat de resultaten van een politie-experiment
dat in 1980 is uitgevoerd bij de Gemeentepolitie Amsterdam. Een woord van
dank aan dit politiekorps dat bereid was medewerking aan het experiment te
verlenen is hier dan ook op zijn plaats. Op korpsniveau hebben functionaris-
sen van verschillende afdelingen de basis gelegd voor de uitvoering van het
experiment. De afdeling Voorkoming Misdrijven en de afdeling Organisatie en
Planning willen wij met name noemen.
De feitelijke uitvoering van het project heeft plaatsgevonden in een deel van
het 6e politiedistrict, bureau Lodewijk van Deysselstraat. Vanwege de opzet
van het experiment is gedurende ruim een half jaar een behoorlijke aanslag
gepleegd op het personeelsbestand van dit district: bijna tien procent van het
executieve personeel werd aan de normale dienst onttrokken. Dit heeft conse-
quenties gehad voor collega's die niet bij het project waren betrokken en bete-
kende tevens een extra belasting voor het management van het district. Niet
alleen diende de normale politiezorg in de rest van het district zo goed moge-
lijk gewaarborgd te blijven, de districtsleiding droeg ook zorg voor de organi-
satorische aspecten en de continuïteit van het project. In dit verband willen
wij hier de directe betrokkenheid van cvp L. Dorst, ivp G. van Ham en ivp J.J.
Florax noemen.
Het project zelf is uitgevoerd door de (hoofd)agenten A.H.J. Barten, B.G.A.
Berlips, T. Bosch, P. Dane, H.L.A. Douven, H.H. Frech, T. Haas, D. Hogendorp
en W.G.J. Timmerman, onder leiding van adjudant P. Hoek. Zij hebben zich
ruim een half jaar bijzonder enthousiast ingezet voor het experiment.
De medewerkers van het WODC die bij het onderzoek waren betrokken zijn:
mw. mr. N. Dijkhoff, onderzoekassistente, de medewerkers van de afdeling
Dataverwerking, de interviewers en codeurs. Het typewerk werd verzorgd door
mw. T. Reckers en mw. P.Y. Kooper.

Ten behoeve van de Gemeentepolitie Amsterdam is een intern verslag van het
project gemaakt: Ham, G. van, Experiment bestrijding kleine criminaliteit,
Gemeentepolitie Amsterdam, april 1981.
Voor belangstellenden is een uitgebreid tabellenverslag op aanvraag bij het
WODC verkrijgbaar.

In de begeleidingcommissie hadden de volgende personen zitting:
mr. C.J.M. Goes van het Openbaar Ministerie;
mr. N.J. Gianotten, later opgevolgd door



drs. J.A.J. Johannisse van de afdeling Algemene Zaken van de Gemeente
Amsterdam;,
c.v.p. W.F. Tielrooy, later opgevolgd door
c.v.p. L. Dorst van de Gemeentepolitie Amsterdam.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond van het experiment
De politie-experimenten die door het WODC worden geëvalueerd vinden hun
oorsprong in het eindrapport van de Werkgroep Verbaliseringsbeleid Misdrij-
ven uit 1976 (4). In dat eindrapport werd gesteld dat landelijke richtlijnen voor
een verbaliserings- en opsporingsbeleid niet goed zijn vast te leggen, maar
dat een selectief beleid gestalte zou moeten krijgen op lokaal of regionaal ni-
veau. Daarnaast was de werkgroep van mening dat een dergelijk beleid vooral
zou kunnen gelden voor bepaalde categorieën van misdrijven. Deze catego-
rieën worden veelal onder de noemer `kleine criminaliteit' gebracht: misdrij-
ven, elk op zich niet zeer ernstig van aard, maar in zulk een grote frequentie
gepleegd dat zij aanzienlijke schade en overlast veroorzaken en daarnaast in
belangrijke mate bijdragen tot ergernis en onrust bij de bevolking. Meer con-
creet gaat het dan om misdrijven zoals inbraakbij particulieren, berovingen
op straat, zakkenrollerij, fiets- of bromfietsdiefstal, vernielingen, diefstal van
en uit de auto.
Niet alleen op grond van het eerder genoemde rapport, maar ook naar aanlei-
ding van de toenemende kleine criminaliteit, besloot de vergadering van Pro-
cureurs-Generaal in 1978 een aantal experimenten te laten uitvoeren. In de ex-
perimenten die een lokaal karakter zouden krijgen zou een selectief opspo-
rings- en verbaliseringsbeleid voor de politie worden vastgesteld binnen het
driehoeksoverleg tussen hoofdofficier van justitie, burgemeester en korps-
chef. Vervolgens zou dat beleid dan tijdelijk worden beproefd en wetenschap-
pelijk geëvalueerd.
Besloten werd in een aantal gemeenten experimenten op te zetten en verschil-
lende wijzen van selectief beleid in opsporing, verbalisering en vervolging te
beproeven waarbij het criminaliteitsniveau het belangrijkste effectcriterium
zou zijn. Het WODC werd belast met de voorbereiding, begeleiding en evalua-
tie van de verschillende projecten.
Aan het driehoeksoverleg in diverse gemeenten werd het verzoek gedaan
medewerking te verlenen aan een experiment. De beslissing over de definitie-
ve inhoud en vorm van een politieproject werd in de lokale driehoek genomen
en tevens berustte de uiteindelijke begeleiding en evaluatie van een experi-
ment bij haar.
In aansluiting op de oorspronkelijke onderzoekwens naar een selectief opspo-
rings- en verbaliseringsbeleid was de invalshoek voor de politie-experimenten
aanvankelijk de recherche. Nagegaan zou worden of door een andere wijze
van rechercheren of door het intensiveren van opsporingsactiviteiten de effec-
tiviteit van de politie in termen van criminaliteitsbeheersing zou kunnen wor-
den vergroot. Daarmee zouden de experimenten zich vooral kenmerken door
een reactieve en repressieve politie-aanpak.
Bij de voorbereiding van de experimenten heeft het WODC zich georiënteerd
op resultaten van onderzoek die elders, met name in de Verenigde Staten,
reeds waren uitgevoerd. Belangrijke. conclusies die daaruit werden getrokken
waren dat de geuniformeerde dienst met betrekking tot criminaliteitsbestrij-
ding een centrale rol moet worden toegekend. Deze dienst is niet alleen van
belang voor het ophelderen van misdrijven, de geuniformeerde dienst wordt
ook een belangrijke rol toebedacht als het gaat om het voorkomen van misdrij-
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ven. Een direct, intensief en goed contact met de burgerij zou voor beide
aspecten van grote betekenis zijn.
De experimenten die door het WODC werden opgezet hebben naar aanleiding
van genoemde resultaten een tweede zwaartepunt gekregen. Naast repressie-
ve werkzaamheden in de vorm van opsporing en verbalisering kregen ook pre-
ventieve activiteiten van de politie een plaats binnen de projecten (5). Daar-
mee werd in een aantal experimenten het hoofdaccent gelegd op activiteiten
die door de surveillancedienst worden uitgevoerd. Het Amsterdamse project
is daarvan een voorbeeld.

1.2 Opzet van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de inhoud en de doelstellin-
gen van het Amsterdamse project alsmede de methode van onderzoek die is
gehanteerd om het project te evalueren. Hoofdstuk 3 behandelt de verschil-
lende activiteiten die door het politieteam zijn uitgevoerd. Daarbij wordt tel-
kens ingegaan op de vraag in hoeverre de activiteiten bij de bevolking zijn
overgekomen en hoe ze werden gewaardeerd. Vervolgens plaatsen wij de re-
sultaten in een wat breder kader, nl. de relatie politie(team)-publiek.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de effecten in termen van criminaliteitsbe-
heersing; preventiebereidheid, bereidheid om de politie te waarschuwen, aan-
giftegedrag, slachtofferschap en onrustgevoelens zijn daarbij de belangrijk-
ste thema's. Tevens zullen een aantal neveneffecten besproken worden.
De interviews die na afloop met de teamleden zijn gehouden over werkbele-
ving en satisfactie tijdens het project worden in hoofdstuk 5 beschreven.
Hoofdstuk 6 gaat in op een aantal aspecten van het project vanuit het onder-
zoekersperspectief en tenslotte wordt het rapport afgesloten met een slotbe-
schouwing in hoofdstuk 7.
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2 Het experiment in Amsterdam-Osdorp

2.1 Inleiding
In het kader van een effectievere beheersing van de criminaliteit is in de ver-
schillende WODC-experimenten aandacht besteed aan twee aspecten van het
politiewerk, nl. surveillance- en recherche-activiteiten, teneinde crimineel ge-
drag te voorkomen en opheldering van misdrijven te verbeteren.
Het Amsterdamse experiment is vooral gericht geweest op preventie-activitei-
ten en grotendeels gedragen door de surveillancedienst. Gedeeltelijk sluit dit
project aan bij een inbraakproject dat eerder door de Gemeentepolitie 's-Gra-
venhage in de Moerwijk is uitgevoerd (3).
De ervaringen die in Den Haag werden opgedaan hebben ertoe geleid dat in
Amsterdam is gekozen voor een aangepaste versie van dit experiment. In de
eerste plaats werden meer delicten in het experiment betrokken en voorts was
er in Amsterdam geen vermenging van preventie- en recherchewerkzaamhe-
den door de uitvoerenden. Daarnaast zijn er een aantal organisatorische
aspecten, zoals bv. de samenstelling van de koppels surveillanten, die in Den
Haag minder goed bleken te functioneren, in Amsterdam aangepast.

2.2 Inhoud van het experiment
Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformu-
leerd:

- Verbetering van de relatie met het publiek;

Beheersen of terugdringen van het aantal inbraken, diefstallen uit auto's,
fiets- en bromfietsdiefstallen, berovingen op straat en het aantal gevallen
van vernieling of vandalisme.

Beide doelstellingen dienden te worden gerealiseerd door een totaalpakket
van preventieve politie-activiteiten, waarbij zowel voetsurveillance als voor-
lichting aan het publiek over preventieve maatregelen de belangrijkste zijn.
De verwachting was een min of meer directe positieve invloed op de relatie
politielpubliek en op,het criminaliteitsniveau door een andere, meer zichtbare
manier van surveilleren. Ook werd beïnvloeding van het criminaliteitsniveau
op een indirecte wijze verwacht. Voetsurveillance biedt de mogelijkheid tot in-
tegratie in de wijk en intensieve contacten met de bevolking waardoor de aan-
giftebereidheid alsmede de bereidheid om preventieve maatregelen te nemen
(door voorlichtingsactiviteiten van de politie) kan worden vergroot: naar men
aanneemt twee belangrijke randvoorwaarden voor een betere beheersing van
de criminaliteit. Met behulp van een verhoogde aangiftebereidheid wordt een
verbeterde samenwerking tussen publiek en politie nagestreefd; met een ver-
hoogde preventiebereidheid wordt een deel van de beheersing van de crimina-
liteit toegeschoven naar de burger zelf. Via verschillende sporen zou het crimi-
naliteitsniveau dan uiteindelijk moeten worden teruggedrongen.

De concrete invulling van het takenpakket binnen het project zag er samen-
gevat als volgt uit:
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1. voetsurveillance in de wijk;

2. voorlichting over preventie aan de bevolking;

3. speciale projecten in verband met inbraak en vandalisme.

Het politie-experiment in Amsterdam is van 1 maart tot en met 15 oktober
1980 uitgevoerd in een deel van de wijk Osdorp, de buurt rondom het Osdorp-
plein.
De keuze van de buurt is tot stand gekomen op grond van de volgende overwe-
gingen:

de buurt moest het karakter hebben van een doorsnee Amsterdamse woon-
buurt met een centrumfunctie (groot winkelcentrum);
in verband met de onderzoekmethode moest naast een experimentele, ook
voorzien worden in een controlebuurt;
experimentele en controlebuurt dienden qua karakter en geregistreerd cri-
minaliteitsniveau vergelijkbaar te zijn.

Op basis van gegevens van onder meer de Technische Opsporings- en Herken-
ningsdienst (de registratie van aangegeven misdrijven) is de keuze voor de ex-
perimentele wijk gevallen op het Osdorpplein en omgeving en voor de contro-
lewijk op het Gelderlandplein en omgeving, respectievelijk een deel van het 6e
en van het 5e politiedistrict.

De buurt rondom het Osdorpplein kan als volgt worden gekenschetst. De be-
bouwing bestaat grotendeels uit na-oorlogse portiekwoningen en een aantal
hoge galerij- en torenflats; in totaal ca. 4.100 woningen. Het Osdorpplein zelf
heeft een groot winkelcentrum en een cultureel centrum, de Meervaart; het
heeft als zodanig een verzorgingsfunctie voor Osdorp maar ook voor andere
wijken in Amsterdam-West. Het aantal inwoners in de bedoelde buurt ligt om
en nabij de 12.000. De oppervlakte bedraagt ongeveer 88 hectare.

Het experiment in de wijk zelf werd uitgevoerd door een team van acht agen-
ten en een brigadier van de geuniformeerde dienst. Zij waren gehuisvest in
een klaslokaal van een centraal in de wijk gelegen kleuterschool dat als bu-
reau was ingericht.
Van daaruit deden zij dag- en avonddienst (van 7.00 uur tot 23.00 uur), waren
aan de normale dienst onttrokken en werden dus ook niet ingeschakeld voor
de dagelijkse assistentie- en preventiesurveillances vanuit het districtsbu-
reau. Aan het districtsbureau was een rechercheur beschikbaar voor de afhan-
deling van aangiften uit en het verrichten van opsporingsactiviteiten in de
wijk. Na drie maanden verliet de rechercheur het politiekorps; zijn werkzaam-
heden konden vanwege man krachtproblemen aan het district slechts gedeel-
telijk door een andere rechercheur worden opgevangen. Daarmee kreeg het
preventieve element van het project uiteindelijk nog meer nadruk dan in eerste
aanleg was bedoeld.

2.3 Methode van onderzoek
De effecten van een andere werkwijze van de politie kunnen op verschillende
manieren worden onderzocht. In het Amsterdamse politieproject is er sprake
van een zg. veldexperiment, dat wil zeggen dat binnen een bepaalde maat-
schappelijke context één of een aantal veranderingen worden geïntroduceerd
die op hun effecten worden onderzocht. In tegenstelling tot onderzoek in een
laboratoriumsetting is het minder eenvoudig effecten van een veldexperiment
toe te schrijven aan de geïntroduceerde veranderingen. Niet alleen omdat ver-
anderingen in het veld - buiten de geïntroduceerde - niet of nauwelijks te
controleren zijn, maar ook omdat de organisatie waarbinnen zij plaatsvinden
- in dit geval de politie - haar eigen dynamiek heeft. Omdat wij ons bewust
waren van de manco's die aan veldexperimenten kleven hebben wij getracht
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tegemoet te komen aan een aantal bezwaren die aan dit soort quasi-experi-
menten zijn verbonden.
Toediening van een relatief sterke stimulus in een kort tijdsbestek is er één
van. Op grond van negatieve ervaringen die in het buitenland met politie-expe-
rimenten waren opgedaan is in het Amsterdamse experiment gekozen voor in-
troductie van een uitgebreid pakket van politie-activiteiten in plaats van intro-
ductie van één enkele of een aantal relatief zwakke stimuli (6). Gelijktijdige
toediening van een aantal stimuli heeft echter zowel voor- als nadelen. Voor-
delen zijn dat de uitvoerenden een pakket activiteiten kan worden aangebo-
den dat als zinvol wordt ervaren en dat effecten sterker en binnen korte tijd
kunnen optreden en dus ook meetbaar zijn. Een belangrijk nadeel is dat het
niet mogelijk is vast te stellen wat het relatieve effect van de afzonderlijke
activiteiten is.
Een tweede tegemoetkoming aan de bezwaren van een veldexperiment is de
wijze van effectmeting. Deze behelst voor dit politieproject onderzoek in de
experimentele wijk en in een controlewijk. In de controlewijk worden geen
experimentele activiteiten uitgevoerd, maar zijn wel dezelfde relevante gege-
vens verzameld als in de experimentele wijk, waarbij een zwaar accent ligt op
de survey-methode.

Het onderzoek dat is uitgevoerd bestaat uit:

bevolkingsenquêtes:
Een voor- en een nameting met behulp van een telefonische enquête onder
een representatief deel van de bevolking van het Osdorpplein en omgeving
en van de controlewijk heeft begin 1980 en 1981 plaatsgevonden (7).
De enquêtes bevatten onder meer de volgende elementen:

ervaringen met en mening over het project (alleen in Osdorp);
de voorlichtingstaak van de politie; -
preventiebereidheid;
meldingsbereidheid bij verdachte/criminele situaties;
aangiftegedrag van slachtoffers;
slachtofferschap van de misdrijven die in het experiment betrokken zijn;
onrustgevoelens met betrekking,tot criminaliteit;

Het eerste aspect is ook in een telefonische enquête onder degenen van
wie bekend was dat zij ook feitelijk contact met het politieteam gehad had-
den direct na afloop van het project aan de orde gesteld (tussenmeting no-
vember 1980). 578 personen werd een korte vragenlijst afgenomen.

analyse van politieregistraties:
gegevens vastgelegd door het politieteam;
geregistreerde criminaliteit in het 6e district;
assistentiesurveillances in het 6e district.

- interviews met de teamleden over werkbeleving en satisfactie met betrek-
king tot het project.
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3 De activiteiten van het team en
het oordeel van de bevolking

Effecten van de activiteiten van het politieteam in Osdorp mogen pas dan wor-
den verwacht als de toegediende stimuli, in dit geval voetsurveillance, voor-
lichting en andere speciale activiteiten, voldoende sterk zijn geweest. Om dat
te kunnen vaststellen is het noodzakelijk allereerst te bekijken in hoeverre het
team er in is geslaagd in de wijk te integreren, of de activiteiten van het team
bij de bevolking bekend zijn en hoe men ze waardeert. In dit hoofdstuk zal
daarom het accent liggen op de vraag in hoeverre de doelstelling `verbetering
relatie politie/publiek' is bereikt terwijl in hoofdstuk 4 vervolgens de effecten
in termen van de criminaliteitsbeheersing aan de orde komen.

3.1 De bekendheid van het team
Gedurende ruim een half jaar is de politie in Osdorp nadrukkelijk aanwezig ge-
weest: zichtbaar en aanspreekbaar op straat, met gerichte voorlichtingsactivi-
teiten en met een eigen post in de wijk zelf. De vraag is of de bewoners er wat
van gemerkt hebben en of zij een idee hadden wat die aanwezigheid be-
tekende.

In Osdorp wist tweederde van de bewoners van het bestaan van een speciaal
team in de wijk en de bekendheid was goed gespreid over de bevolking. Zowel
mannen als vrouwen, maar ook de verschillende leeftijdsgroepen waren, gelet
op deze criteria in de bevolkingsopbouw van de wijk, in dezelfde mate op de
hoogte van het wijkteam.
Van degenen die op de hoogte waren van het bestaan van het team had 25%
dat uit de media (de krant of wijkkrant) vernomen, 15% van familie of beken-
den en 55% door middel van de politie-activiteiten zelf.
Overigens moet nog worden opgemerkt dat ruim de helft van degenen die zei-
den het team niet te kennen, wel degelijk iets van de activiteiten heeft ge-
merkt, hetzij door artikelen in de wijkkrant, hetzij door bepaalde voorlichting-
sactiviteiten. Zij hebben hierbij echter niet de koppeling gelegd naar een poli-
tieproject in hun eigen wijk. Al met al betekent dit dat het team in het bijzon-
der door haar activiteiten bekendheid in de wijk heeft gekregen.

Vooral de verhoogde (voet)surveillance heeft in Osdorp de aandacht getrok-
ken. De helft van de bewoners zegt de taak van het team te kennen en surveil-
lance in de wijk wordt het meest frequent als taak genoemd. Ook hebben nog-
al wat inwoners van Osdorp het team gezien als uitbreiding van het aantal
wijkagenten, of de activiteiten aan een speciaal project toegeschreven, nl. het
controleren van vakantie-adressen. Andere ideeën over het team die overigens
veel minder vaak werden genoemd, liepen uiteen van verscherpte controle,
veiligheid vergroten, beter letten op de jeugd, terugdringen/preventie van cri-
minaliteit tot informatie geven aan of contact leggen met de bewoners. Opval-
lend is dat het geven van voorlichting zelden als taak van het team genoemd
werd.

In verband met eventuele verstorende effecten op de voormeting van het on-
derzoek was voor de start geen ruchtbaarheid aan het project gegeven. Toch
was het team vrij snel bekend in de wijk: een ruime meerderheid wist binnen
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drie maanden van haar bestaan. Ook was men redelijk goed op de hoogte van
het tijdelijke karakter van het project; een zeer beperkte groep dacht dat er van
een permanente verandering sprake was.

Tenslotte willen wij nog vermelden dat het Osdorpteam ook in de controlewijk
bekend was, zij het bij een gering deel (10%) van de bevolking. De meeste van
hen waren van de politie-activiteiten in Osdorp op de hoogte via informatie
van anderen.

3.2 Voetsurveillance
Zoals in de vorige paragraaf al vermeld, is het vooral de verandering in surveil-
lance geweest waardoor de bewoners van Osdorp geattendeerd zijn op het po-
litieproject.
Hoewel het team permanent kon beschikken over een (pit)auto, werd de af-
spraak gemaakt de surveillances in de wijk zoveel mogelijk te voet - even-
tueel op de fiets - uit te voeren. Dit zou de mogelijkheid tot contact met de
bevolking bevorderen en men zou ook beter in staat zijn te zien wat zich zoal in
de wijk afspeelt. Voetsurveillance was evenwel geen strikte eis; het zou im-
mers niet reëel zijn geweest van de surveillanten te verwachten dat zij onder
alle omstandigheden hun werkzaamheden buiten en te voet zouden uitvoeren.
Toch zijn, voor zover mogelijk, de surveillances te voet, in vaste koppels van
agenten, uitgevoerd. Daardoor werd niet alleen de zichtbaarheid van de sur-
veillances verbeterd, de surveillanten kregen op die manier een gedetailleerd
overzicht van de wijk en voerden de dienst ook uit op plaatsen waar zij anders
niet of nauwelijks komen. Bovendien maakt surveillance te voet de politie ge-
makkelijker aanspreekbaar voor de burger en omgekeerd.
Om de wijze van surveilleren bij het team voortdurend onder de aandacht te
houden en er structuur in aan te brengen is per dienst op formulieren vastge-
legd op welke manier en waar de surveillance op straat werd uitgevoerd.

Vanwege haar beperkte omvang bleek het vrij eenvoudig de hele wijk, of al-
thans een zeer groot deel daarvan, in een paar uur van voet- enlof autosurveil-
lance te voorzien. Bovendien voorzag het dienstrooster in een vroege en een
late dienst en was het zeer goed mogelijk de wijk tenminste tweemaal per dag
in haar geheel in het surveillancepatroon op te nemen.
Uit de eigen registratie van het team blijkt dat gedurende de periode dat het
project is uitgevoerd ongeveer 1500 uur werd gesurveilleerd: 900 uur (60%) te
voet en 600 uur (40%) met de auto. Dit laatste percentage verdient enige toe-
lichting. Autosurveillance betekent hier niet louter met de auto door de wijk
rijden. Vaak werd deze surveillance onderbroken voor andere activiteiten, bv.
het controleren van vakantie-adressen.

Bekijkt men de antwoorden op de vragen in de bevolkingsenquêtes dan kan
worden geconcludeerd dat deze veranderde aanwezigheid van de politie dui-
delijk is opgevallen. Ziet meer dan 90% van de bewoners de politie normaal
gesproken in de auto langskomen, ten tijde van het experiment zag meer dan
de helft van de Osdorpers dat de politie zich vooral te voet door de wijk begaf.
Een uitgesproken negatief oordeel over deze manier van surveilleren wordt
uiterst zelden gegeven. Het oordeel is overwegend gunstig: ruim 95% van de-
genen die het team kennen beoordelen de voetsurveillance als (zeer) positief.
Daarbij worden vooral de volgende kwaliteiten van voetsurveillance bena-
drukt: het werkt preventief, de agenten zien meer en kunnen dus sneller optre-
den, het contact tussen politie en burgers is beter, het geeft een veilig gevoel
als je de politie vaker zo ziet. Andere positieve aspecten worden als volgt ver-
woord: je spreekt ze sneller aan, de politie staat dichter bij de mensen, je raakt
beter vertrouwd met de politie, er is minder vandalisme.
Hoewel het oordeel dus overwegend gunstig is, werden ook negatieve kanten
van voetsurveillance genoemd. Ruim een vijfde van degenen die in eerste in-
stantie positief reageerden onderkennen ook negatieve aspecten. Met name
de snelheid (in dit geval traagheid) waarmee de politie zich verplaatst wordt
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door hen als een punt in het nadeel van voetsurveillance gezien. Ook bij dege-
nen die voetsurveillance in eerste aanleg ongunstig beoordeelden was dit het
belangrijkste argument.

Tijdens de (voet)surveillances zijn veelal activiteiten uitgevoerd die passen in
het kader van de voorlichting aan het publiek. Zij komen in de volgende para-
graaf aan de orde.

3.3 Voorlichtingsactiviteiten
Ter verhoging van de preventiebereidheid in de wijk zijn door het politieteam
tijdens het experiment verschillende voorlichtingsactiviteiten ter hand geno-
men. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen activiteiten die op alle
bewoners van de wijk zijn gericht en activiteiten die individuele wijkbewoners
als object hebben. Tot de eerste categorie behoren artikelen over misdaadpre-
ventie in de wijkkrant en het inrichten van voorlichtingsstands (kramen) op het
Osdorpplein. In de bevolkingsenquêtes in Osdorp is gevraagd naar het oor-
deel over deze twee voorlichtingsactiviteiten.

De Westerpost is een krant die wekelijks in Amsterdam-West (en dus ook in
Osdorp) huis aan huis verspreid wordt. Naar uit de enquêtes blijkt is het een
blad dat een groot lezersbereik heeft: meer dan 80% van de bewoners leest
het min of meer regelmatig. Een aantal mensen van het politieteam hebben
verschillende keren een artikel over hun activiteiten in de wijk en over mis-
daadpreventie verzorgd. Ongeveer de helft van de geënquêteerde wijkbewo-
ners had één of meer van die artikelen gelezen en 90% van hen heeft ze als
(zeer) nuttig ervaren.

Tot driemaal toe heeft het team een voorlichtingsstand op het Osdorpplein in-
gericht, waarvan eenmaal in het kader van een tweedaagse culturele mani-
festatie in de Meervaart. Aan belangstellende voorbijgangers werden folders
over misdaadpreventie en eigendomsregistratiekaarten uitgereikt. Ook werd
aan de hand van beschikbaar demonstratiemateriaal geadviseerd hoe men
zich tegen inbraak kan beveiligen.
Ongeveer de helft van de geënquêteerden had zelf gezien dat de politie op de-
ze wijze voorlichting gaf. Hun mening over de voorlichtingsstands is gunstig:
ruim 90% beoordeelt ze (zeer) positief. Men vindt het leerzaam, het is een goe-
de manier van informatie geven en het zet aan het denken over beveili-
gingsmaatregelen. Bovendien verbetert daardoor de relatie met het publieken
leert men de taak van de politie beter kennen.

Naast voorlichting, bestemd voor de wijk als geheel, heeft het team ook nog
andere, meer individueel gerichte, voorlichtingsactiviteiten ontplooid. Het me-
rendeel van deze activiteiten is in sterke mate bepaald door omstandigheden
waarop de agenten tijdens het surveilleren stuitten, niet gericht op alle wijk-
bewoners of op nauw te omschrijven bevolkingsgroepen. Vandaar dat het niet
goed mogelijk is deze activiteiten met behulp van een algemene bevolkings-
enquête te evalueren en daarom wordt hier (deels) volstaan met een beschrij-
ving van de activiteiten zelf.

In het kader van de verhoging van het preventiebewustzijn is tijdens de surveil-
lances in de wijk voortdurend aandacht besteed aan gedragingen van het pu-
bliek die mogelijk leiden tot misdrijven, vooral diefstal, bv. door. insluiping of
zakkenrollerij. Belanghebbenden werden, voorzover daar aanleiding toe was,
attent gemaakt op openstaande deuren of ramen van woningen, de daarbij be-
horende kelderboxen of garages, onbeheerd achtergelaten bezittingen zoals
niet afgesloten (brom)fietsen, gereedschappen, ladders in tuinen en derge-
lijke. Ook werd incidenteel gelet op onafgesloten auto's en op kostbaarheden
die duidelijk zichtbaar in de auto waren achtergelaten.

Het hang- en sluitwerk van alle woonblokken evenals de verlichting die in de
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gemeenschappelijke ruimten is aangebracht is systematisch op gebreken be-
keken. Op grond van geconstateerde mankementen werd vervolgens advies
voor verbetering aan de bewoners zelf of aanwezige huismeesters gegeven.
Aan vier woningbouwverenigingen is een schriftelijk advies voor algemene
verbetering of vervanging van hang- en sluitwerk toegezonden.

Wijkbewoners die om wat voor reden dan ook de politiepost bezochten kre-
gen, wanneer zij daar behoefte aan hadden, foldermateriaal uitgereikt en per-
soonlijk advies over maatregelen die men zelf kan nemen om diefstal en in-
braak te voorkomen.

Degenen die het slachtoffer werden van een inbraak en daarvan ook aangifte
deden op het districtsbureau zijn in een later stadium nogmaals bezocht en
kregen dan advies over maatregelen om een inbraak in de toekomst te voor-
komen. Omdat de namen van deze slachtoffers bekend waren, zijn zij in de en-
quête direct na afsluiting van het project bevraagd over hun ervaringen met
deze vorm van voorlichting. Vrijwel alle inbraakslachtoffers die ten behoeve
van de enquête werden bereikt (21 in totaal) wist nog van een bezoek van agen-
ten van het team. Tien. van hen konden zich ook nog een persoonlijk advies
over inbraakbeveiliging herinneren en de meesten waardeerden dat advies.
Uiteindelijk hebben zes benaderde slachtoffers het advies ook opgevolgd.

Om een globale indruk te geven van het aandeel van de voorlichtingsactivitei-
ten in het totale takenpakket van het team, is bekeken hoeveel tijd men tijdens
het project in de voorlichting gestoken heeft. Van de totale beschikbare tijd
heeft het team ongeveer 15-20% aan alle mogelijke vormen van voorlichting
aan het publiek besteed, voor het merendeel buiten het bureau tijdens de da-
gelijkse surveillances op straat. De activiteiten hebben zich voornamelijk ge-
concentreerd op de benadering van potentiële slachtoffers die attent werden
gemaakt op gebrekkig hang- en sluitwerk van deuren of ramen, niet afgeslo-
ten kelderboxen, niet afgesloten auto's of andere voertuigen en tenslotte op
waardevolle voorwerpen die men zichtbaar in de auto had achtergelaten.

De verwachting was dat naar aanleiding van het experiment, in het bijzonder
door de voorlichtingsactiviteiten van het team, de bevolking in Osdorp meer
belang zou toekennen aan de voorlichtingstaak van de politie in het alge-
meen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Zowel voor als na het project be-
schouwt ongeveer driekwart van de respondenten het geven van preventie-
voorlichting als typisch politiewerk, een kwart denkt dat zij daar vaak mee be-
zig is en de helft vindt dat de politie deze taak goed vervult.

3.4 Speciale projecten
Door het Osdorpteam zijn in het kader van het experiment twee speciale pro-
jecten uitgevoerd; het eerste in het kader van inbraken, het tweede in verband
met vandalisme.

Met betrekking tot inbraak was dat een vakantieregistratieproject. Alle bewo-
ners van de wijk werden in de gelegenheid gesteld aan het team kenbaar te
maken wanneer zij met vakantie waren en welke personen (sleuteladressen)
konden worden gewaarschuwd als er tijdens hun afwezigheid iets met de wo-
ning niet in orde zou zijn. Middels een brief die huis aan huis werd bezorgd is
de bevolking van de vakantieregistratie op de hoogte gebracht. In die brief
werd gesteld dat de woning weliswaar meer aandacht zou krijgen tijdens de
surveillances, maar valse verwachtingen met betrekking tot het voorkomen
van inbraak door de politie werden niet gewekt. Degenen die van het project
gebruik wilden maken konden een kaartje invullen en dat aan de politie retour-
neren.
De enquête wijst uit dat 73% van de wijkbewoners in de zomer korter of langer
met vakantie was geweest; 87% van hen herinnerde zich de ontvangst van de
vakantieregistratiekaart. Een kwart daarvan werd aan de politie ingevuld gere-
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tourneerd, driekwart niet. De belangrijkste reden om de kaart niet in te vullen
was dat men zelf maatregelen had genomen (vaak buren of kennissen inge-
schakeld): 70% van degenen die niet reageerden gaf dit als argument.
Uit het onderzoek blijkt dus dat ongeveer 15% van de bevolking op dit project
van het team heeft gereageerd. Voor het team zelf betekende het dat in een re-
latief korte periode (vooral in juli en augustus) nogal wat tijd en energie gesto-
ken is in het bijhouden en nalopen van de vakantieregistratie-adressen. Aan
de hand van de registratiekaartjes is achteraf nagegaan hoeveel aandacht
aan de betreffende woningen besteed is. In totaal hebben 269 woningen gedu-
rende de afwezigheid van de bewoners extra aandacht tijdens de surveillan-
ces gekregen. Deze woningen werden 1082 maal bezocht; dat wil zeggen, de
gemiddelde afwezigheidsduur in aanmerking genomen, 1 à 2 bezoeken per
woning per week. Gaat men uit van 20 minuten voor iedere bezochte woning
dan betekent dat ongeveer 10% van de totale beschikbare diensttijd.
De deelnemers aan het registratieproject woonden gespreid over de gehele
wijk en daarmee werd ook door dit project het surveillancepatroon in positieve
zin beïnvloed. Een niet onbelangrijk nevenverschijnsel van het nalopen van de
adressen was dat de politie een reden had om woningblokken binnen te gaan.
Met name is dat van belang voor galerijflats omdat de politie daar anders
nooit haar gezicht laat zien, tenzij er echt iets aan de hand blijkt te zijn. Als ge-
volg van het vakantieregistratieproject kon men nu ook op een ongedwongen
manier contact leggen met de bewoners.
Ongeveer de helft van de wijkbewoners die aan het project deelnamen had
iets van de extra politie-aandacht voor hun woning gemerkt: meestal had men
van anderen (buren en kennissen) gehoord dat de politie ook werkelijk aan-
dacht aan hun woning had geschonken. Een enkele keer was men eerder thuis
dan voorzien en trof dan de politie bij de woning aan.
Het oordeel van de deelnemers was overwegend positief. Meer dan de helft zei
dat zij ook geruster met vakantie waren gegaan dan normaal: het idee dat de
politie wat meer op het huis lette gaf volgens hen een veilig gevoel.

Het tweede project was gericht op jeugdvandalisme in de wijk en werd in sa-
menwerking met twee leerkrachten van de 5e en 6e klas van een basisschool
opgezet. De leerkrachten van de Heymansschool namen gedurende een aan-
tal maanden het onderwerp vandalisme in hun lesprogramma op. Het politie-
team verzorgde een voorlichtingsmiddag waarin een film over vandalisme en
de gevolgen daarvan, alsmede - in de wijk genomen - dia's van vernielde
objecten werden vertoond, gevolgd door groepsgesprekken met de leerlingen.
Voor wat betreft het politieteam is hier sprake geweest van een eenmalig op-
treden kort voordat het Osdorpproject in oktober werd afgesloten. Met de ba-
sisschool werd evenwel de afspraak gemaakt dat er toch nog enkele vervolg-
contacten zouden zijn, ook als het team weer uit de wijk vertrokken was.
Leerlingen en leerkrachten waren enthousiast over de voorlichtingsmiddag en
de oudercommissie die over het project op een ouderavond werd geïnfor-
meerd deed enkele weken later in de wijkkrant een oproep aan de wijkbewo-
ners een handtekeningenactie voor de vestiging van een permanente politie-
post te steunen.

3.5 Overige activiteiten
Bij de opzet van het Osdorpproject is, behalve de eerder genoemde activitei-
ten (voetsurveillance, voorlichting en de twee projecten) die min of meer dwin-
gend waren voorgeschreven, nogal wat ruimte gelaten aan de vrijheid en in-
ventiviteit van de teamleden om het project verder gestalte te geven. Wel werd
de afspraak gemaakt dat alle activiteiten dienden te passen in het kader van
een zogenoemde preventieve politiezorg en dat repressief optreden zoveel
mogelijk vermeden moest worden.
Uit de verschillende registratieformulieren die door het team tijdens het pro-
ject ten behoeve van de evalutie zijn ingevuld, is een globaal overzicht van de
werkzaamheden, in hoofdzaak buiten het posthuis, te destilleren.
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Ruim 40% van alle beschikbare diensturen is aan voet- of autosurveillance in
de wijk besteed. Binnen deze surveillances hebben de verschillende voorlich-
tingsactiviteiten alsmede de controle van de vakantie-adressen een belangrijk
aandeel gehad; zij kostten respectievelijk ongeveer 15% en 10% van de be-
schikbare tijd. Daarmee is een gedeelte van de tijd die men buiten het bureau
doorbracht evenwel nog niet verklaard. Zonder een uitputtende opsomming
van alle bezigheden te willen geven, noemen we er toch een aantal.

In het begin van het project is veel tijd gestoken in het systematisch registre-
ren van gebrekkig hang- en sluitwerk, verlichting e.d. van alle woonblokken in
de wijk.
Naast het algemene toezicht tijdens de surveillances is men zich langzaam
maar zeker gaan richten op het leggen van informele contacten met de wijkbe-
woners. Vooral bepaalde groeperingen hebben daarbij de aandacht gekregen
zoals winkeliers, school- en bromfietsjeugd.
Ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk werd ook aandacht besteed aan
aangerichte vernielingen, kapotte straatverlichting, autowrakken in de straten
e.d. Bevoegde instanties werden daarover geïnformeerd en verzocht repara-
ties te verrichten of andere noodzakelijke maatregelen te nemen.
Daar waar de politie ook repressief (verbaliserend) zou kunnen optreden, bv.
bij verkeerd geparkeerde auto's of andere verkeersovertredingen werd door de
teamleden nagenoeg altijd waarschuwend opgetreden. Gedurende het hele
project is slechts sporadisch een proces-verbaal opgemaakt.

In verhouding is. er nogal wat tijd op het posthuis zelf doorgebracht: meer dan
de helft van de beschikbare tijd. In dit kader is het allereerst van belang te
wijzen op het feit dat het normale surveillancepatroon, nl. 2 uur op (straat),
1 uur af ook in het project door de teamleden is gecontinueerd.
Daarnaast zijn vooral organisatorische en coërdinatie-aspecten van het pro-
ject van invloed geweest op de hoeveelheid tijd die het team op het posthuis
aanwezig was. Iedere ochtend werd het posthuis geopend door de twee agen-
ten die de vroege dienst hadden. Zij droegen ook zorg voor het overbrengen
van materiaal en informatie vanuit het districtsbureau naar het posthuis. Ten
behoeve van de coordinatie die overigens grotendeels werd verzorgd door de
brigadier was er ook nog een overlap van een uur tussen de vroege en de late
dienst. De agenten die de late dienst draaiden droegen 's avonds zorg voor
sluiting van het posthuis en het overbrengen van materiaal naar het districts-
bureau.
De tijd die op het posthuis is doorgebracht is veelal besteed aan het bijhou-
den van allerlei vormen van registratie. Niet alleen het opmaken van het dag-
rapport, maar ook het invullen van formulieren ten behoeve van het onderzoek
hebben nogal wat tijd gevergd.
Pas na verloop van enkele maanden (vooral na de start van het vakantieregis-
tratieproject) vonden meer wijkbewoners hun weg naar het posthuis. Bij dat
bezoek kregen ook zij voorlichting over preventieve maatregelen die zij zouden
kunnen nemen. Kwam men evenwel voor het doen van een aangifte, dan werd
men in principe verwezen naar het districtsbureau. Over het geheel gezien is
het bezoek aan het posthuis in het half jaar dat het project is uitgevoerd even-
wel niet overrompelend geweest: ongeveer 10% van de respondenten was wel
eens in het posthuis geweest.

3.6 De relatie politie/publiek
Zoals in de vorige paragrafen is beschreven was de komst van het nieuwe poli-
tieteam binnen redelijke termijn bij een groot deel van de bevolking in Osdorp
bekend en zijn de uitgevoerde activiteiten, voor zover ze buiten het posthuis
plaatsvonden, in voldoende mate overgekomen. De voetsurveillance is bij de
bewoners het meest in het oog gesprongen, getuige ook de ideeën die men
had over de taak van het wijkteam. Het mag in dit kader niet onvermeld blijven
dat de taak van het team volgens de wijkbewoners in de eerste plaats een pre-
ventief, toezichthoudend karakter had (surveillance, wijkagenten, vakantie-
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adressencontrole) en in mindere mate een repressief karakter (terugdringen
criminaliteit, verscherpte controle). Uiteraard hangt dit samen met de op-
dracht die het team had meegekregen, nl. zo min mogelijk repressief optre-
den, maar vermoedelijk is ook het feit dat op het moment dat het project van
start ging de criminaliteit in de wijk geen exessieve vormen had aangenomen
daaraan voor een deel debet.

Het oordeel van de bevolking over de diverse teamactiviteiten is, als geheel
gezien; zeer gunstig te noemen. Voor zover men met voetsurveillance of met
voorlichtingsactiviteiten werd geconfronteerd bleek de waardering daarvoor
hoog te zijn. Dat laatste geldt ook voor degenen die reageerden op het vakan-
tieregistratieproject.
Omdat bij het oordeel over de politie-activiteiten ook werd gevraagd om een
toelichting, is het mogelijk aan te geven welke elementen bij de waardering
een belangrijke rol gespeeld hebben. Naast de kwaliteiten die direct zijn gere-
lateerd aan de activiteiten zelf (bv. bij voetsurveillance: 'de politie ziet meer',
of bij voorlichting:'het zet aan het denken over preventie'), werden ook veelvul-
dig anderssoortige aspecten in het oordeel betrokken. Enerzijds gaat het
daarbij om de vergroting van de veiligheidsgevoelens, anderzijds om de relatie
tussen burgers en politie. Zo werden ten aanzien van voetsurveillance onder
meer genoemd: 'je raakt beter vertrouwd met de politie, ze staan dichter bij de
burgers, je spreekt ze sneller aan'. Ook bij bepaalde voorlichtingsactiviteiten
werden dergelijke geluiden ten gehore gebracht:'je leert de taak van de politie
beter kennen, het verbetert de relatie met de politie'.

Het positieve oordeel over het team, althans over de politievestiging in de
wijk, blijkt tenslotte ook nog uit de bezwaren die men heeft gehad tegen het
opheffen van de post.
Eerder werd al gesproken over een handtekeningenactie van de oudercommis-
sie van de school waarin het politieteam gevestigd was, maar uit de enquête
blijkt bovendien dat 87% van de bewoners van de wijk een negatief oordeel
heeft over het opheffen van de politiepost. Naast het feit dat men de opheffing
na ruim een half jaar (erg) jammer vindt, zijn er ook nogal wat wijkbewoners
die aangeven dat een dergelijke post de veiligheidsgevoelens in de wijk ver-
groot. Tenslotte vindt men Osdorp groot genoeg voor een eigen politiepost.

Samengevat mogen we concluderen dat het politieteam erin is geslaagd bin-
nen een relatief korte tijd in de wijk te integreren. Vooral de eigen politiepost
in de wijk van waaruit de toezichthoudende taak door een versterkte voet-
surveillance werd uitgeoefend hebben hiertoe naar onze mening in belang-
rijke mate bijgedragen. Daarnaast hebben ook de overige teamactiviteiten die
voornamelijk informatief van karakter waren een positieve weerklank bij de
bevolking gevonden.
Deze resultaten hoeven overigens geen verwondering te wekken. Onderzoek
naar de relatie politie-publiek en naar de wijze van politie-optreden bij contac-
ten met burgers hebben een aantal van deze aspecten al eerder benadrukt (8).
Zo is politiesurveillance per auto het bestaande beeld bij de bevolking, maar
de wens dat de politie meer de auto uit en te voet de straat op gaat, is even-
eens bekend.
Voor wat betreft de contacten die men als burger normaal gesproken met de
politie heeft: zij spelen zich voornamelijk af in het verkeer (bij overtredingen),
bij het doen van aangiften en bij vragen om hulp (bv. bij geschillen). Van de po-
litie wordt bij die contacten vriendelijk en correct gedrag, uitleg en informatie
verwacht. Nu zijn de contacten in Osdorp met de politie weliswaar van een
ander karakter geweest, niet repressief, meer informeel en vanuit een ander
perspectief, zij zijn naar de bevolking toe evenwel informatief geweest en heb-
ben als zodanig ingespeeld op bestaande wensen. Dat informatieve aspect
gold ook wanneer iemand het posthuis bezocht om aangifte te doen. Voor zo-
ver kon worden nagegaan liet niemand van degenen die aangifte van een mis-
drijf had willen doen bij de politiepost, maar die werd doorverwezen naar het
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districtsbureau, zich over dit feit negatief uit.
Uiteraard hebben zich buiten de contacten. met het politieteam ook andere
contacten tussen wijkbewoners en politie (elders in de stad) afgespeeld. Wan-
neer we ons echter beperken tot de contacten binnen de wijk met het team
mogen we, gezien de waardering voor het team en haar activiteiten, in elk ge-
val spreken van een goede relatie tussen politieteam en publiek.
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4 De effecten in termen van
criminaliteitsbeheersing

In het vorige hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op het functioneren van het poli-
tieteam in Osdorp. Op basis van de onderzoekresultaten kon worden vast-
gesteld dat het team in ruim voldoende mate en binnen betrekkelijk korte tijd
in de wijk was geïntegreerd. Vervolgens kwamen wij tot de conclusie dat, ook
gezien de wijze waarop de waardering voor de politie-activiteiten is verwoord,
de relatie tussen wijkbewoners en politie(team) in goede zin is beïnvloed. Dat
laatste is mede te verklaren door het feit dat de activiteiten die het team ont-
plooide hebben ingespeeld op bestaande wensen bij de bevolking met betrek-
king tot de politiezorg in het algemeen.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de externe resultaten van het project in
termen van criminaliteitsbeheersing. Omdat de voorlichtingsactiviteiten een
belangrijke rol in het project gespeeld hebben, komt allereerst de preventiebe-
reidheid van de bevolking aan de orde. Daarna gaan wij in op de bereidheid
van het publiek om de politie te waarschuwen indien men verdachte/criminele
situaties constateert, om vervolgens over te gaan tot het aangiftegedrag wan-
neer men zelf slachtoffer van een misdrijf wordt. Tenslotte behandelen wij het
belangrijkste effectcriterium, nl. het criminaliteitsniveau, enerzijds in objec-
tieve zin, anderzijds de subjectieve beleving als het gaat om onrustgevoelens
in verband met criminaliteit.

4.1 De preventiebereidheid.
Zoals in paragraaf 3.3 is vermeld werd door het politieteam ruim 15% van de
beschikbare tijd besteed aan allerlei vormen van voorlichting aan het publiek
over maatregelen die kunnen worden genomen om te voorkomen dat men
slachtoffer van een misdrijf wordt. Met deze voorlichtingsactiviteiten zou wor-
den getracht de preventiebereidheid onder de burgers te verhogen. Voor zover
mogelijk was de voorlichting gericht op alle criminaliteitsvormen die volgens
de opzet van het project in de wijk beter onder controle gebracht zouden moe-
ten worden. In de praktijk betekende dat dat de aandacht vooral was gericht
op alle mogelijke vormen van diefstal.
Wanneer we de bereidheid om (meer) preventieve maatregelen te nemen in Os-
dorp vergelijken met diezelfde bereidheid in de controlewijk voor en na het ex-
periment, dan blijkt dat er alleen maar een verschil kan worden geconstateerd
voor het delict inbraak. In Osdorp nam de preventiebereidheid voor inbraken
bij de bewoners significant toe, terwijl de - toch al hoge - preventiebereid-
heid in de controlewijk gelijk bleef zoals de volgende tabel laat zien.

Tabel 1: Bereidheid om (extra) maatregelen te nemen ter voorkoming van inbraak in Osdorp en inde
controlewijk.

Osdorpplein Gelderlandplein
voormeting
abs. %

nameting
abs. %

voormeting nameting
abs. % abs. %

geen preventieve
maatregel
wel preventieve
maatregel

47

415

10,2

89,8

7

458

1,5

98,5

5

242

2,0

98,0

7

245

2,8

97,2

significant X2=31,7; df=1; pu.001 geen sign. verschil
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De veranderde preventiebereidheid in Osdorp met betrekking tot inbraken
wordt nog onderstreept als men de maatregelen die in het experimentele jaar
werden genomen wat nader bekijkt. Op de vraag of men in 1980 nog nieuwe
maatregelen had genomen om inbraak te voorkomen, antwoordde 20% van de
respondenten in Osdorp bevestigend, terwijl dat in de controlewijk 9% was 1).
De maatregelen die men noemt zijn vooral vervanging van oude sloten en het
aanbrengen van extra of speciale sloten op de deur.
Vergeleken met de voormeting steeg het aantal Osdorpers dat informatie over
inbraakbeveiliging had ingewonnen en hun aantal was ruim anderhalf maal zo
groot als in de controlewijk, respectievelijk 20 en 12%. Van deze personen
noemde ongeveer een kwart van de Osdorpers de politie als informatiebron, in
de controlewijk was dat 13%.
In Osdorp hadden degenen die zich beter beveiligden ook vaker dan de bewo-
ners van de controlewijk de indruk dat de kans op een inbraak daardoor
afnam.

De preventievoorlichting van het team was overigens niet alleen op inbraak
gericht, maar ook op andere delicten zoals fiets- en bromfietsdiefstal, diefstal
uit de auto, zakkenrollerij e.d. We zien echter met betrekking tot de preventie-
bereidheid voor deze misdrijven geen verschillen tussen de experimentele en
de controlewijk. Wel moet worden opgemerkt dat de preventiebereidheid voor
(brom)fietsdiefstal in een jaar tijd significant steeg, maar dat gebeurde zowel
in Osdorp als in de controlewijk, zodat het effect moeilijk toegeschreven kan
worden aan de voorlichtingsactiviteiten van het Osdorpteam.

Dat een effect - in de vorm van meer preventieve maatregelen - zoals bij in-
braak niet ook voor andere delicten in Osdorp optrad, is voor een deel te ver-
klaren uit het feit dat het team geen algemeen uitvoerbare preventieprojecten,
gericht op andere delicten, heeft weten op te stellen. Verwonderlijk is dat niet.
Juist voor inbraak zijn de mogelijkheden om gericht voorlichting te geven het
grootst: technische middelen (demonstratiemateriaal) en grote hoeveelheden
folders met praktische aanwijzingen zijn op dit terrein het verst ontwikkeld en
bovendien heeft het aangebrachte materiaal een permanente gebruikswaar-
de. Als het gaat om voorlichting ten behoeve van preventie voor andere delic-
ten geldt één en ander in mindere mate of helemaal niet. Veelal bestaan de
voorlichtingsmogelijkheden in die gevallen uit adviezen om bepaald gedrag
na te laten of alert te zijn in bepaalde situaties zoals waarschuwingen tegen
het achterlaten van waardevolle artikelen in de auto, tegen duidelijk zichtbare
portemonnaies, oppassen in trams, bepaalde buurten e.d.

Het lijkt erop, gezien de resultaten in Osdorp, dat preventievoorlichting voor-
alsnog het meest perspectief biedt als het gaat om beveiliging tegen inbraak.
Bij algemene voorlichtingsacties is het dan wel een voorwaarde dat de pre-
ventiebereidheid of het preventiegedrag van de bevolking voor verbetering vat-
baar is, zoals in Osdorp het geval was. Dit in verband met eventuele plafond-
effecten die anders snel zouden zijn bereikt. Anderzijds lijken ook individueel
gerichte voorlichtingsactiviteiten aan inbraakslachtoffers hun nut te bewij-
zen. Zo bleek al eerder in paragraaf 3.3 dat 6 van de 21 inbraakslachtoffers die
later persoonlijk advies van de politie hadden gekregen over inbraakbeveili-
ging, dat advies ook inderdaad opgevolgd hebben.

4.2 De meldingsbereidheid bij verdachte of criminele situaties
Om een indicatie te krijgen in hoeverre de bevolking bereid is om ofwel ver-
dachte situaties ofwel crimineel gedrag dat zij constateert aan de politie te
melden, is aan de respondenten een vijftal situaties voorgelegd, met de vraag
wat men in dat geval zou doen, dat wil zeggen of men de politie al of niet zou
waarschuwen. De verwachting was een verhoogde meldingsbereidheid in Os-
dorp, af te meten aan de volgende situaties:

1) significant voor chi-kwadraat: p «.01.
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een vreemd persoon die zich verdacht in de straat ophoudt, bv. bij een ge-
parkeerde auto of bij een fiets of bromfiets;
een flinke vechtpartij op straat waarbij rake klappen vallen;
een stel kinderen dat plantsoenbeplanting of bloembakken vernielt;
een stel jongeren dat een telefooncel, bushuisje of haltepaal vernielt;
een verdacht persoon bij het huis van de buren, tijdens hun afwezigheid.

De volgende tabel geeft aan in welke mate de bevolking bereid is, geconfron-
teerd met deze situaties, het geval ook bij de politie te melden.

Tabel 2: Meldingsbereidheid bij verdachtelcriminele situaties in Osdorp en in de controlewijk (per-
centage potentiële melders).

verdacht persoon in straat
flinke vechtpartij
vernieling plantsoen
vernieling tel.cel e.d.
verdacht persoon bij
huis buren

Osdorpplein Gelderlandplein
voormet. namet. sign. voormet. namet. sign.

78 88 + 91 84 -
58 80 + 69 82 +

9 11 NS 14 9 NS
66 68 NS 79 70

84 86 NS 92 85 -

significante stijging (+) of daling (-), NS= niet significant.

Allereerst moet worden vastgesteld dat de meldingsbereidheid per situatie
nogal verschilt. Vooral vernielingen aan beplanting door kinderen worden in
geringe mate bij de politie gemeld, terwijl de meldingsbereidheid in de andere
situaties aanzienlijk hoger ligt.
Wanneer we de experimentele en de controlewijk met elkaar vergelijken, dan
blijkt dat de meldingsbereidheid voorafgaand aan het experiment in de con-
trolewijk significant hoger lag dan in Osdorp.
Hoewel er zeker niet in alle situaties sprake is van statistisch siginifcante ver-
schillen komt het beeld naar voren dat de meldingsbereidheid in Osdorp
gestegen is, terwijl juist het omgekeerde in de controlewijk het geval is. Voor
wat betreft dit laatste is er eigenlijk maar één duidelijke uitzondering: een
flinke vechtpartij wordt ook in de controlewijk vaker gemeld dan een jaar voor-
dien.
Was er voorafgaand aan het experiment een duidelijk verschil in meldingsbe-
reidheid van de bewoners in beide wijken, een jaar later was dit verschil nage-
noeg verdwenen, niet alleen omdat de meldingsbereidheid in Osdorp over het
algemeen- licht tot sterk steeg, maar ook omdat globaal gezien in de controle-
wijk het tegendeel het geval was.

4.3 Het aangiftegedrag
Een ander te verwachten effect van het Osdorpproject was een verbetering
van het aangiftegedrag van de wijkbewoners indien zij het slachtoffer zouden
worden van een misdrijf. Dit effect zou dan, evenals bij de meldingsbereid-
heid, vooral moeten voortvloeien uit de zichtbare aanwezigheid van aan-
spreekbare politie-ambtenaren in de buurt. Vóór de start van het project lagen
de aangiften van misdrijven in Osdorp weliswaar lager dan in de controlewijk,
maar er was geen sprake van een verschil in statistische zin. Het aangifteper-
centage lag in 1979 in Osdorp op 44%, terwijl het in de controlewijk 56%
bedroeg. Wanneer we een onderscheid maken naar vermogensdelicten (in-
braak, diefstal uit de auto, van (brom)fiets) enerzijds en agressieve delicten
(beroving op straat, mishandeling, vernieling) anderzijds, dan blijkt dat het ge-
noemde verschil grotendeels te verklaren is uit het feit dat Osdorpse slacht-
offers van agressieve delicten (met name vernielingen) weinig aangifte deden
bij de politie; in de andere wijk werden deze delicten in 1979 veel vaker bij de
politie gemeld.

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de aangifte-
percentages.
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Tabel 3: Aangiftegedrag voor vermogensdelicten, agressieve delicten en het totaal, gerelateerd aan
het aantal slachtoffers in Osdorp en in de controlewijk, op jaarbasis (9).

Osdorpplein Gelderlandplein
voormet. namet. sign. voormet. namet. sign.

abs. % abs. % abs. % abs. %

4.4

- vermogensdelicten 48 44 20 30 i
waarvan aangiften 37 77,1 33 75,0 NS 13 65,0. 17 56,7 NS

- agressieve delicten 40 33 14 21
waarvan aangiften 2 5,0 11 33,3 +1) 6 42,9 9 42,9 =2)

delicten totaal 88 77 34 51
waarvan aangiften 39 44,3 44 57,1 NS 19 55,9 26 51,0 NS

1) significante stijging (+): X2=8, df=1, p«.01;
2) = geen verschil

Tijdens de experimentele periode steeg het aangiftepercentage in Osdorp van
44 naar 57, terwijl er in de controlewijk nauwelijks van enige verandering
sprake is. Hoewel deze stijging in Osdorp statistisch gezien niet van grote be-
tekenis is willen wij erop wijzen dat de verhoogde aangiftes hier zijn toe te
schrijven aan een aanzienlijke stijging van de aangiftebereidheid van slacht-
offers van agressieve delicten.Hier is nl. wel sprake van een significante stij-
ging.
De conclusie kan dan ook zijn dat in de aangiftebereidheid of het aangifte-
gedrag als het gaat om vermogensdelicten, nauwelijks veranderingen zijn op-
getreden terwijl het aangiftegedrag bij slachtoffers van agressieve delicten
(en dan vooral van vernielingen) in Osdorp flink is gestegen. In de controlewijk
werden geen significante verschillen tussen voor- en nameting gevonden.

De ontwikkeling van de werkelijke criminaliteit
Aan de hand van de slachtofferpercentages voor de delicten waarop het pro-
ject was gericht is bekeken hoe de werkelijke criminaliteit zich in de loop van
1979-1980 heeft ontwikkeld.
Wanneer we Osdorp met de controlewijk vergelijken dan kunnen we conclude-
ren dat er met betrekking tot de ontwikkeling van de criminaliteit verschillen
te constateren zijn.

Tabel 4: Aantal misdrijven en percentage slachtoffers van vermogensdelicten, agressieve delicten
en het totaal, in Osdorp en in de controlewijk, op jaarbasis (9).

- vermogensdelicten
(inbraak, diefst. uit
auto, van
(brom)fiets)

- agressieve delicten
(mishandeling, bero-
ving op straat, ver-
nieling)

delicten
totaal

Osdorpplein Gelderlandplein
voormei. namet. sign. voormet. namet. sign.

abs. % abs. % abs. 0/0 abs. %

48 10,4 44 9,5 NS 20 8,1 30 11,9 NS

40 8,7 33 7,1 NS 14 5,7 21 8,3 NS

88 19,1 77 16,6 NS 34 13,8 51 20,2 + 1)

1) significante stijging (+): X2=3.70, df=1, .05«p«.06

Het lijkt erop dat het experiment invloed heeft gehad orde ontwikkalie van
de criminaliteit in Osdorp. De slachtoffer percentages voor de betrokken mis-
drijven geven aan dat in de periode 1979-1980 de criminaliteit i[Ld.e_w.4k-ia
gestabiliseerd. Hoewel er sprake is van een lichte daling (van 19,1 naar
16,6%), is deze niet significant. Daar staat tegenover dat er in de controlewijk
een stijging van de criminaliteit heeft plaatsgevonden (van 13,8 naar 20,2%).
Maakt men een onderscheid naar vermogens- eiagressieve delicten, dan is
de conclusie dat bij beide misdrijftypen in Osdorp een lichte dalingpJ at,sge:
had heeft en in de controlewijk een lichte stijging. De gevonden verschillen
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per categorie en per delict zijn niet significant.
De grootste verschuivingen die worden gevonden ziet men evenwel bi' he de-
ict vernieling: enerzijds in Osdorp een daling van 7,8 naar 5,4% terwijl het per-

centage in de controlewijk steeg van 4,9 naar 7,5%.

4.5 De geregistreerde criminaliteit
Naast de slachtofferpercentages die een beeld geven van de werkelijke crimi-
naliteit, is een tweede bron die inzicht kan geven in de ontwikkeling van de cri-
minaliteit de registratie zoals die bij de politie wordt gevoerd.
Voor een analyse van de criminaliteitsontwikkeling op basis van deze re-
gistratie is een onderscheid gemaakt tussengegevens die betrekking hebben
op het ex e e te e ebied en g^geve s van de criminaliteit inde rst_van

et 6e distrct-Een vergelijking tussen Osdorp en de controlewijk is in dit ge-
val losgelaten (10).

Tabel 5: Geregistreerde criminaliteit van vermogensdelicten, agressieve delicten en het totaal in
Osdorp en de rest van het 6e district, maart t/m oktober 1979 en 1980, in absolute aan-
tallen.

Osdorpplein rest 6e distr.

stijgings/ stijgings/
1979 1980 dalings 1979 1980 dalings
abs. abs. % abs. abs. %

vermogensdelicten 227 221 - 3 3003 3813 +27
agressieve delicten 28 56 + 100 631 613

;-delicten totaal 255 277 3634 4426 /+ 22

De tabel laat zien dat over de maanden maart t/m oktober (de periode dat het
experiment in 1980 plaatsvond) de criminaliteit in Osdorp minder sterk is
gestegen dan in de rest van het district: 9% tegenover 22%. De stijging in Os-
dorp komt voor rekening van de agressieve delicten (+ 100%) en niet voor de
vermogensdelicten (-3%). Opvallend is de tegengestelde ontwikkeling in de
rest van het 6e district: een sterke stijging van de vermogens- (+ 27%) en een
lichte daling van de agressieve criminaliteit (-3%).

Op het eerste gezicht lijkt het één en ander moeilijk te combineren met de re-
sultaten die zijn beschreven in de vorige paragraaf. We constateerden op ba-
sis van de slachtofferpercentages nl. een lichte daling van de criminaliteit en
zeker geen sterke stijging van de agressieve criminaliteit in Osdorp.
Hoewel voorzichtigheid is geboden met het trekken van conclusies op basis
van gegevens uit deze twee ongelijksoortige bronnen, mogen wij toch
vaststellen dat de overeenkomsten tussen de resultaten groter zijn dan de ver-
schillen. Bij de interpretatie van de politiële statistieken moet nl. allereerst re-
kening worden gehouden met de ontwikkeling van het aangiftegedrag van de
bevolking. We stellen daarbij voorop dat we uitgaan van de premisse dat het
aangiftegedrag in de rest van het 6e district- dus buiten Osdorp- in principe
weinig af zal wijken van het aangiftegedrag in de controlewijk.
Op basis van de bevolkingsenquêtes werd voor Osdorp het volgende vast-
gesteld: een lichte daling van de vermogenscriminaliteit plus een gelijkblij-
vende aangiftebereidheid van de slachtoffers. In de politiële statistieken zou
dat in feite moeten resulteren in een lichte daling van de vermogensdelicten,
een resultaat dat in elk geval niet door de cijfers wordt ondergraven. Wat be-
treft de agressieve criminaliteit sluiten de verschillende bronnen veel duide-
lijker op elkaar aan: we constateerden op basis van de slachtofferenquête een
lichte daling van het aantal agressieve delicten in Osdorp en daarnaast een
sterke stijging van de aangiftebereidheid. Dit resulteert tenslotte in een stij-
ging van agressieve delicten in de politiestatistieken zoals tabel 5 ook liet
zien.

4.6 De onrustgevoelens
Criminaliteit is een onderwerp dat menigeen in de samenleving bezighoudt.
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Men leest en spreekt erover, is bang zelf slachtoffer te worden, voelt zich op
sommige plaatsen in of buiten de eigen wijk niet bepaald veilig.
Naast de objectieve maat voor criminaliteit, afgemeten aan feitelijke ervarin-
gen van burgers als slachtoffer van een misdrijf, kunnen angst en onrust die
met betrekking tot dit onderwerp bij de bevolking leven, worden beschouwd
als een subjectieve maat voor het criminaliteitsniveau.
Bij de opzet van het Osdorpproject luidde één van de veronderstellingen dat
een anders dan gebruikelijke politiezorg in de wijk invloed zou hebben op de
onveiligheidsgevoelens van de bewoners. De resultaten van het onderzoek be-
vestigen deze veronderstelling ten dele.

Daar waar het gaat om onrustgevoelens die, naar wij mogen aannemen, niet
direct wijkgebonden zijn, blijkt er van een verminderd gevoel van onveiligheid
in zijn algemeenheid nauwelijks sprake te zijn.
Dit blijkt allereerst uit de reacties op de vraag hoe vaak men denkt aan de
kans om zelf slachtoffer van een misdrijf te worden. Zowel in Osdorp als in de
controlewijk kon over de periode 1979-1980 geen verandering worden ge-
constateerd, noch in de frequentie waarin men denkt slachtoffer te kunnen
worden, noch in de verwachtingen omtrent de kans op een misdrijf. Ruim een
kwart van de ondervraagden denkt regelmatig tot vaak aan de mogelijkheid
om zelf slachtoffer te worden en ongeveer de helft schat die kans voor zichzelf
redelijk groot tot zeer groot. Daarbij gaan de gedachten vooral uit naar de vol-
gende misdrijftypen: beroving op straat, mishandeling, zakkenrollerij, aanran-
ding, verkrachting en inbraak.
De bewoners in beide wijken voelen zich door dit soort misdrijven (met uitzon-
dering van inbraak) vooral bedreigd 's avonds op straat en in de binnenstad.
Een belangrijk resultaat is dat na afloop van het experiment de bewoners in
Osdorp minder vaak de straat bij avond als bedreigend ervaren dan vóór het
experiment 1). In de controlewijk was er geen sprake van een dergelijke veran-
dering. Gaat het om de binnenstad, dan zijn er geen verschillen.

Indien we het spreken over criminaliteit als een indicator van de onrustgevoe-
lens aanmerken, kan worden vastgesteld dat de invloed van het project niet
erg groot geweest is.
Vóór het experiment gaf ongeveer een kwart van de respondenten in Osdorp
aan dat zij in de weken voorafgaand aan de enquête veel over criminaliteit
hadden gesproken. Over het algemeen verschilde de mate waarin dit thema
aan de orde was nauwelijks van de situatie in de controlewijk. Het jaar daar-
opvolgend was het aantal mensen dat helemaal niet over het onderwerp
gesproken had in beide wijken toegenomen, maar datzelfde geldt ook in Os-
dorp voor de groep die er nu juist zeer frequent over spreekt.
De belangrijkste aanleidingen om over criminaliteit en misdrijven te praten
zijn in de eerste plaats berichten in de krant en vervolgens gebeurtenissen die
anderen hebben meegemaakt. In die gesprekken zijn het vooral onderwerpen
zoals beroving op straat, inbraak, mishandeling, vernieling en drugsproble-
men die aan de orde komen. Deze misdrijftypen scoorden in de conversatie
over criminaliteit zowel in de voor- als in de nameting in beide buurten hoog.
Toch is er met betrekking tot Osdorp een belangrijke verschuiving vast te stel-
len: in deze wijk sprak men na afloop van het project minder over het delict in-
braak, terwijl in de controlewijk inbraak in vergelijking met het jaar van de
voormeting een even belangrijke plaats in de gesprekken over criminaliteit
innam2).

Tot nu toe hebben wij ons beperkt tot onrustgevoelens in verband met crimi-
naliteit die min of meer losstaan van het eigenlijke wijkgebeuren. Omdat het

1)
significant voor chi-kwadraat: p «.001.

2) significant voor chi-kwadraat: p «.01.
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project en de politie-activiteiten zich concentreerden op de buurt rondom het
Osdorpplein is het van belang vast te stellen in hoeverre de onveiligheidsge-
voelens in de wijk zelf daardoor zijn beïnvloed.

Tabel 6: Onrustgevoelens in de wijk ('Voelt u zich veilig in uw eigen wijk'), in Osdorp en in de
controlewijk.

Osdorpplein Gelderlandplein
voormeting nameting voormeting nameting

abs. % abs: % abs. % abs. %

(zeer) veilig 224 51,0 279 60,5 170 71,7 169 67,6
tamelijk (on)veilig 201 45,8 168 36,5 60 25,3 76 30,4
(zeer) onveilig 14 3,2 14 3,0 7 3,0 5 2,0

significant Xz=8.4; df=2; po.02 geen sign. verschil

De onveiligheidsgevoelens onder de bevolking in Osdorp zijn afgenomen:
voelde ongeveer 50% zich vóór het experiment veilig in de eigen wijk, een jaar
later was dat percentage opgelopen tot 60. Een dergelijk effect - een verho-
ging van de veiligheidsgevoelens - heeft zich in de controlewijk niet voor-
gedaan, integendeel, zij zijn zelfs iets afgenomen. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat de veiligheidsgevoelens in de controlewijk aanzienlijk hoger
lagen ten tijde van de voormeting en ook bij de nameting nog steeds wat
.hoger liggen dan in Osdorp. De afname van de onveiligheidsgevoelens in Os-
dorp is het duidelijkst aanwijsbaar bij de vrouwelijke respondenten en de
groep oudere. mannen (ouder dan 55 jaar) in de wijk (11).

In de nameting is tenslotte ook de vraag gesteld of men zich veiliger dan wel
onveiliger in de buurt voelt vergeleken met het jaar daarvoor.

Tabel 7: 'Voelt u zich vergeleken met vorig jaar veiliger of onveiliger in uw eigen wijk', in Osdorp en
in de controlewijk, alleen in de nameting.

veiliger
hetzelfde
onveiliger

Osdorpplein Gelderlandplein
abs. % abs. %

37 8,3 5 2,0
286 63,8 192 78,1
125 27,9 49 19,9

significant X' = 18.9; df = 2; po.001

In eerste instantie valt het op dat in de controlewijk ruim 78% van de respon-
denten zich net zo veilig voelt als het jaar daarvoor, terwijl er in Osdorp blijk-
baar grotere veranderingen zijn opgetreden. Vergeleken met de controlewijk
zijn zich hier meer mensen veiliger gaan voelen, maar ook zijn er meer die zich
onveiliger voelen dan een jaar eerder.
Eén en ander wordt duidelijker wanneer de redenen waarom men zich veiliger
dan wel onveiliger voelt daarbij worden betrokken. De respondenten in de con-
trolewijk die zich onveiliger voelden noemen daarvoor als belangrijkste motief
'de toename van de criminaliteit' (64%). Ook in Osdorp wordt dit motief nogal
eens genoemd in verband met de verhoogde onveiligheid, maar veel minder
vaak (42%). 'Het opheffen van de politiepost' speelt bij de grotere onveiligheid
ook een rol van betekenis (21 %) 1).
Daar staat tegenover dat de Osdorpers die zeiden zich veiliger te voelen dan
een jaar voordien, de drie volgende argumenten daarvoor vaak noemen: 'de
komst van de politiepost in de wijk' (23%), 'de verplaatsing van een jeugdhuis'
(32%) en 'de afname van de criminaliteit' (17%).
Uit de motieven die door de burgers zelf zijn aangedragen kunnen we dan ook
concluderen dat de aanwezigheid van de politiepost in Osdorp een positieve
invloed heeft gehad op de veiligheidsgevoelens van de bewoners in de'wijk.

1) In dit verband moet worden vermeld dat de nameting ongeveer 4 maanden na afloop van het
project plaatsvond.
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4.7 Neveneffecten van het Osdorpproject
Voorzover het tot de mogelijkheden behoort is getracht een aantal neven-
effecten van het experiment in Osdorp in de evaluatie te betrekken. Deze mo-
gelijkheden zijn vooral ingeperkt door de beschikbare onderzoekcapaciteit en
daarom komen met name neveneffecten in termen van organisatorische pro-
blemen aan het districtsbureau (verminderde capaciteit, verdeling van de
resterende mankracht, voortgang van de normale werkzaamheden, aandacht
voor het project zelf e.d.) in dit rapport niet aan de orde. Er moet hier echter na-
drukkelijk op worden gewezen dat het onttrekken van ongeveer 10% van het
executieve personeel ten behoeve van het project wel degelijk consequenties
voor het district gehad zal hebben. Onbekend is echter welke.

In deze paragraaf wordt aan de hand van een tweetal criteria vastgesteld of en
in hoeverre het Osdorpproject nog andere (externe) gevolgen heeft gehad dan
die welke tot nu toe zijn besproken. Allereerst komen daarbij dan aan de orde
effecten met betrekking tot geografische verschuivingen van misdrijven als
gevolg van het project en vervolgens de mogelijke invloed op de assistentie-
surveillances. Voor beide criteria is gebruik gemaakt van cijfermateriaal uit de
politieregistraties: enerzijds de geregistreerde criminaliteit en anderzijds het
AGS 11-systeem.

Vers ch uivingseffec ten
In diverse buitenlandse onderzoeken is met nadruk gewezen op de mogelijk-
heid dat de criminaliteit zich, als gevolg van extra politie-activiteiten in een
geografisch afgebakend gebied, zou verplaatsen naar andere gebieden (12).
Welke delicten, in welke mate en waarheen zij zich verplaatsen blijft echter de
vraag. Om tenminste enig inzicht in verschuivingseffecten te krijgen, beper-
ken wij ons tot een analyse van het delict inbraak. Hierbij is sprake van een
plaatsgebonden misdrijf; uit de literatuur is bekend dat het over het algemeen
wordt gepleegd door personen die bekend zijn met de wijk (en de woningen) en
bovendien is het aangiftepercentage hoog en stabiel (13 en 14).

Uit de politiële statistieken van het 6e district zijn alle inbraken die in de jaren
1979, 1980 en 1981 plaatsvonden in het hele district geregistreerd en inge-
deeld op basis van de geografische indeling in buurten en subbuurten die de
politie. hanteert. Teneinde verschuivingseffecten vast te kunnen stellen is een
onderscheid gemaakt tussen de experimentele wijk zelf, die subbuurten die
direct grenzen aan de experimentele wijk (ongeveer ter grootte van 2 à 3 maal
de betreffende wijk) en tenslotte de rest van het district.

Tabel 8: Geregistreerde inbraken in de experimentele wijk, de directe omgeving van die wijk en de
rest van het 6e district, 1979, 1980 en 1981.

a
Osdorpplein

bs. stijgings %

directe omgev
abs. stijgings

ing

%
rest district

abs. stijgings %

1979 27 39 339
1980 26 0 49 26 862 254
1981 32 23 101 106 891 3

Op basis van de gegevens in deze tabel kan allereerst de conclusie worden ge-
trokken dat zowel in de experimentele wijk alsook in de directe omgeving
daarvan de stijging van het aantal geregistreerde inbraken gedurende de ex-
perimentele periode (1980) ten opzichte van het jaar daarvoor zeer sterk is ach-
tergebleven bij de stijging in de rest van het district. Deze exhorbitante stij-
ging deed zich juist voor in dat deel van het district dat het verst van de experi-
mentele wijk is gesitueerd. Daaruit zou men kunnen afleiden dat hier geen
sprake is van - geografisch gezien beperkte - verschuivingseffecten, maar
eerder van een uitstralingseffect van het politie-optreden rondom het Osdorp-
plein. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de sterke stijging van inbraken aan de
rand van het district zou zijn toe te schrijven aan het Osdorpproject. Er kan in
dit geval ook sprake zijn van een overloop vanuit andere districten.
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Voorts is het opvallend dat in het jaar 1981 het aantal inbraken, hoewel het
toeneemt, in de experimentele wijk nog steeds achterblijft bij de trend in het
district; er is althans geen sprake van een inhaalmanoeuvre, terwijl dat in de
directe omgeving wel het geval zou kunnen zijn.
Met betrekking tot verschuivingseffecten binnen de misdrijfcategorieën, dat
wil zeggen in plaats van een inbraak dan maar een fiets stelen, kunnen wij op
basis van het beschikbaar materiaal geen uitspraken doen.

Assistentiesurveillances
Aan de hand van gegevens van het Stafbureau Organisatie en Planning is be-
keken of en, zo ja in hoeverre het Osdorpproject van invloed is geweest op de
vraag van het publiek om assistentie van de politie via de meldkamer. Men zou
mogen veronderstellen dat aanspreekbare politie in de wijk leidt tot minder
verzoeken om assistentie vanuit de bevolking.

Tabel 9: Assistentiesurveillances voor vier categorieën incidenten in de experimentele wijk en de
rest van het 6e district, maart t/m oktober, 1979, 1980 en 1981.

Osdorpplein

openbare orde hulp- en
verkeer criminaliteit veiligheid dienstverl.

'79 '80 '81 '79 '80 '81 '79 '80 '81 '79 '80 '81

abs. 159 150 155 212 229 262 151 97 122 142 140 133

stijgings % -6 +3 +8 +14 -36 +25 -3 -5

Rest district

abs.

stijgings %

openbare orde hulp- en
verkeer criminaliteit veiligheid dienstverf.

'79 '80 '81 '79 '80 '81 '79 '80 '81 '79 '80 '81

4698 4880 4684 3247 4283 4778 2540 2460 2675 3518 4111 4016

+4 -5 +32 +12 -3 +9 +17 -3

Over de drie opeenvolgende jaren was het aantal verzoeken om assistentie va-
nuit de experimentele wijk respectievelijk 664, 616 en 672. We zien dus in 1980
een daling van het aantal assistentjes in de wijk van 7%. De ontwikkeling in
de rest van het district is een geheel andere, nl. een voortdurende stijging van
14003, 15734 naar 16153, dat wil zeggen een stijging van 12% in 1980 ten op-
zichte van 1979.
De verkeersincidenten vertonen een redelijk stabiel patroon, zowel in de wijk
rondom het Osdorpplein alsook in de rest van het district. De belangrijkste
verschillen tussen beide gebieden zijn vast te stellen bij verzoeken om as-
sistentie als het gaat om criminaliteit. De omgeving van het Osdorpplein blijft
hierin ver achter bij de ontwikkeling in het district. Dit geldt ook, maar in wat
mindere mate, bij verzoeken om assistentie in verband met openbare orde/vei-
ligheid of hulp- en dienstverlening. Voor beide laatste categorieën is het
niveau van het aantal verzoeken in 1981 nog altijd lager dan in 1979, terwijl het
omgekeerde in de rest van het district het geval is.
We mogen dan ook concluderen dat in de periode dat het Osdorpproject is uit-
gevoerd minder verzoeken om assistentie van de politie uit de wijk bij de meld-
kamer binnen zijn gekomen. Mogelijk is het effect van het politieteam in de
wijk van langere duur geweest dan de relatief korte periode van het project
zelf.
Het zal dan ook duidelijk zijn dat het experiment in Osdorp in termen van inzet
van mankracht niet alleen kosten met zich heeft meegebracht, maar ook
baten heeft opgeleverd.
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5 De ervaringen van de teamleden

Degenen die het project hebben uitgevoerd zijn na afloop, enige tijd nadat zij
hun werkzaamheden aan het districtsbureau weer hadden opgevat, bevraagd
over hun ervaringen met en hun waardering voor het project. Een aantal
elementen uit deze vraaggesprekken komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Motivatie om aan het project deel te nemen
Nadat een algemene oproep om aan het project deel te nemen in eerste in-
stantie binnen het district nauwelijks enige reactie (van vrijwilligers) had op-
geleverd, zijn uit iedere dienstgroep een aantal agenten persoonlijk door een
adjudant van de geuniformeerde dienst voor medewerking aan het project
benaderd.
Over het algemeen was de motivatie om aan het project mee te doen voor de
agenten gelegen in het feit dat zij wel eens wat anders wilden dan het uitvoe-
ren van de normale dagelijkse werkzaamheden.

De overgang van de normale politiepraktijk naar het project
Het niet repressieve optreden in de wijk, dat wil zeggen zo weinig mogelijk ver-
balen maken heeft de meeste teamleden, vooral in het begin van het project,
nogal wat moeite gekost. Normaal gesproken is men nl. gewend gemiddeld
één verbaal per dag op te maken. Tijdens het project is dit tot een fractie van
het gebruikelijke aantal gereduceerd. In principe werd waarschuwend opge-
treden, maar in die gevallen dat men er werkelijk niet omheen kon verbalise-
rend op te treden werd, conform de afspraken die waren gemaakt, aldus ge-
handeld. Gedurende het hele project zijn er waarschijnlijk niet meer dan 25
pv's opgemaakt.

De nieuwe wijze van surveilleren
De uitgevoerde voetsurveillances werden door alle teamleden erg positief be-
oordeeld, ook omdat de grootte van de wijk zich daartoe uitermate eigende.
Autosurveillance in zo'n klein gebied, zo zei men, was buiten iedere proportie
geweest.
Het feit dat men bij voetsurveillance meer ziet, eerder wordt aangesproken en
ook zelf op een vrij eenvoudige manier contact kan leggen met het publiek,
hebben de agenten als positief ervaren.
De registraties die in het begin van het project tijdens de surveillances ten be-
hoeve van de voorlichtingsactiviteiten werden uitgevoerd (zoals het registre-
ren van de inbraakgevoeligheid van woonblokken in de buurt) vond men over
het algemeen onplezierig. Aan het nut daarvan werd ook enigszins getwijfeld.

De voorlichtingsactiviteiten
Hoewel er aanvankelijk nogal wat bedenkingen waren tegen het in het open-
baar voorlichting geven over preventie (de kramen op het Osdorpplein), is het
oordeel over deze activiteiten achteraf gezien zeer gunstig. Niet in het minst
omdat men heeft ervaren dat er meer dan voldoende belangstelling vanuit het
publiek was en de reacties op deze politie-activiteit door de voorbijgangers al-
lerminst negatief waren. Het idee dat de politie door dit soort van activiteiten
niet serieus zou worden genomen, viel daardoor voor de teamleden dan ook
weg.
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Het geven van voorlichting aan slachtoffers van een inbraak werd als nuttig
ervaren. Veelal waren de betrokken slachtoffers verrast door een dergelijke
activiteit van de politie, maar zij werd zeer gewaardeerd. Ook praktisch gezien
zagen de teamleden deze voorlichtingsactiviteit als zinvol: de adviezen die
konden worden gegeven waren vrij concreet enook praktisch uitvoerbaar voor
degenen aan wie men het advies gaf.
Diezelfde ervaringen hadden de teamleden ook wanneer zij in de gelegenheid
waren potentiële slachtoffers direct de attenderen op nonchalante gedragin-
gen of handelwijzen die criminaliteit (kunnen) uitlokken, zoals de boodschap-
pentas aan de fiets laten hangen terwijl men in de winkel staat, de auto niet
afsluiten, deuren onnodig open laten staan, portemonnaies zichtbaar bovenin
de tas e.d. Bij deze activiteiten hadden de teamleden ook het idee nuttig bezig
te zijn omdat zich nogal eens naar aanleiding van een dergelijk contact
gesprekken over preventie in zijn algemeenheid ontsponnen.
Minder positief was het team als het ging om voorlichting aan slachtoffers
van andere delicten dan inbraak, bv. slachtoffers van fietsdiefstal, zakkenrol-
lerij, beroving op straat. Hierbij had men het gevoel dat het ontbrak aan de be-
schikbaarheid van concrete, praktische adviezen voor degenen die het was
overkomen om ervoor te zorgen dat de kans op herhaling kleiner zou worden.

Het vakantieregistratieproject
Het nalopen van de woningen van degenen die tijdelijk, meestal tijdens de va-
kantie, afwezig waren werd als een zinnige activiteit gezien. Vooral omdat
men daardoor veel informele contacten kon leggen, hetzij met de bewoners
zelf als die hun registratiekaarten kwamen inleveren, hetzij met buren of ken-
nissen die juist op het moment dat de controle van de woning plaatsvond daar
aanwezig waren. De teamleden stuitten hierbij vaak op de reactie dat men
verbaasd was dat er ook werkelijk aandacht aan de woning werd geschonken
zoals beloofd. Na hun terugkeer zijn veel bewoners, menigmaal gewapend
met bloemen of gebak, persoonlijk hun dank komen zeggen aan het team.

Het vandalismeproject
Evenals bij de voorlichtingsactiviteiten in het openbaar was er ook de nodige
aarzeling bij de teamleden om het vandalismeproject (een voorlichtingsmid-
dag aan de twee hoogste klassen van een basisschool) uit te voeren. Vooral
door het uitblijven van een (verwachte) vijandige houding en door de spontane
en enthousiaste reacties van de kinderen, vonden de teamleden achteraf dat
ook hier hun aanvankelijke terughoudendheid misplaatst was.

Werkwijze buiten de conflictsfeer
Zowel het niet repressieve optreden, het geven van voorlichting, hei nalopen
van vakantie-adressen, het leggen van informele contacten met de wijkbewo-
ners, waren ervaringen buiten de conflictsfeer en als zodanig nieuw voor de
teamleden, met uitzondering van de brigadier.
Dat deze activiteiten door het publiek zeer op prijs werden gesteld, motiveerde
het team sterk om niet van de ingeslagen (of beter: voorgeschreven) weg af te
wijken.

Het functioneren als team
De collegialiteit en de leiding binnen het team werden door iedereen hoog ge-
waardeerd. Ook de belangstelling vanuit het districtsbureau liet niets te wen-
sen over: over de begeleiding en sturing vanuit het bureau waren de team-
leden zeer te spreken. De belangstelling van de eigen collega's werd ook als
plezierig ervaren; vaak merkte men dat collega's, wanneer die hadden gewe-
ten hoe het project gestalte zou krijgen, zelf daaraan zouden hebben meege-
werkt. De vrijheid die het team genoot zal daaraan voor een deel debet ge-
weest zijn. Juist deze vrijheid werd door het team veelvuldig genoemd als een
positief aspect van het project. Men kon voor een groot deel zelf uitmaken wat
men deed en wanneer. Over deze eigen zelfstandigheid, zonder de dwangma-
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tigheid van het normale politiewerk, zijn de teamleden zonder uitzondering erg
lovend.
Gunstig was ook het oordeel over het werken in vaste koppels: men wist wat
men aan elkaar had en kende op den duur ook de reactie van de collega, men
raakte op elkaar ingespeeld.
De koppels hebben op den duur ook uiting kunnen geven aan hun eigen 'hob-
byisme'; sommige hadden veel contacten met jeugd(groepen), anderen met de
middenstand, weer anderen legden zich toe op het nalopen van de vakantie-
adressen. De teamleden vonden dat een logische en goede gang van zaken.

Het project na verloop van tijd.
Op den duur werd het werken in de wijk zoals dat in het project was voorzien
als te spanningsloos ervaren. Men had na verloop van enige maanden behoef-
te aan meer actie. Het gemis van de assistentiesurveillances en de nacht-
diensten werd daarbij met name genoemd. Daarnaast speelde ook een drei-
gend gevoel de contacten met de andere collega's in het normale werk te ver-
1 iezen.

De overgang van het project naar de normale politiepraktijk
De meeste teamleden hebben weinig moeite gehad zich snel in de dagelijkse
routine van het werk aan het districtsbureau aan te passen. Hooguit kostte
het moeite het verbaliseringspatroon weer op te pakken.
Toch hebben een aantal teamleden de ervaring dat zij, zeker als zij werden ge-
confronteerd met de werkwijze van collega's die niet aan het project hebben
meegewerkt, de ervaring dat zij vaak een andere houding tegenover het
publiek innemen. Zij proberen meer te praten, met een waarschuwing de zaak
af te doen, contacten te leggen. Ook de voorlichting aan slachtoffers (van in-
braak) blijft bij hen een punt van aandacht.
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6 Het project vanuit ondei~oekers~
perspectief

Bij de evaluatie van praktijk- of veldexperimenten zoals het Osdorpproject,
blijft meestal de zienswijze van de onderzoeker op het verloop van een derge
lijk project of zijn rol daarin buiten beschouwing. Vanuit het oogpunt van het
beleid lijkt het wellicht minder relevant hiervan kennis te nemen, maar omdat
hier sprake is van een experiment waarin een onderzoekersrol — in extreme
zin — kan variëren van een afstandelijk observator tot een participerend prak
tijkbegeleider, is het in dit verband zinvol aandacht aan dit aspect te be
steden, ook omdat het van betekenis kan zijn als politiekorpsen zelf tot veran
deringen overgaan. Daarbij wordt dan eerst stilgestaan bij de ontstaansge
schiedenis en het verloop van het Osdorpproject.

Toen het WODC, eind 70-er jaren trachtte een aantal politie-experimenten cri
minaliteitsbestrijding op te starten, lag het in de bedoeling zowel projecten
met een repressief alsook projecten met een preventief karakter uit te voeren.
Hierbij zouden zowel kleinere, middelgrote als grote steden worden be
trokken.
Voor Amsterdam viel de keuze op een experiment met een voornamelijk pre
ventief karakter: voetsurvei 1 lance en preventievoorl ichting aan het publiek
bliek zouden de inhoud van het project bepalen. Bij de eerste besprekingen in
het plaatselijk driehoeksoverleg bleek dat een dergelijk project weliswaar re
levant werd geacht maar dat, als het ging om prioriteiten, andere experimen
ten voorrang zouden verdienen. Toch werd een preventieproject zoals voor
gesteld niet afgewezen en na intern overleg binnen het Amsterdamse politie
korps werd het 6e district als proefgebied aangewezen.

Binnen het 6e district moest vervolgens een voor het experiment geschikt ge
bied gevonden te worden. Ten behoeve van de onderzoekmethode en de evalu
atie zou dat gebied moeten voldoen aan een aantal criteria: een geografisch
af te perken doorsnee woonwijk met een centrumfunctie, in termen van gere
gistreerde criminaliteit vergelijkbaar met een dergelijke (controle)wijk in de
stad.
Op basis van de gestelde criteria selecteerde de Amsterdamse politie twee
wijken, te weten de omgeving van het Osdorpplein (6e district) en de omgeving
van het Gelderlandplein (5e district). Buiten de genoemde criteria waren van
beide buurten enkel de volgende gegevens bekend: de oppervlakte, het inwo
neraantal en het aantal verzoeken om assistentie van de politie. Op deze basis
werd het Osdorpplein als experimentele, het Gelderlandplein als controlewijk
in het experiment opgenomen.

De volgende stap was in het 6e district de benodigde mankracht binnen de ge
geven personeelscapaciteit vrij te maken. Van een extra personele ondersteu
ning vanuit het korps kon geen sprake zijn. Op dit moment werden voor het
eerst de directe consequenties van een — zij het tijdelijke — proef binnen een
bestaande organisatie, waarbij extra mankracht elders moet worden ingezet,
zowel voor de districtsleiding als ook voor de onderzoeker duidelijk zichtbaar.
Enerzijds kon de politie niet vrijelijk beschikken over aanzienlijke reserves aan
(extra) personeel, anderzijds vereiste vanuit het oogpunt van onderzoek een
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(kort) experiment een continue inzet van relatief gezien veel mankracht. Com-
promissen lijken op zo'n moment dan ook onvermijdelijk. De leiding van het 6e
district bleek, binnen haar uiterste mogelijkheden, bereid tot de vrijstelling
van maximaal 10 personeelsleden gedurende een half jaar. In het kader van
bestaande arbeidsvoorwaarden waarbij dienstroosters en (dus) ook onregel-
matigheid(stoeslagen) een belangrijke rol spelen, betekende dit dat er geen
24-uurs bezetting van het project mogelijk was: een bezetting van 7.00 tot
23.00 was het maximaal haalbare.

Ter voorbereiding op het project zijn er voor het team verschillende bijeen-
komsten georganiseerd waar inhoud en doel van het project nader werden
toegelicht. Omdat het project ook voorlichtingsactiviteiten voorschreef, is uit-
voerig informatie gegeven door het Bureau Voorkoming Misdrijven.
Bij de voorbereiding is de teamleden echter ook nadrukkelijk gewezen op het
feit dat zij in het project veel vrijheid hadden en dat daarmee een beroep werd
gedaan op hun eigen zelfstandigheid, ideeën en initiatieven.
Vlak voor de start van het project is een bezoek gebracht aan Den Haag waar
met de teamleden van het Moerwijkproject kon worden gesproken over de er-
varingen die men daar met het inbraakproject had opgedaan. Uit deze bijeen-
komst kwamen voor de uitvoerenden van het Osdorpproject een aantal prakti-
sche adviezen naar voren.

De startdatum van het project was vastgesteld op 1 maart 1980. De start werd
evenwel enkele dagen uitgesteld vanwege ontruimingen en de daaropvolgen-
de rellen in de Vondelstraat, vanwege het feit dat een aantal teamleden bij de
ME was gedetacheerd. Omdat niemand kon voorzien in hoeverre dergelijke in-
cidenten het project in de loop van het komende half jaar zouden kunnen door-
kruisen, zijn er door de districtsleiding binnen het korps afspraken gemaakt
dat de betreffende teamleden van hun ME-taak zouden worden vrijgesteld om
zo de continuïteit van het project te waarborgen. Deze beslissing werd echter
niet door alle teamleden in dank aanvaard. Als er ME werd ingezet had men
toch het gevoel er niet bij te zijn en collega's het werk te laten opknappen.
Daarom is ook, mede op aandringen van het team, rondom 30 april, bij de in-
huldiging van de koningin, een uitzondering op de regel gemaakt en werden de
activiteiten in Osdorp op een laag pitje gezet.
Er hebben zich bij de opzet nog een aantal praktische problemen voorgedaan,
zij het van een wat andere aard, maar zij werkten wel storend voor een soepel
verloop van het project. De problemen waar het dan om gaat zijn bv. de rege-
ling met de gemeente over de huur van een leegstaand klaslokaal, een tele-
foonaansluiting, de inrichting van het lokaal, de beschikbaarheid van mate-
rieel zoals portofoons en andere directe benodigdheden. Deze problemen zijn
echter, hetzij door een doortastende houding van de districtsleiding, hetzij
door de activiteiten van het team en hun improvisatievermogen meestal toch
nog redelijk snel opgelost. Een permanente vervanging van de vertrekkende
rechercheur die de werkzaamheden uit de wijk coordineerde bleek evenwel
onmogelijk.

Om de condities voor de voormeting van het onderzoek (de enquête onder de
bevolking) zo zuiver mogelijk te houden, was voorafgaand aan het project nau-
welijks ruchtbaarheid gegeven aan het experiment. De wijkraad in Osdorp die
op de één of andere wijze toch lucht had gekregen van de tijdelijke vestiging
van een posthuis in de wijk reageerde daarop in eerste instantie - via de pers
- negatief. Men beklaagde zich erover dat er geen vooroverleg had plaatsge-
had en vroeg zich af of een dergelijke proef wel behoorlijk was, in die zin dat er
een posthuis werd gevestigd, daardoor verwachtingen werden gewekt en na
een half jaar de zaak zonder pardon weer zou worden opgeheven. Naar aanlei-
ding van deze reactie zijn vanuit het district en door de brigadier van het team
contacten gelegd met de wijkraad.

Over het algemeen zijn contacten die niet direct met individuele wijkbewoners
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te maken hadden door de brigadier en een inspecteur van het district onder-
houden. Zelfs de onderzoeker werd tot tweemaal toe ingeschakeld. Of het nu
ging om contacten met de wijkraad, de (wijk)krant, maatschappelijke instellin-
gen of een gesprek op een ouderavond, de uitvoerende agenten gaven dan
veelal niet thuis. De belangrijkste reden daarvoor was, zo zei men, het idee dat
dit soort van activiteiten niet tot hun eigenlijke uitvoerende taak behoorde.
Het lijkt er echter meer op dat de terughoudendheid door onwennigheid en on-
zekerheid werd ingegeven.
Dezelfde terughoudendheid kon ook worden geconstateerd als het ging om
presentatie in het openbaar - met een voorlichtingskraam of voor een
schoolklas -, situaties waarin de agenten het gevoel hadden dat zij zich zeer
kwetsbaar opstelden.

De onderzoeker die zich op het terrein van veldexperimenten (binnen de poli-
tie-organisatie) begeeft, heeft niet alleen te maken met methodologische en
onderzoektechnische problemen (15), hij of zij wordt bij voortduring gecon-
fronteerd met aspecten van organisatorische aard waarvan er enkele in het
voorgaande zijn genoemd. Op bepaalde momenten zou zelfs een soepele
voortgang van de aanvankelijke - min of meer ideale - opzet van een derge-
lijk experiment kunnen worden bedreigd. Zeker als het gaat om projecten van
betrekkelijk korte duur zoals in Osdorp, is een permanente waakzaamheid van
een onderzoeker dan ook geboden. Weet hij zich daarbij gesteund vanuit de
organisatie, in dit geval het district, dan is tenminste aan één zeer belang-
rijke voorwaarde voor de voortgang van een project voldaan.

Evenals de organisatorische moeten ook de inhoudelijke aspecten van een
veldexperiment steeds worden bewaakt. Hoewel alle uitvoerenden kennis
hebben van hetgeen van hen wordt verwacht, bestaat er altijd de kans dat de
oorspronkelijke inhoud op den duur dreigt te verwateren.
Tijdens het Osdorpproject was er een tweewekelijkse teambespreking waarbij
ook de onderzoeker aanwezig was. Daar werden de uitgevoerde activiteiten
besproken en werd de stand van zaken opgemaakt. De ervaring heeft geleerd
dat de onderzoeker tijdens deze besprekingen niet ontkomt aan een sturende
rol, mede gedwongen door de tijdslimiet van het project. Weerstanden van de
uitvoerenden - veelal aanvankelijk onuitgesproken - blijken overwonnen te
moeten worden. Daarbij ging het in dit project niet alleen om het invullen van
registratieformulieren die mede ten behoeve van de evaluatie waren inge-
voerd, maar ook bv. om het opstarten van een vandalismeproject dat door het
team in feite op de lange baan werd geschoven en pas in het allerlaatste sta-
dium van het project ook inderdaad is uitgevoerd. Voor het overige onttrekken
de dagelijkse bezigheden tijdens een experiment zich grotendeels aan het
oog van de onderzoeker; hij is in principe aangewezen op de eerdergenoemde
interne verslaglegging binnen het project. De ervaring heeft geleerd dat een
intensief contact met de uitvoerenden, onder meer door een regelmatige aan-
wezigheid, door bij bijzondere activiteiten aanwezig te zijn en ook mee te
draaien in projecten zeker haar vruchten afwerpt.

Naast de controle op de voortgang van de activiteiten is ook de motivatie van
de uitvoerenden een aspect dat niet uit het oog mag worden verloren. Zolang
de projectactiviteiten nieuw zijn en de reacties van buitenaf (houding van het
publiek, aandacht van collega's, pers) positief zijn, is er nauwelijks sprake van
enig motivatieprobleem. Problematisch wordt het pas wanneer de nieuwe
werkwijze ook een routinematig karakter krijgt en men het idee heeft op deze
wijze geen extra bijdrage aan de doelstelling van het project te kunnen leve-
ren. De demotivatie in het Osdorpproject begon na verloop van een maand of
vijf tot uiting te komen door de uitgesproken wens naar meer actie in de vorm
van assistentiesurveillances en het uitzien naar de afsluiting van het experi-
ment. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de verlenging van het
project met twee weken op problemen stuitte.
In hoeverre de onderzoeker invloed kan hebben op de motivatie van degenen
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die een veldexperiment gedurende een half jaar uitvoeren is de vraag. Het lijkt
echter van groot belang dat naast de formele contacten zoals die hier binnen
de teambesprekingen plaatsvonden, juist ook de aandacht van de onderzoe-
ker gericht moet zijn op de informele contacten met de uitvoerenden. Vanuit
deze contacten wordt een vertrouwensbasis gelegd die hoogstwaarschijnlijk
van invloed is op de motivatie binnen een experimentele werkwijze.
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7 Conclusies en slotbeschouwing

7.1 Conclusies
In het kader van een reeks politie-experimenten is in Osdorp een project uitge-
voerd gericht op de verbetering van de relatie tussen politie en wijkbewoners,
alsmede op het terugdringen van een aantal vormen van kleine criminaliteit.
Eén en ander zou, met de inzet van een team van acht agenten plus een briga-
dier, binnen de periode van ongeveer een half jaar moeten worden gereali-
seerd door preventieve politiezorg in de vorm van voetsurveillance en voorlich-
ting over preventieve maatregelen aan het publiek. Repressief optreden dien-
de zoveel mogelijk vermeden te worden.
Met betrekking tot de doelstelling verbetering relatie politie/publiek, heeft het
project tot de volgende resultaten geleid:

1. De voetsurveillance in de wijk heeft het meest bijgedragen tot de (snelle)
bekendheid van het team en wordt zowel door de wijkbewoners als door de
uitvoerenden zeer positief beoordeeld.

2. Indien het publiek wordt geconfronteerd met preventievoorlichting door de
politie ervaart men dat als een nuttige activiteit. De politie zelf ziet vrijwel
alleen praktische mogelijkheden als het gaat om voorlichtingsactiviteiten
ter voorkoming van inbraak.

3. De activiteiten van het politieteam hebben de bevolking laten zien dat de
politie ook op een andere dan gebruikelijke wijze haar werkzaamheden kan
verrichten.

4. Jonge politie-ambtenaren hebben geleerd met het publiek om te gaan bui-
ten de conflictsfeer en op een zelfstandige manier inhoud te geven aan hun
dagelijkse werk. Toch is de behoefte aan meer actie op den duur bij hen
zeer sterk.

5. Gezien de waardering voor het project, zowel vanuit de wijk als vanuit het
team, kan in Osdorp worden gesproken van een belangrijke bijdrage tot
een verbeterde relatie politie/publiek.

Met betrekking tot het terugdringen of beheersen van bepaalde vormen van
kleine crimininaliteit zijn de volgende resultaten van belang:

1. De preventiebereidheid om inbraken te voorkomen is toegenomen. Voor
andere delicten is dat niet het geval.

2. Er is een lichte stijging van de meldingsbereidheid bij de bevolking als het
gaat om verdachte situaties in de wijk.

3. Het aangiftegedrag van slachtoffers van agressieve delicten (vooral vernie-
lingen) dat zeer laag was, is sterk toegenomen.

4 De onveiligheidsgevoelens in de wijk zijn verminderd. Vooral vrouwen en
oudere mannen voelen zich veiliger.
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5. De kleine criminaliteit in de wijk is gestabiliseerd. Zowel de slachtofferper-
centages, de geregistreerde criminaliteit als het aantal verzoeken om
assistentie vanuit de wijk wijzen in dezelfde richting.

Als het gaat om de neveneffecten van het project kunnen we in de eerste
plaats concluderen dat er op basis van het beschikbare' materiaal geen direct
verplaatsingseffect van inbraken naar andere gebieden is vast te stellen. Er is
eerder sprake van een uitstralingseffect van de activiteiten van het team.
In de tweede plaats heeft het project invloed gehad op het aantal verzoeken
om assistentie vanuit de wijk, in die zin dat zij sterk achterblijven (zelfs afne-
men) in vergelijking tot de rest van het district.

7.2 Slotbeschouwing
De voetsurveillances en voorlichtingsactiviteiten die in Osdorp zijn uitgevoerd
hebben, zoals hierboven is aangegeven, een aantal belangrijke positieve
effecten gehad. Niet alleen is er sprake van een verbeterde relatie tussen poli-
tie en publiek, van groot belang zijn de resultaten als het gaat om de beheer-
sing van het criminaliteitsniveau en de onveiligheidsgevoelens bij de bevol-
king (16).
De vraag is nu wat deze resultaten kunnen betekenen voor het beleid in ter-
men van implementatie.

Allereerst moeten dan enkele opmerkingen worden gemaakt over de opzet van
het Osdorpproject in experimentele vorm. Van groot belang daarbij is dat de
beschreven effecten in een relatief korte tijd, dat wil zeggen iets meer dan een
half jaar, werden bereikt. Om de effecten te kunnen bereiken werd gedurende
die periode een flinke aanslag gepleegd op het geuniformeerde personeels-
bestand van het districtsbureau: ongeveer 10% was vrijgesteld voor het pro-
ject. Gezien deze inzet van mankracht, de grootte van de wijk en de behaalde
resultaten zal bij menigeen twijfel rijzen omtrent de vraag of en hoe een derge-
lijke aanpak in de praktijk gestalte zou moeten krijgen. Een eenvoudige reken-
som leert nl. dat, zou men de Amsterdamse bevolking als geheel op deze ma-
nier van politiezorg willen voorzien, minimaal 50 van dergelijke teams noodza-
kelijk zijn. Op het eerste gezicht lijkt zoiets een onhaalbare zaak.

Toch is het te simpel om op voorhand te beweren dat een werkwijze zoals in
het experiment beproefd, geen kans van slagen zou hebben bij gebrek aan
mankracht. Ook bij de opzet van dit experiment stond voorop dat andere werk-
wijzen van de politie zouden worden verkend die niet direct leiden tot een
personele uitbreiding van een korps, maar dat een re-allocatie van mankracht
uitgangspunt diende te zijn. In dat kader willen wij er hier nadrukkelijk op wij-
zen dat een experimentele setting zoals de Osdorpse, waarbij op korte termijn
resultaten zichtbaar moeten worden een dergelijk sterke stimulus - in ter-
men van mankracht - noodzakelijk maakt.
Bij de gedachtenvorming omtrent de implementatie van de resultaten van het
project dient dan ook voorop te staan dat in principe de tijdsduur waarin de
activiteiten in een bepaald gebied kunnen worden uitgevoerd, ongelimiteerd
is en dus ook qua inzet van mankracht minder ingrijpend voor het bestaande
agentenarsenaal. Daarnaast heeft het project, voorzover dat was na te gaan,
ook neveneffecten gehad die een ontlasting betekenden voor het normale po-
litiewerk in en buiten de wijk: een uitstralingseffect vanuit het gebied waarin
het team opereerde naar direct omliggende gebieden als het gaat om inbra-
ken en een afname van het aantal verzoeken om assistentie vanuit de wijk
zelf.

Beperkingen worden anderzijds wel opgelegd door maximaal bereikbare of
gewenste effecten. Zo zal de preventiebereidheid bij het publiek op een gege-
ven moment haar grenzen hebben bereikt en zal een deel van de bevolking met
angst- en onrustgevoelens behept blijven, ook al zet men een oneindig aantal
politiemensen permanent in.
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Een tweede beperking die hier min of meer op aansluit dringt zich op wanneer
de onderzoekresultaten van de experimentele- en de controlewijk nader wor-
den beschouwd. Daarbij willen wij allereerst in herinnering roepen dat de
keuze van beide wijken was gebaseerd op een beperkt aantal gegevens, waar-
van het geregistreerde criminaliteitsniveau het belangrijkste was.
Bij de voormeting hebben we moeten constateren dat er nogal wat verschillen
tussen beide wijken waren. Zo lag bv. de preventiebereidheid, de meldings-
bereidheid en het aangiftegedrag in de controlewijk hoger dan in Osdorp. Het
criminaliteitsniveau daarentegen lag op basis van de slachtofferenquête la-
ger dan in Osdorp. Dit betekent dat de situatie in Osdorp dusdanig was dat
effecten, zoals bedoeld in het experiment, veel eerder konden worden bereikt*
dan in een gebied zoals de controlewijk. Het is dan ook de vraag of dergelijke
politie-activiteiten in gebieden waarin de situatie in termen van criminaliteit,
aangifte- en meldingsgedrag of preventiebereidheid niet ongunstig is wel zo
zinvol moet worden geacht. Wij willen er evenwel op wijzen dat de situatie in
de controlewijk er in een jaar tijd niet gunstiger op geworden is, integendeel.
Een derde beperking van het project heeft te maken met de verhoogde mel-
dings- en aangiftebereidheid van het publiek. Zeker in een tijd waarin de poli-
tie en met name de recherche overbelast is, kan men zich afvragen of de poli-
tie wel zo gelukkig zal zijn met een toename van meldingen en aangiften. Als
men al probeert de bevolking daartoe te stimuleren zal er ook een adequate
reactie vanuit de politie noodzakelijk zijn.
Tenslotte is een andere, maar niet minder belangrijke beperking van een pro-
ject zoals in Osdorp, de houding van de uitvoerenden tegenover dit soort van
werk. Na verloop van enige tijd heeft men het gevoel uitgewerkt te zijn, maar
nog belangrijker is het gemis aan actie die de normale dienst voor de agenten
met zich meebrengt.

Eén en ander betekent, dat er ook met minder intensieve varianten van het
Osdorpproject soortgelijke effecten - zij het op langere termijn - kunnen
worden verwacht. De volgende aangepaste versies zouden dan denkbaar zijn:

1. Invoering van teams in een aantal geselecteerde (vaste) wijken met een
regelmatige roulatie van personeel.

2. Invoering in (bv. per half jaar) wisselende wijken binnen de districten, met
een regelmatige roulatie van personeel.

3. Invoering van de Osdorpse werkwijze met minder mensen per team in de
hele stad, met wisselende bezetting.

4. Integratie van een aantal van de activiteiten van het Osdorpproject in de
normale surveillancedienst.

Van deze vormen zouden de eerste twee varianten naar onze mening de groot-
ste kans van slagen hebben indien men de beschikking heeft over de juiste in-
strumenten om tot de selectie van wijken te komen, bv. op basis van bevol-
kingsenquêtes. Beide varianten zouden evenwel ook nog een belangrijk aan-
deel van de managementcapaciteit binnen een korps vergen.
Voor de derde variant is allereerst de in te zetten hoeveelheid mensen waar-
schijnlijk te groot en bovendien is het de vraag of die inzet overal even nood-
zakelijk is en ook effect zal sorteren.
Tenslotte sluit de vierde variant, integratie van een aantal elementen van het
project in de normale surveillancedienst, het best aan bij de huidige ontwikke-
lingen in het Amsterdamse korps. In het kader van decentralisatie en decon-
centratie gaan de gedachten uit naar rayons binnen de districten waarvoor
executieve politiefunctionarissen hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Er
moet bij deze variant worden gewaarschuwd voor de kans dat een werkwijze
zoals in Osdorp is beproefd in de verdrukking komt door het normale (repres-
sieve) politiewerk en daardoor snel zou kunnen verwateren.
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Wij willen er echter op wijzen dat de keuze hier niet zozeer in termen van of de
ene, of de andere variant hoeft te worden gemaakt; het is onzes inziens zeer
wel mogelijk om verschillende varianten, of aspecten daarvan, gelijktijdig in
te voeren. Bovendien zal zeker ook het repressieve element van de politietaak
daarbij niet uit het oog mogen worden verloren, alsmede de afstemming tus-
sen het beleid van politie, OM en bestuur.
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