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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) is sinds 1980 betrokken bij de evaluatie van enkele
politie-experimenten met methoden ter beheersing van de zg. kleine criminaliteit. Zo werd in Hoogeveen een experiment geëvalueerd waar het accent lag
op projectsurveillance en voorkoming misdrijven en in Amsterdam een experiment met voetsurveillance en preventievoorlichting (WODC-reeks nummers
30, 36, 44).
Het voorliggende onderzoekverslag sluit aan op deze studies, in die zin dat
één van de centrale vragen de ontwikkeling van de criminaliteit betreft. Bestudeèrd werd echter geen experiment, maar een organisatieverandering. Onderwerp van onderzoek is de reorganisatie bij het politiekorps in Sittard van een
centraal georganiseerde dienst naar een korps dat werkt volgens een zg. wijkteammodel.
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar alle leden van het gemeentelijk
politiekorps Sittard voor de plezierige medewerking en hulp in de verschillende fasen van het onderzoek. Met name willen we de korpschef de heer E.W.H.
Nicoll, en de leden van de onderzoekbegeleidingscommissie, de heren J.M.G.
Andriolo, E.H.A.F.M. Krol, O.S.E.M. van der Laar, H.J.M. de Grood en A.A.
Schuuring, noemen.
P.J. Linckens, medewerker bij het WODC, leverde een belangrijke bijdrage
bij de verzameling en verwerking van de gegevens, evenals mr. J.B. ter Horst
en D. Kluit.
Binnen het WODC is het onderzoek begeleid door dr. P. van Reenen en waar
het de rapportering betreft door dr. C. Fijnaut.
De tekstverwerking werd verzorgd door mw. P.Y. Waymire-Kooper.
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1

Inleiding

Reeds een aantal jaren heeft het probleem van de toenemende criminaliteit
en met name van de zg. kleine criminaliteit op verschillende niveaus in Nederland de aandacht. Op lokaal niveau zijn binnen politiekorpsen tal van initiatieven genomen om extra mankracht vrij te maken en bepaalde vormen van
criminaliteit meer gericht aan te pakken. Op landelijk niveau is in 1972 door de
Minister van Justitie de werkgroep Verbaliseringsbeleid Misdrijven ingesteld,
onder meer om na te gaan of er kon worden gekomen tot landelijke prioriteiten
in het verbaliseren van bepaalde misdrijven. Mede naar aanleiding van het
eindverslag van deze werkgroep besloot in 1978 de vergadering van
procureurs-generaal experimenten te doen uitvoeren met maatregelen in
politiekorpsen gericht op de beheersing van criminaliteit en het effect op het
criminaliteitsniveau en de relatie politie/publiek wetenschappelijk te doen
evalueren (1).
Eén van de steden die in de uitwerking van dit besluit een plaats kreeg, was
de gemeente Utrecht.
Nadat door het politiekorps reeds voorbereidende werkzaamheden waren
gestart, had het driehoeksoverleg in Utrecht het besluit genomen een model
van teampolitie in te voeren. Kleinere organisatie-eenheden (wijkteams) zouden eik in een deel van de stad de integrale politietaak gaan uitoefenen met
als belangrijk doel het bevorderen van de relatie tussen politie en bevolking.
In het verlengde van het besluit van de vergadering van procureurs-generaal
zou door het WODC van het Ministerie van Justitie de ontwikkeling worden gevolgd van zowel de relatie politie/bevolking als de criminaliteit. Onderzoek
naar de gevolgen binnen het politiekorps zou worden verricht door de politie
zelf.
Van de doorvoering van teampolitie in Utrecht werd echter voorlopig afgezien en om toch onderzoek te kunnen doen naar een teampolitieproject, is ingegaan op een verzoek om onderzoek te doen van het politiekorps in Sittard,
waar eveneens voorbereidingen tot herstructurering volgens het wijkteammodel in gang waren gezet.
Het 'Utrechtse onderzoek' werd als het ware overgeplant naar Sittard. Evenals in Utrecht het geval zou zijn, heeft het onderzoek tot doel te beschrijven
hoe de criminaliteit, de relatie politie/bevolking en het arbeidsklimaat in het
politiekorps zich ontwikkelen na invoering van een wijkteammodel. Het onderzoek beslaat de eerste twee jaar na de reorganisatie en vergelijkt de ontwikkelingen in die periode met gegevens van voor de reorganisatie. Uitgevoerd
werd:
- bevolkingsonderzoek in Sittard naar de criminaliteit en de relatie politie/bevolking;
- bevolkingsonderzoek in een met Sittard vergelijkbare gemeente, parallel
lopend en overeenkomend met het bevolkingsonderzoek in Sittard;
- onderzoek naar het arbeidsklimaat in het Sittardse politiekorps.
Zoals in het voorgaande werd aangegeven richt de vraagstelling van de vergadering van procureurs-generaal zich op de vraag naar de effecten van maat-
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regelen op het criminaliteitsniveau en de relatie politie/publiek.
Onderzoek om aan te tonen dat een handelwijze of organisatievorm in principe middel is om beoogde doelen te bereiken, vereist een opzet waarbij het
mogelijk is oorzaak/gevolg-relaties te leggen en waarbij andere (de interpretatieverstorende) invloeden of ontwikkelingen worden voorkomen of onderzoekmatig worden gecontroleerd. Wanneer is vastgesteld dat een werkwijze in
principe middel kan zijn om bepaalde resultaten te bereiken, is daarmee echter nog niet aangetoond dat die werkwijze ook praktische betekenis heeft.
In praktijkomstandigheden kan bv. blijken, dat de werkwijze niet is vol te
houden of dermate veel problemen geeft, dat toepassing mislukt. Van belang
is daarom dat (ook) onderzoek wordt verricht in praktijksituaties waarbij de resultaten onder realistische condities worden bestudeerd (Suchman, 1976). het
onderzoek in Sittard beantwoordt aan het laatste type onderzoek en bestudeert het teampolitiemodel onder praktijkomstandigheden. Pogingen om met
het oog op het onderzoek de gang van zaken of de ontwikkelingen in het korps
te beïnvloeden werden niet ondernomen.
Aangetekend kan nog worden dat, doordat de vraagstelling van het onderzoek niet rechtstreeks werd afgeleid uit de doelstellingen van het korps of het
plaatselijke driehoeksoverleg (de burgemeester, de hoofofficier van justitie en
het hoofd van de gemeentelijke politie), de beleidsvoornemens in Sittard
slechts ten dele in het onderzoek zijn betrokken. Het onderzoek is derhalve
geen evaluatie van de mate waarin het beleid in Sittard gerealiseerd.
Het verslag geeft op een compacte wijze de opzet en resultaten van het
onderzoek weer. Uitgebreide toelichtingen op de methodische of methodologische achtergrond worden niet gegeven, evenmin als besprekingen van
(politie-onderzoek)literatuur (2).
De opbouw van het verslag is als volgt.
In hoofdstuk 2 wordt eerst een globale beschrijving gegeven van het verloop
van de reorganisatie in Sittard. In hoofdstuk 3 volgt daarna de opzet van het
onderzoek. De resultaten worden besproken in hoofdstuk 4 (de resultaten van
het onderzoek in het korps) en in hoofdstuk 5 (de resultaten van het bevolkingsonderzoek). Besloten wordt met een korte samenvatting.
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2 De teampolitie-organisatie in Sittard

Op 1 januari 1981 startte de gemeentelijke politie in Sittard met een volledig
gereorganiseerd korps, opgezet volgens het wijkteammodek
De aanzet tot deze reorganisatie was reeds vier jaar eerder gegeven door
twee interne werkgroepen die tot taak hadden de korpschef te adviseren over
knelpunten in de wijze van functioneren. Na onderzoek in het korps werd geconstateerd dat verbeteringen bij met name de surveillancedienst mogelijk
waren. Interne korpsvoorschriften bleken niet algemeen bekend, en uit het
werk van de surveillant kwam een éénzijdige gerichtheid op de verkeerszorg
en eenvoudige overtredingen naar voren.
Overwogen werd de organisatie te veranderen. Op dat moment werd de
oplossing echter gezocht in aanpassingen binnen het bestaande systeem.
Gevolg van deze interne doorlichting was dat besloten werd de afdeling verkeerszaken als zelfstandige eenheid op te heffen en te integreren met de surveillancedienst. Maatregelen werden ook genomen om te komen tot betere begeleiding en ondersteuning in het werk. Ter bevordering van een meer projectmatige werkwijze, werd een bureau 'planning' opgericht.
Op 10 maart 1979 werd door de Tweede Kamer een ontwerp van wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg aangeboden.
Volgens dit wetsontwerp zou de bevolking van Sittard toenemen van 33.000
tot ongeveer 44.000 inwoners en de oppervlakte van 21 km2 tot bijna 33 km2.
Nog in diezelfde maand stelde de korpschef een werkgroep in om te bestuderen welke gevolgen de gemeentelijke herindeling voor het politiekorps zou
hebben. Opdracht was tevens te adviseren over aanpassing van het korpsbeleid en de korpsorgánisatie. De herindelingscommissie, zoals deze werkgroep
werd gedoopt, oriënteerde zich aan de hand van literatuur en bezoeken in
andere politiekorpsen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen
organisatievorm en kwam allengs steeds meer tot de overtuiging dat volledige
reorganisatie van het politiekorps een noodzakelijke voorwaarde was om tot
optimale uitvoering van de politietaak te kunnen komen. Geadviseerd werd de
bestaande surveillancedienst, de justitiële dienst en de bijzondere diensten
(het bureau bijzondere wetten, het bureau verkeerszaken en het bureau rayondiensten) op te heffen. In de plaats van deze specialistische diensten zouden
meerdere wijkteams moeten komen, 70% van de organieke sterkte beslaand,
elk belast met de totale politietaak in een stadsdeel. De overige korpsleden
zouden centrale eenheden kunnen vormen met een ondersteunende functie.
Gedacht werd aan recherche-ondersteuning en aan ondersteunende eenheden voor planning, beheer en administratie.
Deze (wijkteam)structuur bood naar de mening van de commissie een flexibele mogelijkheid de vergroting van het gebied op te vangen en zou tevens bepaalde nadelen van de bestaande organisatie kunnen opheffen. Verwacht
werd dat invoering van wijkteams zou leiden tot:
- betere benutting van de mankracht, zowel wat betreft ervaring als invulling
van de werktijd;
verbetering van de afstemming en samenwerking tussen de verschillende
diensten;
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- vergroting van de kennis en informatie over het verzorgingsgebied;
- een meer planmatige werkwijze;
- verbetering van de motivatie en betrokkenheid van het personeel;
- verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, met name van de
arbeidstijden.
Na overleg met alle betrokkenen werd het advies van de commissie overgenomen en diende als uitgangspunt voor de reorganisatie.
Hoewel eigenlijk voor ogen had gestaan zes wijkteams in te stellen werd
met het oog op het beschikbare personeel het aantal wijkteams noodgedwongen gesteld op drie. Eén team voor het oude centrum van Sittard en een tweede en derde voor het gebied daarom heen.
Het verzorgingsgebied van het team in het centrum (in het volgende ook
aangeduid als team 1) kan qua oppervlakte en inwoners getypeerd worden als
vrij klein, minder dan 10% van het totale bewakingsgebied en minder dan
10% van het totaal aantal inwoners, maar vrij omvangrijk qua werkaanbod.
Meer dan de helft van de politie-ter-kennis komende strafbare feiten wordt in
dit gebied gepleegd en ongeveer 30% van het aantal assistentieverleningen
en aanrijdingen vindt hier plaats.
De beide overige teamwijken (teamwijk 2 en 3) zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Het aantal geregistreerde misdrijven, assistenties en aanrijdingen
in deze wijken zijn van dezelfde orde van grootte.
Voor ieder team werd een vestiging gevonden in het eigen wijkgebied (voor
team 2 was dat het hoofdbureau). Vandaaruit werden overdag alle assistentieaanvragen in de wijk verzorgd. 's Avonds, 's nachts en in de weekends sloten
de wijkbureaus en werd door teamleden een centrale assistentie-eenheid
gevormd. Zoveel mogelijk werden ook dan assistentieverzoeken behandeld
door teamleden uit de desbetreffende wijk.
Bij de bemanning van de teams werd een open sollicitatieprocedure gevolgd. Rekening houdend met de uitgesproken voorkeur, de specifieke deskundigheid en de leeftijdsopbouw werd de definitieve teamindeling bepaald.
De sterkte van team 1 werd gesteld op 15, van team 2 op 16, en van team 3 op
15, waaronder in ieder team een teamchef en een plaatsvervangende teamchef.
Daarnaast kwamen als centrale diensten het bureau recherche-ondersteuning (5 personeelsleden), het bureau beleidsondersteuning (verkeerszaken, bijzondere wetten, planning, eveneens met 5 personeelsleden), het bureau personeelszaken, administratie en beheer (17 personeelsleden) en het
bureau interne dienst (2 personeelsleden).
Ook de overlegstructuur werd aangepast. Afgezien van het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, de officier van justitie en de korpschef, en (binnen het korps) de dienstcommissie, kwamen de bestaande overlegvormen zoals de dagelijkse bespreking binnen de surveillanceploegen te vervallen en
werden de volgende nieuwe overlegvormen gecreëerd. Vastgelegd werd dat
maandelijks besprekingen in de teams zouden plaatsvinden, waarbij het beleid en het functioneren van de teams aan de orde zou kunnen komen (teamoverleg). Eveneens maandelijks zou verder een coordinerend teamchefsoverleg gehouden worden. Werkoverleg, zowel binnen de teams als tussen teamchefs onderling, zou dagelijks dienen te gebeuren.
Ten behoeve van beleidsvoorbereidende advisering aan de korpschef werd
een zg. beleidsgroep samengesteld, bestaande uit de drie .teamchefs, de
chefs van de ondersteunende diensten, en-de adjudant van de interne dienst.
Desgewenst konden deze besprekingen door de korpschef en burgemeester
worden bijgewoond.
De bewaking over de voortgang van de reorganisatie werd in handen gelegd
van een afzonderlijke begeleidingsgroep, de zg. `stuurgroep'. Extern tenslotte
werd het veranderingsproces begeleid vanuit het Studiecentrum voor Hogere
Politieambtenaren, dat ook reeds in voorgaande fases organisatie-adviserend
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werk in het Sittardse korps had verricht.
Precies een jaar na de start van de wijkteams werd op 1 januari 1982 de gemeentelijke herindeling doorgevoerd, waarbij de gemeenten Limbricht en
Munstergeleen, elk met ca. 5000 inwoners, met Sittard werden samengevoegd. De organieke sterkte van het gemeentelijk politiekorps werd van
58 man plus 6 man extra contingent vastgesteld op 75.
Voor de wijkteams had de gemeentelijke herindeling tamelijk ingrijpende
gevolgen. De wijken van de drie bestaande teams moesten worden gewijzigd
en uitgebreid. Het wijkbureau van één van de teams (team 3) moest worden
verplaatst en doordat onder druk van bestuurlijke afspraken een niet gepland
vierde team werd opgericht (gestationeerd in Munstergeleen) moest de
sterkte van de overige teams worden teruggebracht. De sterkte van team 1
werd 14 man, van team 2, 3 en 4 respectievelijk 13, 13 en 11 man.
Doordat de bemanning van de teams deels wisselde, ontstond in feite na de
herindeling een nieuwe beginstituatie zowel wat betreft de specifieke wijkkennis in de teams als wat betreft de relatie met de bewoners van de wijken (3).
Hiermee is kort de ontwikkeling van de teampolitieorganisatie in Sittard geschetst in de periode waarop het onderzoek betrekking heeft, dat wil zeggen
tot 1 januari 1983.
Nadien zijn de ontwikkelingen doorgegaan. Eind 1982 werd het functioneren van de nieuwe organisatie met het hele korps geëvalueerd, aanleiding tot
verdere bijstelling.
Ieder team kreeg een `teamrechercheur'. Voor bepaalde taakgebieden (verkeerszaken, bijzondere wetten, minderheidsgroepen) werden binnen de teams
coordinatoren aangesteld en wijzigingen werden aangebracht in de overlegstructuur en in het communicatiesysteem.
Reeds in januari 1983 moesten door gebrek aan mankracht twee teams worden samengevoegd. In de loop van dit jaar gebeurde dit ook met de twee
andere teams. Een uitgebreidere beschrijving van de ontwikkelingen en het
organisatieproces wordt gegeven door Jaspers (1984).
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3 Het onderzoek

Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven bestond de studie uit zowel onderzoek bij het politiekorps in Sittard als bij de bevolking.
Doel van het bevolkingsonderzoek was te registreren hoe de relatie tussen
politie en bevolking zich bij invoering van een teampolitiemodel ontwikkelt en
hoe de criminaliteit.
Het onderzoek in het politiekorps richt zich op de veranderingen in het
arbeidsklimaat.
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek nader toegelicht, waarbij
eerst wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek in het politiekorps en vervolgens wordt aangegeven hoe het bevolkingsonderzoek werd ingericht. Het
hoofdstuk besluit met een beschrijving van de wijze waarop het bevolkingsonderzoek werd uitgevoerd.

3.1

Het onderzoek in het politiekorps
Volgens een veel gehanteerde omschrijving van'Sherman, Milton en Kelly
(1973) kan van teampolitie worden gesproken wanneer:
- politieteams verantwoordelijk zijn voor de politiezorg in een eigen (wijk)gebied;
- ieder team een eigen chef heeft die leiding geeft aan alle activiteiten van het
team;
- de teams de gehele politietaak in het eigen gebied vervullen;
- lagere politiefunctionarissen invloed hebben op het beleid.
De ratio achter dit model ligt in de veronderstelling, dat door invoering van
teampolitie bepaalde kernelementen in het werk veranderen en dat daardoor
beter wordt ingespeeld op de behoeften van de individuele politieman en de
arbeidsbeleving en werkmotivatie in positieve zin wordt beïnvloed (Kruyswijk,
1980).
In het onderzoek is zowel nagegaan welke verandering zich voltrok in de
taak van het wijkteamlid als hoe de arbeidsbeleving en de werkmotivatie
veranderde.
Als basis voor de keuze van in het onderzoek te betrekken variabelen werd
uitgegaan van de theorie voor werkmotivatie van Hackman en Lawler, het zg.
'job characteristics' model (Hackman, Lawler, 1971; Hackman, Oldham, 1976).
Onderscheiden worden in het model drie niveaus:
1. kenmerken van de objectieve taak;
2. kenmerken van de subjectieve taak;
3. de reactie van de individuele werknemer.
Gesteld wordt dat positieve reacties van de individuele werknemer (verbetering van de) satisfactie en het welbevinden verwacht kunnen worden, wanneer
het werk in de ogen van de werknemer zinvol is en hij voldoening kan putten
(kenmerken van de subjectieve taak) uit `prestaties' die hij persoonlijk tot
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stand heeft gebracht.
Met andere woorden: op psychologisch niveau dient het werk als zinvol te
worden ervaren en dient de werknemer een zekere eigen verantwoordelijkheid
te voelen en kennis te hebben van de door hem behaalde resultaten.
Hieruit wordt afgeleid dat in het werk zelf de volgende taakkenmerken (kenmerken van de objectieve taak) als noodzakelijke voorwaarden aanwezig
dienen te zijn.
1. De werknemer dient een zekere autonomie te hebben;
2. er moet een terugkoppeling zijn van resultaten naar de werknemer;
3. het werk dient te leiden tot een eigen zichtbare bijdrage;
4. het werk dient een zekere betekenis te hebben, en
5. van een bepaalde moeilijkheidsgraad te zijn (een uitdagend karakter
hebben).
De variabelen die in het onderzoek werden opgenomen zijn, voorzover verband houdend met deze theorie, weergegeven in schema 3.1. In totaal werden
18 taakkenmerken gemeten. Naast aspecten die te maken hebben met de hierboven genoemde vijf taakkenmerken, werden toegevoegd tijdsdruk, variatie in
het werk, de sociale contacten en de duidelijkheid met betrekking tot het doel
van de functie. Voor wat betreft de reactie van het individu werd mede tegen
de achtergrond van de aard van de reorganisatie een vrij brede benadering gekozen. Als variabelen werden opgenomen de tevredenheid met het werk zelf,
met de contacten op het werk, met de wijze van leidinggeven door de onmiddellijke chef, met de mogelijkheid om zich in het werk te kunnen ontplooien,
met de mate van voorspelbaarheid in het werk, met de informatie en communicatie, met het werkoverleg en met de inspraak en medezeggenschap. Voorts
werd een maat opgenomen voor de betrokkenheid bij het werk, voor de interne
motivatie (de motivatie om kwalitatief goede prestaties te leveren), en voor de
ervaren werkbelasting. In het vervolg worden deze individuele reacties kortweg aangeduid als werkbeleving (de tevredenheidsvariabelen) en werkhouding (betrokkenheid en motivatie).

Schema 3.1:
objectieve taakkenmerken
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

De autonomie afgemeten aan:
werktempo
de aanpak van werk
de volgorde van werkzaamheden
het gaan en staan
De feedback afgemeten aan:
de hoeveelheid 'goed-slecht' informatie
tijdens het werk
de termijn waarop resultaten zichtbaar
worden
De eigen bijdrage aan een product
De verantwoordelijkheid afgemeten aan:
de gevolgen van gemaakte fouten
de complexiteit van beslissingen m.b.t
te kiezen oplossingen
De moeilijkheidsgraad van het werk
afgemeten aan:
de uitdagendheid van het werk
de benodigde opleiding en ervaring
De tijdsdruk
De variatie
in het werk
in werkplek
in werkdrukte
De sociale contacten
de mate waarin deze noodzakelijk zijn
de mogelijkheid daartoe
Het doel van de taak
de mate waarin de verwachte resultaten zijn
gepreciseerd

subjectieve
taakkenmerken

kennis van
resultaten
zinvolheid
verantwoordelijkheld

individuele reacties
betrokkenheid
werktempo
werkbelasting
tevredenheid
met het werk
met de soc. contacten
over de eigen chef
met de ontplooiingsmogelijkheden
met de voorspelbaarheid van het werk
met de informatie
met het werkoverleg
met inspraaktmedezeggenschap
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Het verzamelen van de gegevens gebeurde met behulp van schriftelijke
enquêtes, waarin de genoemde variabelen waren geoperationaliseerd (4).
Verder werden enkele vragen gesteld over de respondent zelf (zoals leeftijd en
ervaring), diens opvattingen over het werken in wijkteams en zijn deelname
aan verschillende vormen van overleg. Gevraagd werd ook een schatting te
geven van de verdeling van de eigen werktijd over enkele hoofdwerkzaamheden.
In totaal werden drie metingen verricht. De eerste kort voordat de wijkteamreorganisatie werd doorgevoerd, de tweede een jaar later en de derde na weer
een jaar. De response op de eerste twee enquêtes was bijzonder hoog. Bij de
eerste meting werd van allen die deel zouden gaan uitmaken van de wijkteambemanning een vragenlijst terugontvangen. Het tweede jaar was het responsepercentage van de teamleden 91%. Vlak voor de derde enquête vond
een uitvoerige evaluatie van het teampolitieproject plaats. Zoals uit de
reacties bleek, werd de vragenlijst als duplicering van deze evaluatie ervaren.
Met name aan deze onvoorziene samenloop van evaluatie-activiteiten zal het
lage responsepercentage van 36% bij de derde meting te wijten zijn.

3.2

Het bevolkingsonderzoek

3.2.1

De relatie politie/bevolking
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de maatschappij vereist volgens de
Projectgroep Organisatiestructuren een zekere integratie van de politie in de
samenleving. Bedoeld wordt daarmee een situatie waarin de politie nauw contact heeft met de bevolking, waarin er meer permanente en persoonlijke relaties tussen politie en bevolking zijn en de bevolking vertrouwen heeft in het
handelen van de politie (POS, 1977).
Ook vanuit het oogpunt van criminaliteitsbeheersing zijn deze aspecten van
belang. Immers de politie zal alleen effectief misdrijven kunnen voorkomen en
oplossen wanneer burgers de politie informeren over delicten die hebben
plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden. Op zich vooronderstelt dit weer
een positief oordeel over het optreden van de politie.
Tegen deze achtergrond werd de relatie politie/bevolking toegespitst op het
(visuele en persoonlijke) contact met de politie en op het oordeel over het politie-optreden.
Vragen waren:
- hoe (vaak) ziet men politie in de eigen woonomgeving;
- hoe komt men met de politie in contact;
- kent men politie-agenten persoonlijk en
- hoe oordeelt men over het werk van de politie.

3.2.2

Criminaliteit
De ontwikkeling van de criminaliteit kan ofwel gevolgd worden aan de hand
van het aantal de politie ter kennis gekomen misdrijven (de zg. geregistreerde
criminaliteit) ofwel worden bepaald met behulp van enquêtes onder de bevolking. Beide methoden hebben zowel voor- als nadelen.
De geregistreerde criminaliteit geeft maar een beperkt beeld van de feitelijke criminaliteit. Niet alle misdrijven worden de politie gemeld en, voorzover
al bekend, worden niet alle in de politiestatistieken vastgelegd (Van Dijk en
Steinmetz, 1980). De enquêtemethode ondervangt dit probleem door een
representatief deel van de bevolking te vragen of men slachtoffer is geweest
van bepaalde delicten. Op deze wijze wordt ook informatie verkregen over delicten die niet als zodanig bij de politie zijn aangegeven. Een beperking van de
slachtofferenquêtes is weer dat geen gegevens over zg. slachtofferloze delic-
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ten en over misdrijven tegen bedrijven en (overheids)instellingen worden verkregen. Verder vallen bepaalde groepen personen buiten het onderzoek, zoals
mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, jongeren (in het algemeen worden alleen jongeren van 15 of 16 jaar en ouder geënquêteerd) en in Nederland
verblijvende vreemdelingen.
Ten aanzien van de relatie tussen slachtofferenquête en geregistreerde criminaliteit kan nog worden opgemerkt dat de resultaten niet zonder meer vergelijkbaar zijn. De opvatting van een geënquêteerde over wat een delict is en
wat niet, kleurt de reacties in slachtofferenquêtes en deze opvattingen zullen
niet altijd overeenkomen met de in de politiestatistiek gehanteerde definitie.
Binnen deze beperkingen is de slachtofferenquête een betrouwbaar middel
om het niveau van frequent voorkomende delicten te meten. In dit onderzoek
is gekozen voor meting van de criminaliteit middels slachtofferenquêtes.
Maat voor de criminaliteit is het voorkomen van de volgende zeven delicten:
- inbraak bij particulieren;
- diefstal van fietsen;
- diefstal uit auto's;
- diefstal van auto's;
- beroving op straat;
- bedreiging c.q. aanvallen op straat;
- beschadiging of vernieling van eigendommen.
Gevraagd werd hoe vaak men in de periode van een jaar slachtoffer was geweest van elk van deze delicten, wat er gebeurd was de laatste keer dat men
van een bepaald delict slachtoffer werd en of men aangifte had gedaan bij de
politie. Om ook van diegenen die geen slachtoffer geweest zijn een indicatie
van de meldingsbereidheid te krijgen, werd alle respondenten een viertal
hypothetische misdrijfsituaties voorgelegd en gevraagd of men in zo'n situatie de politie zou inschakelen.
Afgezien van slachtofferschap, aangifte en meldingsbereidheid is aandacht gegeven aan de zg. subjectieve criminaliteit, te weten de gevoelens van
onveiligheid en de angst mogelijk slachtoffer van een misdrijf te worden, een
aspect van criminaliteit dat als zelfstandig probleem is onderkend en speci-.
fieke implicaties voor het beleid van de politie heeft (Guyot, 1978).
Onderscheiden zijn twee dimensies:
1. de kans die men denkt te lopen slachtoffer van een delict te worden, en
2. de mate waarin men zich onveilig voelt in de eigen woonomgeving.

3.2.3

De uitvoering van het bevolkingsonderzoek
Voor het externe evaluatie-onderzoek werd een respresentatief deel van de
bevolking in Sittard driemaal middels telefonische interviews geënquêteerd.
In de tijd vielen deze enquêtes samen met die van het interne onderzoek. De
eerste enquête werd gehouden onmiddellijk voor invoering van de teampolitieorganisatie, de tweede een jaar later en de derde twee jaar na de reorganisatie.
Om de ontwikkelingen in Sittard te kunnen beoordelen werden tezelfdertijd
enquêtes gehouden in een vergelijkbare andere gemeente.
Uit landelijke gehouden slachtofferenquêtes blijkt dat het criminaliteitsniveau o.a. afhankelijk is van de grootte van een gemeente en van de provincie
(Van Dijk, Steinmetz, 1980). Om een zoveel mogelijk vergelijkbare situatie te
hebben werd één gemeente gekozen in dezelfde streek met ongeveer evenveel
inwoners, een overeenkomstige oppervlakte en een qua omvang vergelijkbaar
politiekorps.
Belangrijk was ook dat de politie in de vergelijkingsgemeente geen plannen
tot reorganisatie in voorbereiding had.
Als plaats die het best aan deze criteria voldeed, werd Roermond gekozen;
evenals Sittard bovendien een grensstad met tevens een streekcentrumfunc-
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tie en een hoog buitenlandse bezoekers (5).
Steekproeven uit de bevolking van personen van 15 jaar en ouder (6) werden
in beide steden eerst benaderd met een brief, waarin het onderzoek werd aangekondigd en waarin medewerking werd gevraagd aan een telefonisch onderzoek.
Gemiddeld genomen werd 85% van de oorspronkelijke steekproef gecontacteerd. Met 10% kon na meerdere malen bellen geen contact gelegd
worden, in 5% van de gevallen bleek het telefoonnummer opgeheven of afgesloten. Met 57% werd een interview gerealiseerd; dat wil zeggen dat bij
28% van de oorspronkelijke steekproef, na contact, door ziekte, taalproblemen of weigering van een interview moest worden afgezien.
De samenstelling van de steekproef bij de eerste meting gecontroleerd op
leeftijd, geslacht en woonwijk kwam goed overeen met die van de bevolking
als geheel.
De tweede en derde steekproeven bevatten verhoudingsgewijs minder personen jonger dan 24 jaar en meer tussen 35 en 44. Hierop werd middels een
wegingsprocedure gecorrigeerd.
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4 Werken in wijkteams

Na de bespreking van achtergrond en opzet van het onderzoek volgen in dit
hoofdstuk de resultaten van het onderzoek in het korps.
Bij de verslaglegging is een volgorde aangehouden waarbij eerst de meer
objectieve gegevens over het werk worden gerapporteerd en vervolgens de
meer subjectieve.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de verdeling van het werk (4.1), het
overleg (4.2) en het karakter van het werk (4.3).
De werkbeleving en werkhouding van de politiefunctionarissen komen aan
de orde in 4.4. De resultaten van het interne onderzoek worden besloten met
de opvattingen van de teamleden over het werken in wijkteams (4.5).

4.1

Werkverdeling
Kenmerkend voor de wijze waarop de politie is georganiseerd is de sterke
horizontale differentiatie naar functie, dat wil zeggen dat op hetzelfde niveau
in de organisatie taken zijn afgesplitst die als afzonderlijke deeltaak worden
verricht.
Ook bij de politie-organisatie in Sittard was dit voor de reorganisatie het
geval. Gescheiden functies waren bv. die van de surveillant, de rayonagent en
de rechercheur.
Met de wijkteams werd gekozen voor een generale taakstelling en een
indeling naar geografische criteria (de teamwijk) waarbij de bestaande differentiatie naar functie kwam te vervallen. De generale taakstelling hield in dat
elk executief teamlid de opdracht kreeg alle voorkomende werkzaamheden te
verrichten. Met uitzondering van de teamchef zouden allen binnen het team in
principe zowel surveillancewerkzaamheden verrichten als opsporingsonderzoek alsook bemiddelende taken.
Om een beeld te krijgen van de verandering in taakuitvoering is in het onderzoek gevraagd welk deel van de werktijd men besteedde aan:
- surveillance en projecten;
- bemiddelen bij burenruzies, problemen in gezinnen e.d.;
- (niet technisch) onderzoek met betrekking tot. misdrijven;
- administratieve werkzaamheden;
- intern overleg (teambesprekingen, dienstcommissie, beleidsgroep enz.).
In tabel 4.1.1 zijn de resultaten weergegeven van de eerste meting, de situatie vóór de reorganisatie.
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Tabel 4.1.1:

De aan hoofdactiviteiten bestede tijd voor de reorganisatie, percentages.
surveillance
n=23*),

rayondienst
n=4

recherche
n=6

kaders
n=8

surveilleren

67

22

4

44

bemiddelen

8

34

4

6

3

0

48

2

18

27

40

42

4

17

4

6

100

100

100

100

opsporingsonderzoek
administratief werk
overleg
totaal
')

In deze en volgende tabellen wordt het aantal respondenten steeds aangegeven met de letter'n'.

Duidelijk blijkt, dat' surveilleren, bemiddelen en rechercheren specialistische activiteiten zijn die vanuit onderscheiden functies worden verricht.
Opsporingsonderzoek wordt nagenoeg alleen door rechercheurs gedaan en
bemiddelend werk door rayonagenten. De surveillance wordt hoofdzakelijk
verzorgd vanuit de surveillancedienst en deels ook verricht door rayonagenten.
Om de veranderingen in de taakuitvoering zichtbaar te maken is het niveau
van de tijdsbesteding zoals deze naar voren komt uit de enquête die een jaar
later werd gehouden, uitgedrukt in verhouding tot het niveau van voor de
reorganisatie (tabel 4.1.2).
_

Tabel 4.1.2:

Veranderingen in het werk na de wijkteamreorganisatie. De tijdsbesteding voorde reorganisatie is geïndexeerd op 100.

teamleden afkomstig
uit

vóór
reorg.
(n = 27)

,

1 jaar
ná reorg.
(n = 25)

surveillance

surveilleren
bemiddelen
opsporingsond.
admin. werk
overleg

100
100
100
100
100

60
237
604
217
178

rayondienst')

surveilleren
bemiddelen
opsporingsond.
admih. werk
overleg

(n = 4)
100
- 100
100
100
100

(n = 4)
214
32
1000
218
32

recherche')

surveilleren
bemiddelen
opsporingsond.
admin. werk
overleg

(n=6)
100
100
100
100
100

(n=4)
900
600
46
182
400

kader*)

surveilleren
bemiddelen
opsporingsond.
admin. werk
overleg

(n=8)
100
100
100
100
100

(n=7)
115
269
1290
136
441

in verband met een te gering aantal respondenten zijn geen gegevens vermeld voor het tweede
jaar na de reorganisatie.

De resultaten laten zien, dat zowel bij teamleden afkomstig uit de surveillance als bij die uit de rayondienst of recherche, de aan het eigen `specialisme' bestede tijd beduidend is gedaald, terwijl aan de overige taken meer
tijd wordt besteed. Samenvattend kan worden gesteld, dat een jaar na de reor-
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ganisatie een duidelijke ontwikkeling aantoonbaar is in de richting van de generale taakstelling. overigens betekent deze ontwikkeling niet dat de horizontale differentiatie volledig is verdwenen. Zoals verwacht is er een zekere differentiatie naar de teamwijk waar men werkzaam is (tabel 4.1.2). Met name het
centrum (team 1) onderscheidt zich van de beide overige gebieden. Vergeleken met team 2 en team 3 betekent werken in het centrumteam relatief veel
recherchewerk en relatief weinig bemiddeling. Van de door alle executieve
teamleden gezamenlijk aan opsporing bestede tijd komt in het eerste jaar na
de reorganisatie ongeveer 50% ten laste van het centrumteam. Het overige
opsporingswerk is ongeveer gelijkelijk over de beide andere teams verdeeld.
Van het bemiddelingswerk wordt door het centrumteam slechts ongeveer
10% verricht, terwijl team 2 en team 3 respectievelijk 50 en 40°/u voor hun rekening nemen.
Vergelijking met de in het jaar na de reorganisatie ter kennisgekomen misdrijven en verleende assistentjes ondersteunt deze conclusie (tabel 4.1.4). Volgens de jaaropgave van de Sittardse politie werd bijna 50% van het totaal
aantal ter kennis gekomen misdrijven verwerkt door het centrumteam, 28%
door team 2 en 23% door team 3.
Verkeersassistenties meegerekend, verrichte het centrumteam 23% van de
assistentieverleningen, tegen 43% in team 2 en 34% in team 3.
Tabel 4.1.3:

Verdeling van werkzaamheden over de wijkteams een jaar na reorganisatie, in procenten van de per activiteit bestede tijd.

surveilleren
bemiddelen
opsporingsonderzoek
administratie
overleg

Tabel 4.1.4:

team 1
(n=11)

team 2
(n=13)

team 3
(n=9)

totaal

35
11
49
36
32

29
49
27
33
40

36
40
24
31
28

100
100
100
100
100

Ter kennis gekomen misdrijven en verleende assistenties, in het eerste jaar na de reorganisatie.
. team 1

team 2

team 3

totaal

ter kennis gekomen
misdrijven

n
%

1405
49

811
28

677
23

2893
100

verleende assistentie
(incl. verkeersassist.)

n
%

944
23

1740
43

1345
34

4029
100

Wanneer het niveau voor reorganisatie op 100 wordt gesteld is een jaar na
de reorganisatie de surveillance-inspanning van oud-surveillanten teruggelopen tot 60, bemiddelingswerk bij oud-rayonagenten tot 32 en opsporingsonderzoek bij voormalige rechercheurs tot 46.
Surveillanten en rayonagenten gingen meer tijd besteden aan onderzoek,
rechercheurs vooral meer aan surveilleren en bemiddeling.
Voor het teamkader is er na de reorganisatie een toegenomen bemoeienis
met recherchewerkzaamheden. Het jaar na de reorganisatie wordt globaal genomen dertien maal zoveel tijd besteed aan activiteiten verband houdend met
opsporingsonderzoek. Ook het overleg vraagt beduidend meer tijd van de
kaderleden en nam zelfs met meer dan het viervoudige toe.
Vergeleken met de situatie voor overgang naar de wijkteamstructuur wordt
er dus beduidend minder gesurveilleerd door de oud-surveillanten. Hiertegenover staat de beschikbaarheid van voormalige rayonagenten en rechercheurs
voor het surveillancewerk. De vraag kan echter gesteld worden of daarmee het
surveillanceniveau in Sittard op eenzelfde peil is gebleven. Om deze vraag te
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kunnen beantwoorden en om aanvullende gegevens te verkrijgen over de wijze
van surveilleren, werd aan de hand van dienststaten een periode van één
maand bestudeerd was in het jaar vóór en het jaar ná de reorganisatie.
Door de gemeentelijk herindeling en de toevoeging van nieuwe bewakingsgebieden in het tweede jaar na de reorganisatie zijn de gegevens over dit tijdvak niet vergelijkbaar met die uit de daaraan voorafgaande periode en derhalve niet bij de analyse betrokken.
Over het geheel genomen is de voor inzet beschikbare mankracht voor en
na reorganisatie gelijk. Gemiddeld is 9.1 man aanwezig.

Tabel 4.1.5:

Gemiddeld per uur aanwezig personeel vóór reorganisatie en in het eerste jaar na
reorganisatie.

periode van de
dag
7.00-10.00 uur
10.00-15.00 uur
15.00-18.00 uur
18.00-23.00 uur
23.00-02.00 uur
2.00- 7.00 uur
Totaal gemiddelde

door de week
voor
na

weekend
voor
na

voor

totaal
na

7,4
13,0
14,1
9,8
7,9
5,0

11,2
17,9
13,4
7,3
7,1
4,9

5,8
9,4
10,2
9,2
8,1
5,3

4,9
5,6
6,4
7,9
7,5
5,0

7,0
12,0
13,1
9,6
7,9
5,1

9,5
14,3
11,4
7,5
7,2
4,9

9,4

10,3

8,0

6,2

9,1

9,1

Uit tabel 4.1.5 valt af te lezen dat na reorganisatie het personeel meer op
door de weekse dagen werd ingezet; met name geldt dit voor ochtend en
vroege middag. 's Avonds, als de wijkteamdienst was beëindigd, was minder
personeel beschikbaar dan vóór de reorganisatie. In de weekends deden de
wijkteams als zodanig geen dienst en werd met minder mensen gewerkt. Vooral overdag tussen 10.00 en 18.00 uur ligt de weekendbezetting duidelijk lager
dan vóór overgang naar het wijkteammodel.

Tabel 4.1.6:

Surveillance-inzet vóór en ná reorganisatie in percentages van het beschikbare
potentieel.
weekend
na
voor

door de week
na
voor

voor

totaal
na

gemotoriseerde surveillance
fiets- en voetpatrouille

15,9
0,8

15,2
12,8

20,2
0,4

23,0
8,0

16,9
0,7

16,7
11,9

Totaal

16,7

28,0

20,6

31,0

17,6

28,6

Tabel 4.1.7:

Surveilance-inzet na reorganisatie in percentages van het per team beschikbare
potentieel.
team 1

team 2

team 3

gemotoriseerde surveillance
fiets-, en voetpatrouilles

0,0
33,7

20,4
5,9

11,2
15,1

totaal

33,7

26,3

26,3

-

Gerekend over diegenen die deel uit (gingen) maken van de wijkteams is de
door het korps aan surveillance bestede tijd na reorganisatie toegenomen van
bijna 18% tot 29% van het beschikbare potentieel.- Het aantal fiets- en voetsurveillances nam sterk toe, van nog geen procent tot bijna 12%. Opmerkelijk
genoeg een toename die niet ten koste ging van de gemotoriseerde surveillance (tabel 4.1.6).
Tussen de teams blijkt een duidelijk verschil in wijze van patrouilleren
(tabel 4.1.7). In team 2 wordt voornamelijk gemotoriseerd gesurveilleerd, ter-
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wijl team 1 uitsluitend fiets- en voetpatrouilles verricht. Begrijpelijk, gezien
het feit dat het gebied van team 1 (het centrum) vrij klein is en deels afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

4.2

Overleg
Zoals eerder is besproken, werden in het kader van de reorganisatie enkele
nieuwe overlegorganen gecreëerd. Naast het bestaande dienstcommissieoverleg, kwam voor de beleidsadvisering aan de korpschef de zg. beleidsgroep en voor de onderlinge coordinatie van de teams het teamchefoverleg.
Voor de bewaking van de voortgang van de reorganisatie werd voorts een afzonderlijke begeleidingsgroep, de zg. stuurgroep, ingesteld. Geen van deze
overlegorganen telde meer dan 8 leden en de vraag doet zich voor in hoeverre
men in het korps het overleg volgde.
Tegen deze achtergrond werden in de tweede enquête, een jaar na de reorganisatie, enkele vragen opgenomen over de verschillende overlegsituaties.
Gevraagd werd of men wist wie deel uitmaakte van het overleg, welke taak het
overleg vervulde, en of men geïnformeerd was over de besprekingen.
De resultaten zijn samengevat in tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1:

Bekendheid met verschillende vormen van overleg onder de executieve teamleden, in
percentages (n = 32).

beleidsgroep
stuurgroep
dienstcommissie
teamchefoverleg

niet of
vrij slecht
op de hoogte
van de taak

kent hooguit
een enkele
deelnemer aan
het overleg

weet niet of
nauwelijks wat
is besproken

9
22
0
3

33
41
6
3

31
42
0
14

De bekendheid met en de informatie over de verschillende overlegvormen
varieert vrij aanzienlijk.
Het best bekend is men met de reeds langer bestaande dienstcommissie en
met het teamchefoverleg. Op enkelen na zijn de teamleden redelijk tot goed
bekend met de taak en met de leden en volgt men,.in ieder geval globaal, wat
wordt besproken. De beleidsgroep wordt minder goed gevolgd. Ondanks de
verslagen die voor ieder beschikbaar zijn, weet ongeveer éénderde van de
executieve teamleden niet of nauwelijks wat wordt besproken, en zegt hooguit een enkel lid te kunnen noemen. Wel is men op de hoogte van haar taak.
Het minst bekend is men met de stuurgroep. 22% van de respondenten blijkt
eigenlijk niet te weten wat de taak van de stuurgroep is, 42% weet nauwelijks
wat is besproken, en 41 % weet niet wie aan de stuurgroepbesprekingen deelnemen. Eén en ander zal ook verband houden met de lage vergaderfrequentie
van de stuurgroep: niet meer dan enkele malen per jaar.
Anders dan bij deze overlegvormen nemen in principe alle teamleden deel
aan de besprekingen van de teams en aan het werkoverleg. Teambesprekingen worden maandelijks gehouden volgens een vooraf bepaald vergaderschema. De frequentie van het werkoverleg is afhankelijk van het eigen initiatief en dat van de onmiddellijke chef.
Zoals in tabel 4.2.2 is weergegeven ligt de frequentie van het werkoverleg op
een vrij laag niveau. Het eerste jaar na de reorganisatie werd met slechts 18%
van de executieve teamleden meerdere malen per week werkoverleg gevoerd,
met 32%. niet meer dan enkele malen per twee weken en met de overigen minder dan eens in de veertien dagen. Een jaar later was het percentage dat
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minstens eenmaal per veertien dagen een vorm van werkoverleg had nog verder teruggelopen van 50 naar 31. Behoefte aan werkoverleg was er desondanks wel. Tweederde van de executieve teamleden was ontevreden met de
lage frequentie van het werkoverleg, en ongeveer de helft zei werkoverleg zinvol of zeer zinvol te vinden.

Tabel 4.2.2:

Executieve teamleden naar frequentiegraad van het werkoverleg in percentages.

minder dan eens per 14 dagen
één tot enkele malen per 14 dagen
meerdere malen per week

1 jaar na
reorg,
(n = 34)

2 jaar na
reorg.
(n = 16)

50
32
18

69
12
19

Beduidend positiever is men over de teambesprekingen.
De frequentie wordt door ruim 90% van de executieve teamleden positief
tot zeer positief beoordeeld.
Gevraagd naar de zinvolheid daarvan, de inhoud en de wijze waarop de
besprekingen worden gevoerd geeft eveneens een grote meerderheid een
positieve reactie (tabel 4.2.3).

Tabel 4.2.3:

Het percentage van de executieve teamleden dat positief oordeelt over de teambesprekingen één jaar en twee jaar na de reorganisatie.

een tamelijk tot zeer
positief oordeel over:
de frequentie
de zinvolheid van de besprekingen
de inhoud van de besprekingen
de wijze van besprekingen .

4.3

1 jaar na
reorg.
(n = 33)

2 jaar na
reorg.
(n = 16)

91
80
70
82

93
62
80
87

Het karakter van het werk
De aard van het werk kan op meerdere manieren worden beschreven. In het
voorgaande werd het werk benaderd vanuit de concrete werkzaamheden. Hier
richten we ons op de meer kwalitatieve aspecten van het werk, de zg. taakkenmerken, gemeten met behulp van door Algera (1980) ontwikkelde schalen.
Per groep functionarissen werd voor ieder taakkenmerk een gemiddelde score
berekend, die uitgedrukt is in een getal tussen 0 en 100. Een hoge score betekent dat het betreffende kenmerk in sterke mate aanwezig is, een lage score
dat het kenmerk niet of nauwelijks karakteriserend is voor het werk. Een overzicht van de resultaten betreffende de situatie voor de reorganisatie is gegeven in tabel 4.3.1.
In verband met het betrekkelijk geringe aantal rechercheurs en rayonagenten werden deze bij de analyses samengenomen. Uit de resultaten komt
het volgende beeld van het werk naar voren.
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Tabel 4.3.1:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Kenmerken van het werk voor de reorganisatie.

de mate van autonomie afgemeten aan de eigen
beslissingsruimte mbt.:
werktempo
de aanpak van werk
de volgorde van werkzaamheden
het gaan en staan
de mate van feedback afgemeten aan:
de hoeveelheid 'goed-slecht' informatie tijdens
het werk
de termijn waarop resultaten zichtbaar worden
de herkenbaarheid van de eigen bijdrage aan het
'gereproduceerde'
de mate van verantwoordelijkheid afgemeten
aan de:
de gevolgen van gemaakte fouten
de complexiteit van beslissingen m.b.t. te kiezen
oplossingen
de moeilijkheidsgraad van het werk afgemeten
aan:
de uitdagenheid van het werk
de benodigde opleiding en ervaring

surveillanten rayonagenten
rec h erc h eurs
n=8
n=24

kaderleden

33
49
44
41

37
53
32
55

19
46
36
45

43
40

34
49

47
34

48

59

30

68

61

70

55

59

62

67
68

73
60
63

n=8

de tijdsdruk in het werk

65

76
70
70

de variatie in het werk afgemeten aan:
de omvang van de routinewerkzaamheden
afwisseling van werkplek
wisseling van werkdrukte

59
71
82

62
69
80

59
55
77

de omvang van sociale contacten afgemeten
aan:
noodzakelijke contacten
de gelegenheid tot contacten

70
87

72
89

69
86

de mate waarin de verwachte resultaten
zijn gepreciseerd

56

50

48

Kenmerkend voor het werk van de surveillanten in de centrale politie-organisatie van vóór de reorganisatie is vooral de omvang van het sociale contact en
de afwisseling in het werk. Zowel de gelegenheid als de noodzaak tot contact
zijn hoog. Noodzakelijke contacten beslaan een groot deel van de werktijd en
desgewenst heeft men met veel personen contact. Variatie is er vooral in
werkdrukte (het is meestal 'hollen of stilstaan') en in de plaats waar het werk
gedaan moet worden. Men is weinig gebonden aan een vaste werkplek en beweegt zich in principe over een vrij groot gebied. De moeilijkheidsgraad van
het werk ligt tamelijk hoog. Er is veel ervaring nodig voordat men in staat is
het werk goed uit te voeren en men ervaart het werk als 'uitdagend'. Kenmerkend is ook een zekere tijdsdruk. Het werk moet meestal snel worden gedaan
en afgemeten aan de consequenties van fouten of vergissingen en aan de
complexiteit van de te nemen beslissingen, heeft men een tamelijk grote verantwoordelijkheid.
De mate van feedback en autonomie zijn bij de surveillance vrij gering.
Tijdens het werk kan moeilijk worden beoordeeld of de resultaten goed of
slecht zullen zijn en het effect van de handelingen wordt eerst na langere tijd
zichtbaar.
Ten aanzien van de autonomie geldt dat het werktempo voor een groot deel
door anderen wordt bepaald, evenals de aard van de werkzaamheden, en dat
de bewegingsvrijheid beperkt is. De meeste beslissingsruimte heeft men nog
over de manier van werken.
Het profiel van het werk van rayonagenten/rechercheurs en kaderleden is in
grote lijn dezelfde als van de surveillant. Wanneer een vergelijking wordt ge-
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maakt tussen de surveillance enerzijds en de rayondienst/recherche anderzijds blijkt het verschil tussen deze functies voor de reorganisatie vooral te liggen in de mate van bewegingsvrijheid. In tegenstelling tot de surveillant kunnen rayonagent en rechercheur voor een belangrijk deel zelf bepalen waar ze
werken. De verschillen tussen het werk van het kader en dat van de surveillant
liggen vooral hierin, dat het kader meer gebonden is aan het bureau en minder
resulteert in. een eigen 'product'.
De taakstructuur zoals deze een jaar na de reorganisatie werd gemeten is
neergelegd in tabel 4.3.2.

Tabel 4.3.2:

Kenmerken van het werk een jaar na reorganisatie.
surveillanten rayonagenten
rec h erc h eurs
n=25
n=8

1)

2)

3)

de mate van autonomie afgemeten aan de eigen
beslissingsruimte mbt.:
werktempo
de aanpak van werk
de volgorde van werkzaamheden
het gaan en staan
de mate van feedback afgemeten aan:
de hoeveelheid 'goed-slecht' informatie tijdens
het werk
de termijn waarop resultaten zichtbaar worden
de herkenbaarheid van de eigen bijdrage aan het
'geproduceerde'

kaderleden
n=8

32
63
48
57

37
48
29
47

29
66
40
53

45
46

34
40

32
39

61

56

51

73
60

66
64

70
55

70
68

59
70

64
72

69

58

64

56
65
81

46
59
80

64
62
81

74
85

72
87

72
80

43

55

40

4)

de mate van verantwoordelijkheid afgemeten
aan:
de gevolgen van gemaakte fouten
de complexiteit van te nemen beslissingen
5) 'de moeilijkheidsgraad van het werk afgemeten
aan:
de uitdagendheid van het werk
de benodigde opleiding en ervaring
6) de tijdsdruk in het werk
7) de variatie in het werk afgemeten aan:
de omvang van de routinewerkzaamheden
afwisseling van werkplek
wisseling van werkdrukte
8) de omvang van sociale contacten afgemeten
aan:
noodzakelijke contacten
de gelegenheid tot contacten
9) de mate waarin de verwachte resultaten
zijn gepreciseerd

Vergelijking met de situatie van vóór de reorganisatie (tabel 4.3.1) toont, dat
zowel het werk van de voormalige surveillanten is veranderd als dat van de
oud rayonagenten, rechercheurs en het kader. Het werk van de agenten uit de
surveillancedienst veranderde kwalitatief vooral in twee opzichten. In de
eerste plaats is de autonomie van deze groep na de herstructurering toegenomen. Zij kunnen meer zelf beslissen hoe zij het werk zullen aanpakken
(t = 3,19, df 23, p «0,01) en worden meer vrij gelaten om te bepalen waar zij
gaan of staan (t = 3,30, df 23, p «0,01). Toegenomen is in de tweede plaats ook
de mate waarin een herkenbare eigen bijdrage wordt geleverd aan een 'product' (t = 2,88, df 21, p «0,01). De inhoud van de functie daarentegen werd minder duidelijk (t=2,31, df 22, p «0,05). Wat, hoeveel en in welke tijd moest worden gedaan, lag in de surveillancedienst tamelijk vast. Na de reorganisatie is
deze duidelijkheid significant minder geworden (t=3,45, df 7, p «0,05). Voor
wat betreft de rayonagenten en rechercheurs valt allereerst op, dat vooral de
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uitdaging in het werk is afgenomen.
Daarnaast werd ook de variatie in het werk minder. De functie in het wijkteam kent meer routinematige werkzaamheden (t = 2,04, df 7, p «0,1) en minder
variatie wat betreft de plaats waar men zijn werk doet (t = 1,84, df 7, p «0,1) dan
de eerder vervulde specialistische taak. Verschillend met de taak van rayonagent of rechercheur is ook lagere tijdsdruk. De snelheid waarmee het werk in
de rayondienst en bij de recherche meestal moest worden gedaan was vrij
groot. Overgang naar en functie in het wijkteam betekende voor de functionarissen uit deze diensten dat de tijdsdruk significant minder werd (t = 2,45, df 7,
p «0,05).
Voor het kader betekende de teamvorm vooral een grotere vrijheid om zelf
te kunnen bepalen op welke manier het werk zal worden aangepakt (t = 2,51,
df 7, p «0.05). Verder werd de taak van het teamkader moeilijker in die zin dat
meer ervaring is vereist (t = 2,05, df 7, p «0,1). Tenslotte, waar het werk van het
kader vóór de reorganisatie zich van dat van de executieve politie-ambtenaren
onderscheidde in de geringe bijdrage aan een eigen product, heeft de wijkteamstructuur in dit opzicht duidelijk verbetering gebracht. Leidinggeven in
het wijkteam betekent dat men dichter bij een eigen product is komen te
staan (t = 2,36, df 7, p «0,05).
Door de geringe deelname aan. de derde enquête, gehouden twee jaar na
doorvoering van het wijkteammodel, konden de verdere veranderingen niet
voor alle onderscheiden functies worden gevolgd. Getoetst werden wel de verschillen tussen de tweede en derde meting bij de voormalige surveillanten.
Gevonden werd alleen een afgenomen tijdsdruk (t = 3,63, df 10, p «0,005).
Overigens bleef de taakstructuur zoals deze zich kort na de reorganisatie had
ingesteld.
Naast de meer objectieve taakkenmerken vormen de zinvolheid van het
werk de verantwoordelijkheid die men ervoor voelt en de kennis van de bereikte resultaten de meer subjectieve kenmerken.
Voor het meten van deze subjectieve kenmerken werd gebruik gemaakt van
een instrument waarbij de respondenten aan kunnen geven in welke mate ze
het met bepaalde uitspraken al dan niet eens zijn (zie Algera, 1980). Per kenmerk werd een gemiddelde score berekend uitgedrukt in een getal tussen 0 en
100. Hoe zinvoller het werk, hoe sterker de eigen verantwoordelijkheid en hoe
meer kennis van het resultaat, des te hoger de score.
Onderscheiden zijn opnieuw de drie groepen:
a. (oud) surveillanten;
b. (oud) rayonagenten, (oud) rechercheurs;
c. kaderleden.

Tabel 4.3.3:

Ervaren zinvolheid, verantwoordelijkheid en kennis van resultaten.

voor reorganisatie

zinvolheid
verantwoordelijkheid
kennis van resultaten
1 jaar na reorganisatie
zinvolheid
verantwoordelijkheid
kennis van resultaten

surveillanten

kaderleden

(n = 23)

rayonagenten
rec h erc h eurs
(n = 8)

78
85
70

91
95
76

87
98
71

(n = 25)

(n = 8)

(n = 8)

76
86
71

68
80
67

82
93
70

(n = 5)

Uit de resultaten (tabel 4.3.3) blijkt allereerst dat vóór de reorganisatie de zinvolheid van het werk sterker beleefd wordt bij de rayondienst en de recherche
dan bij de surveillance (t = 2,90, df 29, p «0,05), of bij het kader. (t = 2,10, df 26,
p «0,05).
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Ook de verantwoordelijkheid die men voor zijn werk voelt is hoger in de
rayondienst, recherche (t = 1,65, df 29, p «0,1) en bij het kader (t = 2,10, df 26,
p «0,05) dan bij de surveillancedienst. De verschillen tussen de diensten zijn
niet significant wat betreft de mate waarin men kennis draagt van de resultaten van het werk.
Met het verdwijnen van de verschillen in functie blijken ook de verschillen in
psychologische kenmerken te zijn verdwenen. Een jaar na de reorganisatie is
bij de voormalige rayonagenten en rechercheurs zowel de ervaren zinvolheid
significant teruggelopen (t=4,34, df 7, p «0,01) als de verantwoordelijkheid
(t=2,39, df 7, p «0,05) tot een niveau vergelijkbaar met dat van de overige
executieve teamleden. Voor het kader en de (oud) surveillanten werden geen
verschillen gevonden tussen de situatie vóór en na reorganisatie.
Voor wat betreft de derde meting, twee jaar na de reorganisatie, kon alleen
de verdere ontwikkeling bij de voormalige surveillanten worden gevolgd. Hun
scores bleven op het niveau van de tweede meting.
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat het psychologisch karakter
van het werk in wijkteamverband voor het kader in Sittard overeenkomt met
dat van het werk in de traditionele politie-organisatie. Voor de executieve
teamleden zijn de psychologische kenmerken vergelijkbaar met het werk in de
surveillancedienst.

4.4 -Werkbeleving en werkhouding
Evenals bij de beschrijving van het karakter van het werk zijn de resultaten
met betrekking tot de werkbeleving en werkhouding uitgedrukt in scores tussen 0 en 100. Een hoog getal wil zeggen dat de interne motivatie, de betrokkenheid en de werkbelasting hoog is en dat men tevreden is over de diverse
aspecten van het werk. De resultaten van de eerste en de tweede meting zijn
weergegeven in de tabellen 4.4.1 en 4.4.2.

Tabel 4.4.1:

Werkbeleving voor reorganisatie.
surveillanten
(n = 25)

rayonagenten
rec h ercheurs
(n = 8)

betrokkenheid
interne motivatie
werkbelasting

76
89
64

79
95
67

86
97
61

tevredenheid met:
het werk
de sociale contacten
de eigen chef
de ontplooiingsmogelijkh.
de voorspelbaarheid van het werk
de informatie
het werkoverleg
inspraak en medezeggenschap

61
70
70
65
64
68
62
56

69
72
76
78
66
78
81"
69

68
77
73
72
72
81
70
80

kaderleden
(n = 8)

Over het geheel genomen is de werkbeleving van de leden van de surveillancedienst vóór de invoering van het teammodel lager dan die van de rayonagenten, rechercheurs en de kaderleden.
De surveillanten zijn minder tevreden dan de rayonagenten/rechercheurs
over de aard van het werk (t = 3,18, df 31, p «0,01), over de mogelijkheden zich
in het werk te ontplooien (t = 2,36, df 30, p «0,05) en over het werkoverleg
(t= 2,92, df 31, p «0,01).
Minder tevreden zijn de surveillanten ook over inspraak en medezeggenschap (t = 3,01, df 30, p «0,01) en met informatie en communicatie binnen het
korps (t = 2,04, df 30, p «0,05).
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Eveneens lager dan bij de rayondienst, recherche (t = 2,30, df 30, p «0,05) en
bij het kader (t = 3,11, df 30, p «0,01) is de gerichtheid van de surveillance op
kwalitatief goede prestaties (interne motivatie).
Welke veranderingen heeft de invoering van het wijkteammodel nu gebracht in deze situatie?

Tabel 4.4.2:

Werkbeleving een jaar na reorganisatie.
surveillanten
(n = 25)

rayonagenten
rechercheurs
(n = 8)

kaderleden

betrokkenheid
interne motivatie
werkbelasting

80
83
69

79
91
55

85
90
63

tevredenheid met:
het werk
de sociale contacten
de eigen chef
de ontplooiingsmogelijkh.
de voorspelbaarheid van het werk
de informatie
het werkoverleg
inspraak en medezeggenschap

62
70
74
66
61
63
71
55

61
72
73
73
66
63
73
63

61
73
84
75
71
78
89
74

(n = 8)

Samenvattend kan worden gesteld dat een jaar na de reorganisatie de verschillen in tevredenheid tussen teamleden afkomstig uit de surveillance en
teamleden uit rayondienst en recherche goeddeels zijn verdwenen en de verschillen tussen voormalige surveillanten en kaderleden zijn gebleven of toegenomen. Kaderleden blijken nu niet alleen méér tevreden over inspraak en informatie, ook de satisfactie met de eigen chef (t = 2,04, df 31, p «0,05), de ontplooiingsmogelijkheden (t = 2,07, df 30, p «0,05), de voorspelbaarheid van het
werk (t = 3,30, df 31, p «0,01) liggen bij het kader op een hoger niveau.
Achtergrond van het verdwijnen van verschillen in tevredenheid tussen
leden uit surveillance en rayondienst/recherche is niet zozeer een positieve
ontwikkeling bij de voormalige surveillanten als wel een negatieve bij de voormalige rayonagenten en rechercheurs. Globaal genomen zijn zij na de reorganisatie minder tevreden dan daarvoor. Vooral is er een duidelijk verschil in tevredenheid met het werk zelf (t = 2,55, df 7, p 4,05).
Voor wat betreft de interne motivatie tekent zich zowel bij oud-surveillanten, oud-rayonagenten en oud-rechercheurs als. bij het kader een afnemende
gerichtheid op kwalitatief goede prestaties af. Door verschil in omvang van
deze afname zijn na de reorganisatie de verschillen tussen de onderscheiden
groepen minder groot dan daarvoor.
De werkbelasting in het team is wordt door de voormalige rayonagenten en
rechercheurs als minder ervaren (t = 2,62, df 7, p «0,05), de surveillanten voelen
zich in het team daarentegen juist zwaarder belast (t = 1,83, df 23, p «0,1). De
betrokkenheid bij het werk wijzigde zich bij geen van de onderzochte groepen.
Door de geringe deelname aan de derde enquête konden alleen de ontwikkelingen in werkhouding en werkbeleving van de voormalige surveillanten verder worden gevolgd. Ten aanzien van de resultaten van deze analyse volstaan
we met de constatering dat geen verschillen werden gevonden met de resultaten uit het eerste jaar na de reorganisatie.

4.5

Opvattingen over het werken in wijkteams
Voordat besloten werd de wijkteamreorganisatie in Sittard door te voeren
waren de plannen met allen in het korps besproken. Eerst toen bleek dat men
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zich in het korps overwegend achter de plannen schaarde werd overgegaan
tot verdere concretisering. Om een indruk te krijgen van de wijze waarop men
op dat moment tegen de komende veranderingen aankeek is in de eerste
enquête aandacht besteed aan verwachtingen over mogelijke effecten. Op
basis van gesprekken met korpsleden werden uitspraken over verwachte gevolgen opgesteld, waarna middels de vragenlijst nagegaan werd in hoeverre
deze verwachtingen meer algemeen werden gedeeld.
Een overzicht van de uitspraken en de reactie daarop is gegeven in tabel
4.5.1.
In het korps verwacht men vooral dat men door de reorganisatie naar het
wijkteammodel beter zal zijn geïnformeerd over de moeilijkheden in het eigen
bewakingsgebied en dat de bevolking sneller contact op zal nemen met de
politie. Verder is men algemeen van mening dat een brede (generale) taakstelling zal worden gerealiseerd. Een negatieve verwachting die vrij algemeen
wordt gedeeld is, dat men minder zal zijn geïnformeerd over (de) andere
teams.
Dat men zelf meer invloed op de besluitvorming zal hebben en dat de bevolking meer invloed op het beleid van de politie zal krijgen, wordt slechts door
weinigen verondersteld.
Tabel 4.5.1:

Verwachtingen met betrekking tot de effecten die zullen optreden na overgang naar de
wijkteamstructuur.
percentage dat
genoemd effect
verwacht
(n=34)

een wijkteamlid is beter geïnformeerd over de moeilijkheden in een bepaald gebied
de bevolking komt er sneller toe contact op te nemen met de politie
een wijkteamlid heeft een bredere taakstelling
over andere teams is men minder goed geïnformeerd
de politie wordt meer bij alledaagse zaken betrokken
over het eigen team is men beter geïnformeerd
een wijkteamlid is beter geïnformeerd over de verwachtingen die het publiek van hem
heeft
de bevolking gaat vriendschappelijker om met de politie
er wordt meer in uniform gewerkt
een wijkteamlid is meer gemotiveerd tot een grote inspanning
een wijkteamlid weet beter hoe het publiek over hem denkt
de bevolking heeft meer invloed op het beleid van de politie
het individuele wijkteamlid heeft meer invloed op de besluitvorming in het eigen team

66
63
58
58
50
50
45
42
34
34
31
30
28

Eén jaar en twee jaar na invoering van het teammodel werd getoetst in hoeverre deze verwachtingen waren uitgekomen. Gevraagd werd in welke mate
men positieve dan wel negatieve veranderingen met betrekking tot de genoemde aspecten had opgemerkt.
Na een jaar ervaring met het werken in wijkteams blijken sommige verwachtingen minder geraliseerd dan verwacht, andere juist meer-Groter dan verwacht is vooral de eigen invloed op de besluitvorming. Vóór de reorganisatie
was 28% van de respondenten van oordeel dat teamleden meer invloed op de
besluitvorming in het eigen team zouden krijgen. Een jaar later gaf 68% van
de geënquêteerden aan; dat feitelijk meer invloed verkregen was. De reactie
van het publiek.bleef duidelijk bij de verwachtingen van de korpsleden achter.
Vóór de reorganisatie verwachtte 42% van de geënquêteerden een vriendschappelijker houding bij de bevolking; slechts 15% had een jaar later enige
verandering ten goede gesignaleerd.
Voor wat betreft de informatie over het teamgebied en de breedte van de
taak liggen de veranderingen in de verwachte richting. 88% van de onderzoekpersonen was een jaar na de invoering van het wijkteammodel van mening dat
men meer of veel meer geïnformeerd was over het (wijk)gebied en 94% dat de
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taak inderdaad breder was geworden. Latere ervaringen brachten in dit oordeel over de gevolgen van de wijkteamopzet geen wezenlijke verandering.
Voorzover verschillen tussen de tweede en derde meting optraden waren deze
betrekkelijk gering.
Taakverbreding vraagt een brede ervaring en kennis. Om te bepalen welke
op dit punt de ervaringen waren werd, in de enquêtes gehouden ná de reorganisatie, gevraagd naar de mate waarin de beschikbare ervaring en kennis toereikend werden geacht.
Uit de reacties van de executieve teamleden blijkt dat vooral op het gebied
van de recherche en bijzondere wetten duidelijk behoefte bestaat aan vorming
of begeleiding. Desgevraagd gaf 97% aan dat aanvulling van de kennis met
betrekking tot de recherche noodzakelijk was om alle voorkomende werkzaamheden te kunnen verrichten. Ten aanzien van bijzondere wetten gold dit
voor 94%. Voor wat betreft rayonwerkzaamheden en verkeerszaken voelden
`slechts' 74% respectievelijk 65% dat de kennis te kort schoot (7). Ook in de
enquête die het jaar daarop werd gehouden, klonk het kennisprobleem door.
In deze laatste enquête is gemiddeld 80% van de ondervraagde executieve
teamleden van mening dat, wanneer men individueel voor een generale
taakuitoefening wordt gesteld, men in feite te kort schiet in kennis.
. Als algemene maat voor het oordeel over het werken in wijkteams werd een
attitudeschaal geconstrueerd, bestaande uit de volgende vier. uitspraken:
- In hoeverre staat u positief tegenover het werken in wijkteams?
- Gesteld dat u bij de politie zou willen gaan werken, zou u dan solliciteren
op een vacature in Sittard of liever bij een ander korps waar niet met wijkteams wordt gewerkt?
- In hoeverre hebben uw collega's een positief oordeel over het werken in
wijkteams?
- Hoe ligt de verhouding tussen de voordelen en nadelen van de teamopzet
voorzover u dat momenteel kunt overzien?
Tabel 4.5.2:

Houding ten aanzien van het werken in een wijkteamorganisatie, percentage respondenten met een positieve attitude.
(oud)
surveillanten

meting vóór reorg.
meting een jaar na reorg.
meting twee jaar na reorg.
*)

n

%

23
25
12

92
91
64

(oud)
rayonagenten
rechercheurs
n
%
8
8

88
63

kaderleden
n

%

8
8

100
100

in verband met het geringe aantal respondenten werd geen percentage berekend.

De reacties over deze vier uitspraken samengenomen laten zien dat vóór de
reorganisatie de houding ten aanzien van het werken in wijkteams overwegend een positieve is: rond 90% van de aanstaande teamleden heeft een
positief of zeer positief oordeel. De feitelijke ervaringen opgedaan in het
eerste wijkteamjaar brachten daarin nauwelijks verandering, zij het dat de
steun bij de voormalige specialisten (rayonagenten en rechercheurs) minder
werd.
Voor het daarop volgend jaar zijn alleen gegevens beschikbaar over de houding van de voormalige surveillanten. Dezen tonen een duidelijk minder
gunstig oordeel dan in de voorgaande periode.
Belangrijkste problemen zoals men die in de derde enquête aangeeft zijn:
- de hoge werkdruk en relatief geringe mankracht in met name twee van de
vier teams;
- de coordinatie tussen de teams;
- de verdeling van het werk en coordinatie binnen de teams;
- de kennis en ervaring met name waar het de recherche betreft.
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Voorgesteld wordt het aantal van vier teams terug te brengen tot twee eventueel drie en een zekere (recherche) specialisatie binnen de teams mogelijk te
maken.
Uit de reacties blijkt zeker niet dat men de wijkteamgedachte wil verlaten.
Integendeel, voor ogen staat de wijkteamdoelstellingen meer te realiseren
dan op dat moment het geval is.
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5 Het bevolkingsonderzoek

Na de bespreking van de ontwikkelingen in het arbeidsklimaat van het Sittardse politiekorps wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan van onderzoek bij
de bevolking. Doel van dit deel van het onderzoek was gegevens te verkrijgen
zowel over de relatie tussen de politie en de bevolking als ook over de criminaliteit en aan de hand daarvan een beschrijving te geven van de ontwikkelingen
bij invoering van het wijkteammodel. De vraag in hoeverre er gesproken kan
worden van den oorzaak/gevolg-verband tussen wijkteamstructuur enerzijds
en criminaliteit en relatie politie/bevolking anderzijds is daarbij niet aan de
orde. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen, dat de bestudeerde variabelen louter beschrijvingsmomenten vertegenwoordigen en niet (de) effecten
van de Sittardse reorganisatie (zie ook hoofdstuk 1).
In het eerste deel (5.1) volgen we de ontwikkelingen in de relatie tussen politie en bevolking. Paragraaf 5.1.1 handelt over de surveillance zoals de bevolking deze waarneemt; het persoonlijk contact tussen burgers en politie-agenten is onderwerp in 5.1.2; de opvattingen en het oordeel van burgers over het
politiewerk worden beschreven in 5.1.3. Het tweede deel van het hoofdstuk
(5.2) bevat de resultaten met betrekking tot diverse apsecten van de criminaliteit. De bevindingen betreffende slachtofferschap zijn neergelegd in 5.2.1. In
5.2.2 en 5.2.3 worden aangiftes en de aangiftebereidheid besproken en in 5.2.4
tenslotte het niveau van de onrustgevoelens.

5.1

De relatie bevolkinglpolitie

5.1.1

De surveillance gezien door de bevolking
Voor veel burgers beperkt het directe contact met de politie zich tot het
gadeslaan van de politie bij haar werk op straat. Evenals bij het interne
evaluatie-onderzoek werd daarom bij de externe evaluatie aandacht gegeven
aan de surveillance. In de enquêtes bij de bevolking werd gevraagd hoe de politie in eigen straat of wijk langskwam, in een auto, op de motor, op de fiets of
lopend, en hoe vaak men, overdag, de politie zag.
De gegevens verkregen in Roermond en Sittard, zijn weergegeven in de
tabellen 5.1.1.1 en 5.1.1.2.

Tabel 5.1.1.1:

Hoe ziet u de politie in eigen straat of wijk meestal langskomen, percentages*).
Sittard

auto
motor
fiets/te voet

Roermond

1980
n=454

1981
n=382

1982
n=382

1980
n=379

1981
n=285

1982
n=273

86,4
0,5
13,1

80,0
1,0
19,0

73,1
2,0
25,0

95,0
0,0
5,0

93,8
0,4
5,9

82,4
0,8
16,8

In deze en volgende tabellen zijn steeds de respondenten die 'weet niet' antwoordden buiten
beschouwing gelaten.
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Als men overdag in eigen straat of wijk de politie ziet, is dat in de meeste
gevallen een autosurveillance. Voor de reorganisatie in Sittard geldt dit voor
86% van de in deze gemeente geënquêteerde burgers; 13% ziet veel fiets- of
voetpatrouilles. In Roermond domineert de autosurveillance nog sterker. Bij
de eerste enquête gaf 95% van de respondenten in Roermond aan, de politie
voornamelijk in de auto te zien.
In de loop van het onderzoek blijkt zowel in Sittard als in Roermond het
autogebruik minder te worden.
In het eerste wijkteamjaar daalde het aantal respondenten dat overwegend
autosurveillances ziet in Sittard met ruim 6%, het jaar daarop met nog
eens 7%.
In Roermond manifesteert de verandering in wijze van surveilleren zich met
name in 1982. In 1981 is de teruggang in autogebruik 1,2%, in 1982 ruim
11% (5).
Voor wat betreft de verschillen tussen Roermond en Sittard betekende'één
en ander dat, volgens de bevolking,-in Sittard steeds meer te voet en met de
fiets wordt gesurveilleerd en minder met de auto'dan in Roermond. Na de reorganisatie wordt dit verschil aanvankelijk sterker. In 1982 is het verschil weer
vergelijkbaar met de situatie van vóór de reorganisatie in Sittard.
Niet alleen de wijze waarop, ook de mate waarin de bevolking de politie zag
surveilleren veranderde. Tabel 5.1.1.2 laat zien dat in 1980 de surveillancefrequentie in Sittard en Roermond vergelijkbaar is.

Tabel 5.1.1.2:

Hoe vaak, denkt u, komt de politie bij u door de straat, percentages.
Sittard

nooit
(hooguit) 1 x p.m.
meermalen p.m.
meermalen p.w.

Roermond

1980
n=428

1981
n=374

1982
n=360

1980
n=371

1981
n=277

1982
n=272

8,6
15,2
31,8
44,4

10,6
.11,1
13,0
65,3

8,4
9,5
16,7
65,5

12,4
14,6
30,7
42,3

14,6
17,6
18,9
48,9

16,0
15,3
15,3
53,5

In beide steden is ruim 40% van mening, dat de politie meerdere keren per
week in de eigen straat of buurt langskomt. Een jaar na de reorganisatie stijgt
dit percentage in Sittard tot 65, een niveau dat het tweede jaar na de reorganisatie gehandhaafd blijft. Ook in.Roermond wordt vaker politie opgemerkt. Percentueel is de stijging hier minder sterk dan in Sittard. Zowel het eerste jaar
na de reorganisatie ais het tweede jaar is de surveillance-intensiteit in Sittard
significant meer toegenomen (chikwadraat voor het verschil in ontwikkeling
tussen Sittard en Roermond respectievelijk 17,4, df 1, p «0,001 en 9,37, df 1,
p «0,001).
Achtergrond bij het bevorderen van fiets- en voetsurveillance is vooral de
wens op deze wijze voorwaarden te creëren waaronder relaties tussen de politie en bevolking kunnen ontstaan. De autosurveillant is als persoon weinig
herkenbaar en niet of nauwelijks aanspreekbaar voor de bevolking. Persoonlijk en visueel contact is in principe wel mogelijk met fiets- en voetpatrouillanten. In 1981 en 1982 is gevraagd hoeveel agenten die in de buurt kwamen, men
van gezicht kende. Aan de hand van deze gegevens kan worden nagegaan in
hoeverre fiets-/voetsurveillance bijdraagt tot het terugdringen van de anonimiteit van de politieman.
Tabel 5.1.1.3 geeft het percentage respondenten in Sittard en Roermond dat
geen, een enkele (één of twee) of meer agenten van gezicht kent.
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Tabel 5.1.1.3:

Bekendheid met politie-agenten in percentage respondenten.
Sittard

Roermond

1981
n=390

1982
n=391

1981
n=278

1982
n=297

kent geen enkele agent van gezicht

41

41

51

52

kent 1 of 2 agenten

23

18

20

18

kent meer dan 2 agenten

36

41

29

30

100

100

100

100

De uitkomsten van 1981 en 1982 vertonen onderling geen (significant) verschil. Wel significant is het verschil tussen Sittard en Roermond. In Sittard
kent men meer agenten van gezicht dan in Roermond (chikwadraat 6,35, df 2, p
[0,05). Ongeveer tweevijfde van de respondenten uit Sittard kent geen enkele
agent, tegen globaal de helft van de respondenten in Roermond.

5.1.2

Persoonlijk contact met de politie
Een belangrijk aspect van de relatie tussen de bevolking en politie is het feitelijk contact. De ervaringen die men als burger heeft met de politie zullen bepalen hoe men over de politie denkt en of men bij gelegenheid contact met de
politie zal zoeken of niet.
Persoonlijk contact met de politiè had in 1980 39% van de respondenten in
Sittard (tabel 5.1.2.1).

Tabel 5.1.2.1:

Het percentage respondenten dat minstens éénmaal contact had met de plaatselijke
politie.
Roermond

Sittard

a.

1980
n=465

1981
n=401

1982
n=397

1980
n=398

1981
n=298

1982
n=302

39,2

51,9

48,8

25,3

50,1

50,3

Na de reorganisatie is dit percentage aanzienlijk gestegen. In 1981 kwam
bijna 52% van de respondenten persoonlijk met de politie in aanraking, in
1982 49%. Ook in Roermond is het contactpercentage na 1980 aanzienlijk toegenomen. In 1980 sprak 25% van de onderzoekpersonen in Roermond met
iemand van de politie, in 1981 en 1982 is dit 50% (5).
Om een beeld te krijgen van de aard van het contact tussen politie en burger
is een aantal vragen gesteld over de laatste keer dat men persoonlijk had
gesproken met iemand van de politie in de eigen woonplaats. Met name werd
gevraagd hoe het contact tot stand kwam, en wat de aanleiding was.
Bij de analyse van deze gegevens is nagegaan hoe de ontwikkeling na 1980
is verlopen en of er verschil is tussen de ontwikkeling in Sittard en Roermond,
dat wil zeggen of het verschil tussen Sittard en Roermond in 1981 respectievelijk 1982 groter of kleiner is dan in 1980.
Onderscheiden zijn twee situaties:
contact met de politie op initiatief van de bevolking;
b. contact op initiatief van de politie.

contact op initiatief van burgers
De aanleiding voor burgers om contact te zoeken met de politie is weergegeven in tabel 5.1.2.2.

a.
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Tabel 5.1.2.2:

De aanleiding van door burgers geïnitieerd politie-contact, percentages.
Roermond

Sittard

informatie vragen bv. de weg, een bepaaide instantie
melden van brand, ongeluk, vermissing van personen, verlies van voorwerpen
verzoek om te komen vanwege problemen met buren, in eigen gezin
enz.
indienen van klacht, bv. over geluidshinder, belediging, verkeersoverlast,
enz.
aangifte doen van een misdrijf
informatie aan de politie geven
anders dan over misdrijven
bezoek aan het bureau ivm. het afhalen of aanvragen van een bekeuring, vergunning, navragen van
verloren/gestolen voorwerpen, aangeven van gevonden voorwerpen

1980
n=84

1981
n=111

1982
n=91

1980
n=36

1981
n=87

1982
n=89

2,2

10,7

7,7

3,2

4,8

5,1

20,4

7,2

10,8

21,5

12,6

13,3

10,5

12,6

10,0

8,6

11,5

8,7

14,4
29,8

12,6
30,5

12,1
37,5

5,4
35,5

13,9
31,3

11,7
47,4

12,2

8,2

3,4

8,6

13,9

5,1

10,5

18,2

18,5

17,2

12,0

8,7

100

100

100

100

100

100

Het totaalbeeld van de ontwikkelingen zoals deze uit de gepresenteerde gegevens naar voren komt, is dat na 1980 de verschillen tussen Sittard en Roermond groter zijn dan in 1980 en dat na invoering van het wijkteammodel in Sittard het patroon van door burgers geïnitieerde contacten zich in Sittard
anders heeft ontwikkeld dan in Roermond. (chikwadraat voor het verschil in
ontwikkeling in 1981 is 23,53, df 6, «0,01; chikwadraat voor 1982: 20,41, df 6,
p «0,01).
Wanneer we de verschillen voor 1981 nader bezien blijkt allereerst dat
vooral het percentage contacten om informatie van de politie te verkrijgen in
Sittard sterker toenam dan in Roermond (chikwadraat 11,34, df 1, «0,01). Verder verschilt in 1981 de ontwikkeling van het percentage contacten waarbij de
aanleiding ligt in klachten over derden (chikwadraat 3,92, df 1, p «0,05) en het
percentage waarbij burgers zich tot de politie wenden om informatie te geven
(chikwadraat 4,46, df 1, p «0,05). Laatstgenoemde twee zijn in 1981 in Sittard
ten opzichte van 1980 afgenomen, terwijl in Roermond dit soort contacten
juist meer voorkomt. Deze relatieve teruggang van het aantal burgers dat op
eigen initiatief de politie benadert om deze van bepaalde zaken op de hoogte
te stellen is een tendens die niet strookt met de opzet om middels teampolitie
de relatie met de burgers te bevorderen en daardoor te bereiken dat de bevolking de politie meer informeert. Uit de gegevens van het onderzoek is niet af te
leiden welke precies de oorzaak van deze ontwikkeling is. Opgemerkt moet
worden dat het hier alleen gaat om persoonlijk (niet-telefonisch) contact en
niet om informatie over misdrijven waarvan men slachtoffer is geworden. Contact om aangifte bij de politie te doen toont in Sittard na 1980 een (niet significant) stijgende tendens.
Over de periode 1980-1982 gezien is noch het verschil in informerende of informatievragende contacten, noch het verschil in klachten significant. Voorzover de ontwikkeling in Sittard en Roermond in 1982 uiteenloopt, heeft dat
met name betrekking op het bezoek aan het politiebureau om bekeuringen te
betalen, vergunningen af te halen of aan te vragen enz. (chikwadraat 10,75,
df 1, p «0.01) (8). Achtergrond van dit verschil is vooral een relatieve teruggang
van deze contacten in Roermond.
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b.

contact op initiatief van de politie
De aanleiding voor de politie om contact met burgers te zoeken geeft tabel
5.1.2.3.

Tabel 5.1.2.3:

De aanleiding van door de politie geïnitieerd contact, percentages.
Sittard

het verkeer
inwinnen van inlichting i.v.m. misdrijven
inwinnen van overige inlichtingen
verstrekken van inlichtingen
overige contacten

Roermond

1980
n=69

1981
n=73

1982
n=64

1980
n=63

1981
n=46

1982
n=60

54,7

51,6

47,4

80,6

58,7

73,0

16,2
26,3
1,4
1,4

7,1
20,1
9,8
11,4

11,1
23,5
8,0
0,0

5,0
9,4
1,9
3,1

8,7
17,4
4,5
10,7

5,0
15,0
3,5
3,5

100

100

100

100

100

100

Evenals bij de door burgers geïnitieerde contacten is met betrekking tot het
contact waarbij het initiatief van de politie uitgaat, nagegaan of het contactpatroon in de opeenvolgende jaren veranderde en in hoeverre de ontwikkeling
in Sittard overeenstemt met die in Roermond.
Conclusie uit deze vergelijking is dat met name 1981 verschil in ontwikkeling toont (chikwadraat 23,81, df 4, p «0,05).
Zoals ook bij de door burgers geïnitieerde contacten nam in Sittard de informatiestroom vanuit de politie-organisatie significant toe (chikwadraat 5,80,
df 1, p «0,05). In 1980 hield ongeveer 1% van de contacten die de politie aanging verband met het verstrekken van informatie of inlichtingen zoals het
overbrengen' van berichten of een gerechtelijk schrijven. In 1981 is dit gestegen tot bijna 10%, een significant sterkere stijging dan in Roermond (chikwadraat 5,80, df 1, p «0,05). Contact om informatie vanuit de bevolking te verkrijgen kwam daarentegen in Sittard in 1981 relatief minder voor. Zowel ten
opzichte van dat van het niveau van 1980 in Sittard als ten opzichte van Roermond was het inwinnen van inlichtingen in verband met misdrijven alsook het
verkrijgen van niet-criminele informatie in 1981 voor de politie minder vaak
aanleiding tot contact.
Na 1981 herstelt het oorspronkelijke niveau zich en wordt in dezelfde mate
contact gezocht om informatie van burgers te verkrijgen als in 1980. Het verstrekken van inlichtingen blijft echter significant hoger dan op grond van de
ontwikkelingen in Roermond zou mogen worden verwacht (chikwadraat 5,66,
df 1, p «0,05).
Om de kwaliteit van het contact tussen de politie en de burgers te kunnen
beoordelen is gevraagd wat men vond van de houding van de politie-agenten
bij het laatste persoonlijk contact. Hoe vriendelijk vond men dat men was
behandeld? Over het algemeen genomen is het oordeel van de burger over het
contact met de politie zeer gunstig. Van degenen die op eigen initiatief contact hadden (in Sittard dan wel Roermond) geeft 83% een positief tot zeer
positief oordeel. Zoals te verwachten varieert dit oordeel met de aanleiding tot
het contact. Meest negatief is men wanneer men door de politie wordt staande gehouden in verband met een verkeersovertreding. Bij 40% van deze contacten wordt de behandeling als onvriendelijk beoordeeld. Ook na verkeerscontroles is men tamelijk ontevreden (24%).
Positief is men vooral wanneer men een incident aan de politie meldt of de
hulp van de politie inroept bij een verkeersongeluk. In deze gevallen is slechts
1,5% ontevreden over de behandeling.
Ontwikkelingen in de beoordeling van het contact zijn gevolgd voor de
meest voorkomende 'aanleidingen' te weten verkeerscontacten en contacten
bij aangifte van misdrijven.

29

Tabel 5.1.2.4:

Respondenten.met als laatste persoonlijk contact met de politie het doen van aangifte, een verkeerscontrole of een verkeersovertreding.
Sittard

Roermond

1980

1981

1982

1980

1981

1982

aang. doen van een
misdrijf

contacten
wv. ontevr.

25
20%

34
6%

34
12%

13
23%

27
15%

28
7%

verkeerscontrole

contacten
wv. ontevr.

8
25%

18
28%

8
25%

19
20%

10
50%

21
14%

verkeersovertreding

contacten
wv. ontevr.

28
43%

14
43%

25
12%

26
42%

15
60%

14
57%

gem. ontevr.

29%

26%

16%

29%

42%

26%

Uit de resultaten blijkt dat men bij aanvang van het onderzoek in Sittard en
Roermond overeenkomstig oordeelt over het contact met de politie. Na de
reorganisatie vertoont het percentage ontevredenen in Sittard een geleidelijke daling. Voor 1982 wordt een percentage van 16 gemiddeld gevonden tegen
29 twee jaar eerder (chikwadraat 3,17, df 1, p «0,1). In Roermond neemt de ontevredenheid daarentegen aanvankelijk toe en ligt in 1982 op globaal hetzelfde niveau als bij de eerste meting.
Eén en ander betekent dat de ontwikkeling van het oordeel over contact met
de politie zich na de reorganisatie in Sittard in gunstige zin onderscheidt van
Roermond. Zowel in 1981 als in 1982 is men in Sittard meer tevreden over het
contact dan op grond van de ontwikkelingen in Roermond zou kunnen worden
verwacht (chikwadraat 1981 7,65, df 1, p [0,01; chikwadraat 1982 3,85, df 1,
p «0,05).

5.1.3.

Opvattingen over het politiewerk
Ook burgers die zelf geen persoonlijk contact met de politie hebben gehad,
vormen zich een mening over de taakvervulling van de politie. Om te kunnen
bepalen of zich in dit oordeel veranderingen voordeden, is bij de enquêtes in
Roermond en Sittard gevraagd hoe vaak men dacht dat de politie zich met bepaalde werkzaamheden bezig hield en of men de daaraan bestede tijd voldoende achtte. Voorgelegd werden de volgende activiteiten:
- onderzoek van gepleegde misdrijven;
- bemiddelen bij burenruzies of problemen in een gezin;
- regelen van het verkeer;
- controleren en surveilleren op verkeersovertredingen;
- voorlichting over maatregelen om inbraak of diefstal te voorkomen;
-.onderhouden van contact met belangengroepen, verenigingen en wijkraden;
- onderhouden van contact met individuele burgers zonder verdere bedoelingen dan de desbetreffende te leren kennen.
Het beeld dat de bevolking in Sittard en Roermond heeft van de mate
waarin de politie zich met deze activiteiten bezig houdt, is af te lezen uit tabel
5.1.3.1.
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Tabel 5.1.3.1:

De politietaakvervulling, percentage respondenten dat van oordeel is dat de politie
een activiteit regelmatig of vaak verricht.
Sittard

opsporen misdrijven
bemiddeling
regelen verkeer
verkeerssurveillance
technopreventieve voorlichting
contact met wijkraden e.d.
contact met individuele burgers

Roermond

1980

1981

1982

1980

1981

1982

86
55
71
72
25
34
25

91
59
78
77
36
31
35

91
54
74
77
43
31
33

91
56
69
74
21
15
. 18

91
42
58
74
28
14
13

82
44
58
74
33
20
19

Volgens de bevolking in Sittard is de politie voor de reorganisatie vooral gericht op het recherchewerk, de verkeerszorg en, in mindere mate, op het
bemiddelen bij ruzies of problemen. Het onderhouden van contact met individuele burgers of groeperingen en technopreventieve voorlichting zijn in de
ogen van de meeste burgers geen taken waar de politie zich vaak mee bezighoudt.
Het valt op dat dit beeld een grote mate van overeenstemming toont met de
opvattingen van de bevolking in Roermond en in beide steden in de loop van
de jaren slechts weinig verandert.
Significant veranderd zijn slechts twee aspecten nl.:
1. de mening over de omvang van technopreventieve voorlichtingsactiviteiten
en
2. de mening over de mate van contact met individuele burgers.
Na 1980 is er een geleidelijke toename van het aantal ondervraagden dat
van mening is dat de politie zich vaak of regelmatig bezighoudt met voorlichting over technopreventieve maatregelen. Zowel uit de reacties in Sittard als
in Roermond komt deze tendens naar voren en kennelijk gaat het hier om een
verandering die niet specifiek is voor Sittard.
Het oordeel over het contact met individuele burgers veranderde daarentegen wel alleen in Sittard. Na de reorganisatie is het percentage geënquêteerden volgens wie de politie vaak of regelmatig contact heeft met burgers in
Sittard toegenomen van 25 tot 35 in 1981 en tot 33 in 1982.
Vergelijking van deze ontwikkeling met de ontwikkeling in Roermond leert
dat het verschil in toename tussen 1980 en 1981 statistisch significant is (chikwadraat 8,06, df 1, p «0,01).
Ook over de periode 1980-1982 is het verschil in ontwikkeling tussen beide
steden significant (chikwadraat 5,23, df 1, p «0,05). Na invoering van het wijkteammodel is men in Sittard in toenemende mate van oordeel dat de politie
vaak contact heeft met individuele burgers om dezen (beter) te leren kennen.
Anders dan verwacht zou mogen worden betekent deze ontwikkeling niet,
dat men ook positiever oordeelt over de mate waarin de politie contact met
burgers heeft.
Tabel 5.1.3.2:

Oordeel over de vervulling van de politietaak, percentage respondenten dat de tijd
door de politie aan een activiteit besteed onvoldoende acht.
Roermond

Sittard

opsporen misdrijven
bemiddeling
regelen verkeer
verkeerssurveillance
technopreventieve voorlichting
contact met wijkraden e.d.
contact met individuele burgers
*)

1980

1981

1982

13
32
41
38
41

39
21
14
35
57
41
49

30
21
8
32
50
45
57

1980

1981

1982

31
27
50
29
42

37
32
22
33
59
44
66

39
31
23
30
61
51
65

geen gegevens.
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Na de reorganisatie is de ontevredenheid over de tijd die de politie in Sittard
dit aspect van het werk geeft, gegroeid. In 1980 acht 41 % van de geënquêteerden, dat er onvoldoende tijd gegeven wordt aan individueel contact, in 1981
49%, in 1982 zelfs 57%. Ook in Roermond tekent deze ontwikkeling zich af, in
significant sterkere mate echter dan in Sittard. Aanvankelijk is het percentage
ontevredenen hier 42%, overeenkomend met het in Sittard gevondene. In 1981
en 1982 stijgt dit tot respectievelijk 66% en 65%.
Toenemende ontevredenheid is er in Sittard en Roermond ook ten aanzien
van het contact met wijkraden of andere groeperingen en ook hier constateren we dat de onvrede in Roermond na 1980 significant meer is toegenomen
dan in Sittard, met als gevolg dat het oordeel van de bevolking in Sittard
minder ongunstig is dan in Roermond (chikwadraat voor het verschil in ontwikkeling tussen Roermond en Sittard in 1981: 6,04, df 1, p «0,05, in 1982:
12,36, df 1, p «0,01).
Een laatste taakaspect tenslotte waarover het oordeel in Sittard zich na de
reorganisatie heeft gewijzigd, betreft het geven van technopreventieve voorlichting. Minder tevreden was men over de mate waarin de politie zich met
voorlichtende activeiten bezighoudt. Eenzelfde tendens is terug te vinden in
de gegevens van Roermond. De ontwikkeling in beide steden verschilt in dit
opzicht niet significant.
Nagegaan is ook hoe de veranderingen bij de politie over zijn gekomen bij
de bevolking in Sittard. Om te weten in hoeverre men bekend was met de wijkbureaus is allereerst gevraagd welke bureaus men kende en of men het aantal
politiebureaus in de gemeente kon noemen.
Tabel 5.1.3.3:

Bekendheid met de wijkbureaus in 1981, percentages.

(voormalig) hoofdbureau
wijkbureau centrum
wijkbureau team 3

n

bewoners
van de wijk

n

Sittard

34
192
165

100
65
59

401
401
401

100
54
41

Eind 1981, na een jaar wijkteampolitie, bleken de twee nieuwe wijkbureaus
bekend bij ongeveer de helft van de geënquêteerden (tabel 5.1.3.3). Bij de bewoners van de desbetreffende wijken is de bekendheid wat groter. Ongeveer
60% van de bewoners kent het eigen wijkbureau.

1

Tabel 5.1.3.4:

Hoeveel politiebureaus heeft Sittard? percentages

aantal bureaus
1
2
3
4

1981
n=401

1982
n=397

37
16
25
16

18
11
11
22

meer dan 1, maar het preciese aantal is niet bekend

3

5

weet niet

3

15

Minder goed geïnformeerd is men over de hele opzet. Slechts 25% van de
geënquêteerden wist in 1981 desgevraagd het juiste aantal van drie bureaus
te'noemen.
Volgens 37% had Sittard nog steeds een politiebureau. De overigen waren
globaal bekend met de decentralisatie. Zij noemden het aantal van twee of
vier politiebureaus of volstonden met de opmerking dat er meerdere waren.
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Na de gemeentelijke herindeling in 1982 werd het aantal politiebureaus uitgebreid tot vier en aan het eind van dit jaar is het percentage dat veronderstelt
dat Sittard één enkel politiebureau heeft, afgenomen tot 18. Vergelijkbaar met
het percentage uit 1981 wordt het aantal van vier bureaus door 22% genoemd.
Vooral toegenomen is derhalve het aantal mensen dat deels is geïnformeerd
of het niet precies (meer) weet.
Gevraagd is ook welke voordelen en nadelen men zag aan een opzet waarbij
dezelfde politiemensen steeds in eenzelfde buurt werken. In de reacties op
deze vraag werden overwegend voordelen genoemd.
Vooral is gewezen op mogelijke verbetering van de relatie met de politie.
De politie raakt meer bekend met de wijk, haar bewoners en haar problemen; het contact tussen de politie en de bevolking verbetert en de drempel om
contact met de politie op te nemen wordt lager. Enkelen meenden ook dat de
politie middels zo'n opzet haar preventieve zorg zou verbeteren.
Voorzover nadelen werden genoemd werd nog het meest gevreesd dat door
de nauwere relatie ' vriendjespolitiek' zou kunnen ontstaan of dat de bevolking
te amicaal zou worden met de politie. Een klein deel veronderstelde voorts dat
de sleur van het politiewerk zou kunnen toenemen met als mogelijk gevolg dat
de politie minder alert zou reageren.
Overwegend is de mening van de bevolking echter duidelijk positief. Latere
ervaringen brachten daarin geen verandering. In 1982, na twee jaar ervaring
met wijkteampolitie waren de uitkomsten van de enquêtes nagenoeg identiek
aan die van het daaraan voorafgaande jaar.

5.2

Criminaliteit

5.2.1

Slachtofferschap
De omvang van de criminaliteit is geoperationaliseerd in het zg. slachtofferpercentage, dat is dat deel van de respondenten dat over de periode van een
jaar genomen, slachtoffer is van bepaalde frequent voorkomende delicten.
Gegevens zijn verzameld over de volgende misdrijven:
- fietsendiefstal;
- diefstal uit auto's;
- diefstal van auto's;
- inbraak bij particulieren;
- poging tot inbraak bij particulieren;
- beroving buitenshuis;
- geweld of bedreiging met geweld buitenshuis;
- beschadiging of vernieling van eigendommen van particulieren.
Een overzicht van de resultaten is gegeven in tabel 5.2.1.1. Getoetst is, evenals bij eerder vermelde uitkomsten, of de ontwikkeling in Sittard zich na invoering van het wijkteammodel onderscheidde van de ontwikkeling in Roermond.
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Tabel 5.2.1.1:

Slachtofferpercentages.
Roermond

Sittard
1980
n=465
fietsdiefstal*)
diefstal uit auto')
diefstal van auto')
inbraak bij particulieren
poging tot inbraak bij particulieren")
beroving buitenshuis
bedreiging/aanval buitenshuis
beschadiging/vernieling van
eigendom
slachtoffer van één of meer delicten

5,1
3,6
0,0
1,7
0,4
4,1
16,8
25,6

1981
n=401
8,2
2,1
1,4
2,5
2,2
1,0
5,0
15,0
26,2

1982
n=397

1980
n=398

1981
n=295

1982
n=302

8,7
1,8
0,4
3,3
3,3
1,3
3,3

7,5
1,8
0,7
0,8
0,0
3,0

6,7
1,3
0,0
1,7
1,3
0,7
4,7

7,1
8,0
0,0
1,3
3,3
1,0
3,0

17,4
28,7

10,1
19,9

16,6
24,7

12,9
25,2

Gepercenteerd op het aantal fiets-, respectievelijk autobezitters.
Poging tot inbraak werd eerst bij de tweede meting in de vragenlijst opgenomen.

Voor de afzonderlijke delicten liggen de slachtofferpercentages in Sittard
in enkele gevallen na de reorganisatie lager, in enkele gevallen ook hoger dan
daarvoor.
Diefstal van fietsen, van auto's, inbraak in woonhuizen en bedreiging buitenshuis nam toe, diefstal uit auto's nam af, evenals (aanvankelijk) vernielingen. Wanneer we de verschillen echter vergelijken met die gevonden in Roermond blijken ze, mede door de vrij geringe aantallen, statistisch niet significant. Dit met uitzondering van vernieling en diefstal uit de auto.
Het percentage slachtoffers van vernieling daalde in Sittard in 1981 van
16,8 tot 15%. In Roermond nam in deze periode het aantal slachtoffers van dit
delict vrij sterk toe met ais gevolg een significant verschil in 1981 (chikwadraat voor het verschil in ontwikkeling 15,49, df 1, p «0,01).
Ten aanzien van diefstal uit auto's is alleen in 1982, door een sterke toename van het aantal slachtoffers in Roermond, het verschil in ontwikkeling
tussen Roermond en Sittard significant (chikwadraat voor het verschil in ontwikkeling ten opzichte van 1980: 14,26, df 1, p «0,01). Gerekend over het totaal
aantal delicten blijkt het percentage dat één- of meermalen slachtoffer is, in
Roermond geleidelijk toe te nemen van bijna 20 in 1980 tot ruim 25 in 1982.
Ook in Sittard is er een geleidelijke toename en wel van 25,6% in 1980 tot
28,3% in 1982. Na toetsing blijkt, dat de stijging in Sittard in 1981 niet significant verschilt (zij het dat de toename wat minder geprononceerd is) van die in
Roermond (chikwadraat 3,37, df 1, p «0,1). Dit geldt ook ten aanzien van de criminaliteitsontwikkeling in de totale onderzoekperiode van 1980 tot 1982. In
mindere mate geldt dit voor de ontwikkeling tussen 1980 en 1982.

5.2.2

Aangifte na slachtofferschap
Als vervolgvraag na de mededeling dat men slachtoffer was geweest van een
bepaald misdrijf, is steeds nagegaan of men zich tot de politie had gewend
om aangifte te doen. Op basis van deze gegevens is berekend hoeveel procent
van de slachtoffers als zodanig bekend wordt bij de politie, het 'aangiftepercentage'.

Tabel 5.2.2.1:

Aangiftepercentage.
Sittard
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Roermond

1980

1981

1982

1980

1981

1982

42,1

48,9

51,0

45,3

39,4

42,6

Gesteld kan worden dat het percentage aangevers in Sittard na de reorganisatie toenam; in Roermond schakelde men de politie minder in wanneer men
slachtoffer werd van een delict.
In 1981 en in 1982 is het aangiftepercentage in Sittard hoger dan op grond
van de in Roermond gevonden verschillen verwacht had mogen worden (chikwadraat voor het verschil in ontwikkeling in 1981: 9,18, df 1, p «0,01; 1982:
8,17, df 1, p «0,01).

5.2.3

Meldingsbereidheid
Het aangiftepercentage heeft alleen betrekking op diegenen die zelf slachtoffer van een misdrijf zijn geworden.
Om ook van niet-slachtoffers een indicatie te krijgen over de bereidheid de
politie in te schakelen werden aan alle geënquëteerden vier hypothetische
situaties voorgelegd met de vraag hoe men in een dergelijk situatie zou handelen. Gevraagd werd of men de politie zou waarschuwen.
- als men zou zien dat aan openbare voorzieningen zoals een bushalte of
telefooncel, vernielingen werden toegebracht;
- als men zou zien dat het persoonlijk eigendom van anderen werd vernield;
- als men zou zien dat het eigen bezit zoals een fiets of auto moedwillig werd
beschadigd;
- als men zelf op straat werd lastiggevallen of bedreigd.
De reacties op deze vragen werden samengeteld tot een score, die als maat
voor de aangiftebereidheid kan gelden (tabel 5.2.3.1). .

Tabel 5.2.3.1:

De meldingsbereidheid, percentage respondenten.
Roermond

Sittard

meldingsbereidheid
laag
hoog

1980
n=464

1981
n=400

1982
n=397

1980
n=398

1981
n=295

1982
n=302

27,6
72,4

39,5
60,5

40,0
60,0

16,0
84,0

40,0
60,0

43,7
56,3

Uit de resultaten blijkt, dat bij aanvang van het onderzoek de bereidheid tot
het doen van aangifte in Roermond groter is dan in Sittard.
84% van de onderzoekpersonen in Roermond geeft in 1980 uiting van een
hoge bereidheid om de politie te waarschuwen, in Sittard is dit 72%.
In de jaren daarna daalt dit percentage in beide steden tot ongeveer 60%.
Uit de vergelijking van de ontwikkelingen in Sittard en Roermond blijkt dat
vooral in Roermond in 1981 de aangiftebereidheid sterk terugliep. Er is een
significant verschil tussen de daling in Roermond en Sittard in 1981 (chikwadraat 23,88, df 1, p «0,001). Ook in 1982 zet de dalende tendens zich, zij het in
minder sterke mate, voort. Voor het verschil tussen Sittard en Roermond betekent dit, dat ook voor dat jaar gesteld kan worden dat de aangiftebereidheid in
Roermond ten opzichte van 1980 meer is afgenomen dan in Sittard.

5.2.4

Onrustgevoelens
Statistisch gezien kan de kans om het slachtoffer van een misdrijf te worden vrij gering zijn, desalniettemin kan deze in de beleving een grote plaats innemen en sterke invloed hebben op het gedrag.
Om de omvang van dit subjectieve criminaliteitsniveau te peilen werd nagegaan in welke mate het onderwerp criminaliteit de bevolking bezighoudt.
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Gevraagd werd hoe vaak men dacht aan de mogelijkheid zelf slachtoffer te
worden van een misdrijf en aan welke misdrijven men dan in het bijzonder
dacht.

Tabel 5.2.4.1:

Hoe vaak denkt u aan de mogelijkheid zelf slachtoffer te worden van een misdrijf.
Roermond

Sittard

nooit
zelden
een enkele maal
regelmatig
vaak

1980
n=462

1981
n=379

1982
n=389

1980
n=395

1981
n=295

1982
n=298

37,8
18,1
25,2
13,8
5,2

26,6
15,4
29,2
18,4
10,5

26,0
12,9
25,7
22,9
12,6

30,1
18,7
33,7
16,2
1,5

25,7
18,8
25,3
21,2
8,9

20,8
16,1
25,8
23,8
13,4

De reacties op deze vraag tonen dat van jaar op jaar criminaliteit meer mensen bezighoudt. In 1980 is het een onderwerp waar in Sittard en Roermond
minder dan éénvijfde van de respondenten regelmatig of vaak aan denkt. Dit
percentage stijgt tot rond de 30 in 1981 en tot 36 à 37 in 1982. Wat betreft de
mate waarin de bevolking zich meer met criminaliteit is gaan bezighouden,
verloopt de ontwikkeling in beide steden parallel. Voorzover er verschillen zijn
tussen Roermond en Sittard zijn deze in 1980 van gelijke grootte als in de
jaren daarna.
Het meeste denkt men aan de mogelijkheid om het slachtoffer te worden
van ofwel beroving ofwel inbraak.
Bij vrouwelijke respondenten speelt bovendien ook vaak de gedachte
slachtoffer te kunnen worden van verkrachting of aanranding.
Gevraagd is ook naar de onveiligheid in de eigen woonomgeving.
Zijn er plekken of straten in de eigen buurt waar men 's avonds liever niet
alleen komt, is men wel eens bang als men 's avonds alleen thuis is, en als er
onverwacht wordt gebeld 's avonds, doet men dan gewoon open? De reacties
op deze vragen hetzelfde beeld als die op de vraag naar de mate waarin men
denkt aan de mogelijkheid slachtoffer te worden.
Het percentage respondenten dat zich onveilig voelt neemt toe, in Sittard
en in Roermond in dezelfde mate. Voor wat betreft de gevoelens van onrust
onderscheidt de ontwikkeling in Sittard zich na invoering van het wijkteammodel dus niet van die in Roermond.

5.2.5

Geregistreerde criminaliteit
Op basis van de bevindingen uit het bevolkingsonderzoek is in het voorgaande geconstateerd, dat na de reorganisatie in Sittard het percentage burgers dat slachtoffer werd van een misdrijf geleidelijk toenamen dat deze ontwikkeling niet verschilt van die in een vergelijkbare gemeente waar de politie
werkt vanuit een meer traditionele organisatievorm.
De wijkteampolitie-organisatie van Sittard levert dus geen, in ieder geval
geen aantoonbaar, geringere bijdrage aan de bestrijding van de criminaliteit
dan de in de vergelijking betrokken meer traditionele politie-organisatie.
De situatie dat gegevens uit bevolkingsenquêtes ter beschikking staan om
de criminaliteitsontwikkeling te beoordelen is voor een politiekorps vrij uitzonderlijk. Gewoonlijk moet er voor politieke en beleidsmatige doeleinden gebruik,worden gemaakt van cijfers over'het aantal de politie ter kennis gekomen delicten, de zg. geregistreerde criminaliteit. Wanneer we deze cijfers
voor Sittard en Roermond bezien, lijken ze de hiervoor geformuleerde conclusie tegen te spreken en eerder aan te geven, dat de criminaliteit zich na invoering van het wijkteammodel in ongunstige zin heeft ontwikkeld.
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Tabel 5.2.5.1:

Het totaal aantal de politie ter kennis gekomen misdrijven WvS in Sittard en Roermond, 1980-1982 (CBS).
Sittard

absoluut
geïndexeerd

Roermond

1980

1981

1982

1980

1981

1982

2151
100

2482
115,4

3301
153,5

2780
100

2787
100,3

2845
102,3

Het totaal aantal door de politie in Sittard geregistreerde misdrijven is het
laagst vóór tot reorganisatie wordt overgegaan. Na de reorganisatie stijgt het
aantal het eerste jaar met 15%, het jaar daarop met 53%. Zeker wanneer deze
ontwikkeling wordt vergeleken met die Roermond, waar het aantal misdrijven
in 1981 en.1982 nagenoeg op hetzelfde niveau blijft als in 1980, is de stijging in
Sittarrd vrij sterk.
Eerder (hoofdstuk 3) werd aangegeven dat de geregistreerde criminaliteit
niet zonder meer het feitelijk criminaliteitsniveau weergeeft. Niet alle misdrijven worden de politie ter kennis gebracht en voorzover dat al gebeurt, worden
niet alle in de politiestatistieken vastgelegd. Voor wat betreft het ter kennis
brengen van de politie blijkt uit het bevolkingsonderzoek, dat het aangiftepercentage in Sittard na de reorganisatie beduidend toenam, terwijl in Roermond
een dalende tendens zichtbaar werd. Meer aangiften heeft uiteraard tot gevolg meer geregistreerde delicten en bij een feitelijk overeenkomstige criminaliteitsontwikkeling zal dit verschil in aangiftegedrag derhalve leiden tot verschillen in de geregistreerde criminaliteit als geconstateerd.
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6 Samenvatting en slotbespreking

6.1

Achtergrond en opzet
Na meerdere jaren van voorbereiding werd op 1 januari 1981 door invoering
van een vorm van wijkteampolitie het gemeentelijk politiekorps in Sittard ingrijpend gereorganiseerd. Alle korpsleden werden ondergebracht in drie wijkteams en enkele ondersteunende eenheden, waaraan in 1982 na een gemeentelijke herindeling een vierde team werd toegevoegd. De wijkteams werden belast met de politiezorg in een eigen deel van de stad en decentraal, in de wijk,
gehuisvest. Elk teamlid, of dat nu afkomstig was uit de voormalige surveillancedienst, de rayondienst of de recherche, kreeg als taak alle voorkomende
werkzaamheden in het teamgebied te verrichten. De leiding over alle door het
team te verrichten werkzaamheden werd in handen gelegd van een (team)chef.
Aanleiding om onderzoek te verrichten in Sittard was een onderzoekvraag
vanuit de vergadering van procureurs-generaal betreffende het effect van
maatregelen in politiekorpsen op het criminaliteitsniveau en de relatie politie/bevolking. Hiertoe was onder andere onderzoek gepland naar een voorgenomen wijkteamherstructurering in de gemeente Utrecht. Toen van herstructurering daar voorlopig werd afgezien, is gebruik gemaakt van de mogelijkheid
dit onderzoek in Sittard te verrichten.
Doelstelling van het onderzoek is beschrijving van de ontwikkelingen bij invoering van een wijkteammodel voorzover het gaat om het arbeidsklimaat in
het politiekorps, de criminaliteit en de relatie tussen politie en bevolking.
Gekozen werd een opzet waarbij onderzoek werd gedaan in het politiekorps
en bij de bevolking van Sittard en een vergelijkbare gemeente, waarvoor Roermond werd genomen. Deze opzet maakt het mogelijk te bepalen welke ontwikkelingen specifiek zijn voor Sittard, echter niet of er een causale relatie is tussen de bestudeerde variabelen en de teamstructuur.
Als basis voor het onderzoek bij de politie is gekozen voor de werkmotivatietheorie van Hackman en Lawler. Deze theorie legt verband tussen enerzijds de
aard van het werk en anderzijds de motivatie en werkbeleving van de werknemers. Onderscheiden worden drie niveaus:
- kenmerken van de objectieve taak;
- kenmerken van de subjectieve taak;
- de reactie van de individuele werknemer.
Op alle niveaus werd driemaal een meting verricht, vlak voor de reorganisatie, 1 jaar na invoering van het teammodel en 2 jaar na de reorganisatie. Ook
werden gegevens verzameld over de verdeling van de werktijd, de mening over
het werken in wijkteams en het overleg.
Het bevolkingsonderzoek vond plaats in dezelfde perioden als het onderzoek bij de politie. Middels telefonische enquêtes werden bij een steekproef
uit de bevolking in Sittard en Roermond gegevens verzameld aangaande de
relatie met de politie en de criminaliteit. De keuze welke aspecten van de relatie politie/bevolking in het onderzoek te betrekken, is genomen tegen de achtergrond van de vraag naar de beheersing van de criminaliteit. De politie zal
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alleen effectief tegen misdrijven kunnen optreden, wanneer ze door de bevolking wordt geïnformeerd over misdrijven die hebben plaatsgevonden of die
dreigen plaats te vinden. Omdat verondersteld mag worden dat een positief
oordeel over het politie-optreden de bereidheid tot het informeren van de politie zal bevorderen, zijn de vragen betreffende de relatie tussen politie en bevolking toegespitst op het persoonlijk en visueel contact en op het oordeel
over de taakuitoefening van de politie.
Criminaliteit is in dit onderzoek geoperationaliseerd aan de hand van gegevens over slachtofferschap van
- fietsendiefstal,
- diefstal uit auto's,
- diefstal van auto's,
- inbraak,
- beroving buitenshuis,
- bedreiging of aanvallen buitenshuis,
- beschadiging en vernieling van eigendommen.
- de aangiften van deze delicten,
- de bereidheid om aangifte te doen bij de politie,
- onrustgevoelens.

6.1.2

De wijkteams
De resultaten van het onderzoek in het korps wijzen uit dat na invoering van
de wijkteamstructuur hèt werk van de executieve politiemensen zich geleidelijk heeft ontwikkeld in de richting van een generale taakuitvoering. De
bestaande horizontale differentiatie tussen de functie van surveillant, rayonagent en rechercheur verdwijnt en een zekere differentiatie naar de teamwijk
waar men werkzaam is, wordt zichtbaar.
Nadere gegevens over de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd zijn verkregen voor het surveillancewerk. Geconstateerd is een sterke toename van
de voet- en fietssurveillance. De gemotoriseerde surveillance werd op eenzelfde peil gehandhaafd als vóór de reorganisatie.
Met de instelling van de wijktèams werd de overlegstructuur in het korps
aangepast. Nieuwe overleg- en beleidsorganen waren:
- een beleidsgroep voor de advisering aan de korpschef,
- een stuurgroep ter bewaking van de voortgang van de reorganisatie,
- het maandelijks overleg tussen de teamchefs,
- het maandelijks overleg van teamleden,
- het dagelijks werkoverleg.
Afgaand op gegevens over de mate waarin men bekend is met de taak, de
samenstelling en de resultaten van de besprekingen blijken vooral de dienstcommissie en het teamchefoverleg een belangrijke rol te vervullen in de twee
jaar waarin deze gevolgd konden worden. Met beide is men goed bekend. De
besprekingen in de beleidsgroep blijven voor vele executieve teamleden
echter achter de horizon van hun blikveld.
Voorzover het overleg binnen de teams plaats heeft, gaat het vooral om de
maandelijkse teambesprekingen, die gezien de reacties in een behoefte voldoen. Het dagelijks werkoverleg, zo dit al gehouden wordt, heeft een lage frequentie. Hoewel een meerderheid van de executieve teamleden dit anders
wenst, functioneert ook na twee jaar het werkoverleg nog niet zoals bedoeld.
De resultaten van het onderzoek geven ook een beeld van het karakter van
het werk in de traditionele en in de wijkteamorganisatie.
Verbetering is vooral geconstateerd bij de oud-surveillanten. Naar hun beleving hebben zij een grotere autonomie om zelf te bepalen hoe ze hun werk zul-
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len doen en meer bewegingsruimte. Ook het gevoel zelf een herkenbaar, eigen
product te leveren is sterker. De duidelijkheid van het werk in de teams wordt
door hen als minder ervaren. Wat en hoeveel ze geacht worden te presteren is
in de wijkteams minder expliciet. De oud-rechercheurs en -rayonagenten
moesten door de herstructurering enigszins aan werkkwaliteit inleveren. Hun
werk kreeg een minder uitdagend karakter en werd minder afwisselend.
Ook het kader kreeg naar hun oordeel meer autonomie om over de werk
wijze te beslissen. Evenals de voormalige surveillanten hebben zij in de teams
meer het gevoel zelf iets te produceren. Wel wordt van hen meer geëist in de
zin dat sterker een beroep wordt gedaan op ervaring.
Theoretisch zou verwacht kunnen worden dat door de kwalitatieve werkver
betering bij de surveillanten en kaderleden het werk meer als zinvol wordt
ervaren en als meer verantwoordelijk. Deze verwachtingen worden niet door
de onderzoekresultaten gesteund. Voorzover de zinvolheid en verantwoordlijk
heid veranderde, was dat met name het geval bij de rechercheurs en rayonagenten, waar een teruggang in beide aspecten werd geconstateerd.
Eenzelfde verschijnsel werd geconstateerd met betrekking tot de beleving
van het werk. In de oude organisatievorm waren de rayonagenten en recher
cheurs tevredener dan de surveillanten over de aard van het werk en de ont
plooiingsmogelijkheden. Na de herstructurering is deze tevredenheid vermin
derd en onderscheiden zij zich niet meer van de andere executieve teamleden.
Bij het kader nam over het geheel genomen de arbeidstevredenheid toe.
Veranderingen in de betrokkenheid bij het werk werden niet geconstateerd.
De gerichtheid op kwalitatief goede prestaties (interne motivatie) toonde over
de hele lijn een dalende tendens.
De wijkteamgedachte vond vÔôr de reorganisatie in brede laag steun in het
korps. De verwachting die men dan heeft is dat men beter geïnformeerd zal
zijn over het verzorgingsgebied, dat de bevolking sneller contact op zal nemen
met de politie en dat het individuele wijkteamlid een brede taak zal hebben.
Na de feitelijke ervaringen in het eerste wijkteamjaar blijft het positieve oor
deel over wijkteams gehandhaafd, zij het dat de steun bij de rayonagenten en
rechercheurs minder werd. Voor zover latere gegevens beschikbaar zijn tonen
deze dat na twee jaar wijkteams de tevredenheid bij de voormalige surveillan
ten duidelijk vermindert en men de wijkteamdoelstellingen meer zou willen
realiseren dan op dat moment het geval is.
6.1.3

Het bevolkingsonderzoek
Een algemeen probleem blijkt het kennisniveau. De ervaring is dat wanneer
men individueel voor een generale taakuitvoering komt te staan, de kennis
waarover men beschikt te kortschiet. Zowel op het gebied van het recherche
werk als op het terrein van bijzondere wetten, rayonwerk of verkeerszaken
blijkt aanvulling van de kennis noodzakelijk om alle in het team voorkomende
werkzaamheden te kunnen verrichten.

6.1.3.1

De relatie bevolking/politie
Contact met de politie is er ook waar burgers de politie gadeslaan bij haar
werk op straat. Het bevolkingsonderzoek toont, dat deze vorm van contact na
de installatie van de wijkteams in intensiteit toenam. In 1981 en 1982 zag de
bevolking de politie vaker surveilleren en merkte op dat meer gebruik werd ge
maakt van fiets- en voetsurveillances.
Ook het persoonlijk contact met de politie wijzigde zich na de reorganisatie.
Voorzover het contact tot stand kwam op initiatief van de bevolking lag de
aanleiding daartoe in 1981, het eerste wijkteamjaar, vaker in een vraag om in
formatie dan voordien het geval was. Het verstrekken van (niet criminele)
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informatie aan de politie kwam als aanleiding minder voor. Geconstateerd
werd dat in 1982 vooral bezoek aan het bureau om bekeuringen te betalen, een
vergunning aan te vragen of af te halen e.d. toenam. (Door de herindeling in
1982 werd Sittard een commissariaat, wat mede inhield dat de burgerij zich
voor bepaalde administratieve aangelegenheden die vôôr de herindeling op
het gemeentehuis werden geregeld, tot de politie moest gaan wenden).
Voor wat betreft de aanleiding voor de politie om contact met burgers te
zoeken blijkt, dat in 1981 de politie relatief meer contact opnam om informatie
te geven (een trend die zich ook in 1982 doorzet) en minder om informatie te
vergaren. Afgaand op de gegevens over de verandering in het persoonlijk con
tact kan worden geconcludeerd dat in het jaar na de reorganisatie de informa
tiestroom vanuit de politie-organisatie sterker werd en de informatiestroom
naar de politie toe zwakker. Voor wat betreft de beleving van het contact blijkt
uit het onderzoek, dat deze zich sinds de instelling van de wijkteams positief
ontwikkelde. Na de reorganisatie komt de politie in het contact met burgers
als vriendelijker over.
Het beeld dat de bevolking heeft van de mate waarin de politie zich op be
paalde werkzaamheden richt is betrekkelijk constant. Voorzover zich voor Sit
tard specifieke ontwikkelingen aftekenden betreft het vooral de mate waarin
de politie contact zoekt met individuele burgers met de bedoeling deze nader
te leren kennen. Na de reorganisatie ziet men dit meer als een activiteit waar
de politie zich vaak of regelmatig mee bezighoudt dan daarvôôr het geval was.
Gevolg hiervan was echter niet dat men tevredener werd over de mate waarin
de politie dergelijke contacten zoekt. De ontwikkeling in het oordeel over dit
aspect van het politiewerk kan desondanks toch als betrekkelijk gunstig wor
den gekwalificeerd in die zin dat de ontevredenheid minder sterk toenam dan
op grond van ontwikkelingen in Roermond, de vergelijkingsgemeente, ver
wacht kon worden.
De mening van de bevolking over wijkteams is in het algemeen uitgespro
ken positief. Gevraagd naar de voor- en nadelen worden overwegend voor
delen genoemd. Verwacht wordt vooral een verbetering van de relatie met de
politie. Over de veranderingen bij de politie is de bevolking betrekkelijk goed
geïnformeerd. Na een jaar zijn de wijkbureaus bij ongeveer de helft van de bur
gers bekend.
6.1.3.2

De criminaliteit
De ontwikkelingen met betrekking tot de criminaliteit kunnen puntsgewijs
als volgt worden samengevat. In de eerste plaats werd gevonden, dat de om
vang van de criminaliteit, gedefinieerd als het percentage burgers dat in een
jaar één of meerdere malen slachtoffer wordt van een indexmisdrijf, na de
reorganisatie en met name in het eerste wijkteamjaar minder sterk toenam
dan op grond van de ontwikkelingen in de verglijkingsgemeente verwacht had
kunnen worden. In de tweede plaats bleek een significante toename van de
mate waarin door de bevolking bij de politie aangifte werd gedaan wanneer
men slachtoffer was van deze indexmisdrijven. Tenslotte werd gevonden, dat
bij die burgers die zelf geen slachtoffer waren geweest de bereidheid om de
politie in te schakelen terugliep, in mindere mate echter dan het geval was in
de vergelijkingsgemeente.
Veranderingen in gevoelens van onveiligheid of onrust over de criminaliteit
konden niet worden aangetoond.

6.2

Slot
Zeker wanneer we een vergelijking trekken met Amerika is de wijkteamge
dachte voor Nederland een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling waarover nog
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weinig ervaringsgegevens zijn.
De aanzet tot veranderingsprojecten is in Nederland vooral gegeven door
een studiegroep van hogere politie-ambtenaren in 1974, ('de politie in een veranderende samenleving') en door de rapporten van de Projectgroep Organisatiestructuren uit 1977 en 1979. Na 1977 zijn er in meerdere gemeenten projecten in gang gezet die qua opzet overeenkomst hebben met de reorganisatie in
Sittard (Broer en Cozijnsen, 1983).
Het eerste Amerikaanse teampolitieproject werd gestart in 1968 in Syracuse, New York, kort daarna gevolgd door tal van andere. Een groot aantal van
deze projecten zijn beschreven, een aantal geëvalueerd. Desondanks is er, zoals Kruyswijk (1980) stelt, ook vanuit Amerika in feite weinig bekend over het
effect van teampolitie en zijn algemene conclusies niet te geven. Afgezien van
onderzoektechnische problemen ligt de oorzaak daarvan vooral in de veelheid
van mogelijke vormen van teampolitie. Wanneer we ons beperken tot het
teampolitiemodel zoals dat door de Projectgroep Organisatiestructuren is uitgewerkt, blijken (minstens) drie elementen te onderscheiden nl. 1) vergroten
van de interne democratisering, 2) terugbrengen van de interne differentiatie
én 3) versterken van de integratie van de politie met de bevolking (Kruyswijk,
1980). Voor de operationalisering van elk van deze elementen zijn meerdere
mogelijkheden. Interne democratisering kan bv. worden bevorderd door het
aantal hiërarchische niveaus in de organisatie te verminderen, door de dienstcommissie te versterken of door het werkoverleg te ontwikkelen, om maar
enkele mogelijkheden te noemen.
Afhankelijk van de mate waarin de verschillende elementen gerealiseerd
worden, is er dus een heel scala van teampolitiemodellen, waarvan er één in
Sittard is onderzocht. Het onderzoek toont aan, dat herstructurering in de
richting van teampolitie positief door de bevolking wordt ontvangen en onder
meer de mogelijkheid biedt de omgang tussen politie en burgers te verbeteren
en de aangiftebereidheid te verhogen.
Daarmee is niet gezegd, dat andere korpsen het Sittardse model zonder
meer kunnen overnemen. Of, en zo ja in hoeverre, dit model elders zal voldoen,
wordt bepaald door de eigen situatie, de specifieke kenmerken van het verzorgingsgebied en de hoedanigheden van de politiefunctionarissen (Bagchus
en Kempers, 1982). De geschiktste vorm zal steeds weer ter plaatse moeten
worden ontwikkeld op basis van ervaringen, met vallen en opstaan.
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Noten

1. Ter begeleiding werd in augustus 1979 de Begeleidingscommissie experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid ingesteld, onder voorzitterschap van mr. J.H. Boekraad, Procureur-Generaal.
Mei 1980 werd de naam van de commissie gewijzigd in Begeleidingscommissie experimenten criminaliteitsbestrijding (zie voor de achtergrond van
de politie-experimenten ook E.G.M. Nuijten-Edelbroek, 1982).
2.. Hiervoor wordt verwezen naar een binnenkort door het WODC te publiceren
eindverslag van de `politie-experimenten'.
3. Een uitgebreidere beschrijving van de gemeentelijke herindeling van Zuid
Limburg, en de consequenties voor het politiekorps van Sittard treft men in
E.G.M. Nuijten-Edelbroek, 1983).
4. Tevredenheid met informatie en communicatie, inspraak en medezeggenschap, werkoverleg, de directe chef werden geoperationaliseerd door middel van door Van Kesteren (1978) ontwikkelde schalen; voor een beschrijving van de overige gebruikte instrumenten wordt verwezen naar.Algera
(1980).
5. Zoals na afloop van het onderzoek werd geconstateerd, bleef de structuur
van het Roermondse korps in de onderzoekperiode (1980-1982) inderdaad
ongewijzigd, evenals de sterkte.
Dit betekent niet dat zich geen veranderingen in de werkwijze voltrokken.
Om geleidelijk tot een bredere aanpak van het werk bij de surveillance te
komen, lopen leden van de algemene dienst sinds 1976 halfjaarlijkse
stages bij de justitiële dienst.
Vooral na 1980 is door het Roermondse politiekorps verder de voet- en
fietssurveillance sterk bevorderd, wat in 1982 tot uiting kwam in een reductie van het wagenpark met twee personenauto's. In datzelfde jaar werd
bovendien de verhouding tussen surveillance- en bureau-uren in de algemene dienst gewijzigd in die zin dat op 8 uur dienst 6 uur straatdienst wordt
verricht. Verschillend met Sittard is dus niet zozeer de richting van de ontwikkeling ais wel de keuze voor een meer geleidelijke strategie bij handhaving van de organisatorische structuur.
6. Bij de eerste bevolkingsenquête in Sittard werd de steekproef bepaald middels willekeurige trekking uit het bevolkingsregister. Omdat deze methode
in Roermond niet kon worden gerealiseerd werd daar de steekproef bepaald aan de hand van het telefoonboek. Daarbij zijn bedrijven en instellingen buiten de steekproef gelaten, evenals bij de derde enquête, die personen die in Sittard eerst door de gemeentelijke herindeling inwoner van de
gemeente waren geworden. De volgende jaren is deze methode gehanteerd
in beide steden.
Volgens opgave van de PTT was het percentage huishoudens met telefoonaansluiting in Sittard (exclusief geheime nummers) in 1980 80%, in
1981.83% en in 1982 87%. Voor Roermond werden de volgende percentages opgegeven: 1980 78%, 1981 81%, 1982 85%.
7. Eind 1981 werd daar een werkgroep gevormd door drie leden van de Neder-
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landse Politiebond, afdeling Sittard het eerste jaar van de nieuwe organi
satie-opzet geëvalueerd. In de nota van deze werkgroep “Een jaar wijk
teams” wordt met name ook het kennis- en ervaringsniveau in de teams als
probleem gesignaleerd.
8. Door de gemeentelijke herindeling kreeg Sittard een politiecommissariaat,
wat onder andere betekende dat bepaalde administratieve taken, waarvoor
de burger zich voordien tot het gemeentlijk kantoor moest wenden, aan de
politie werden overgedragen.

44

Literatuur
n de teams als
ommissariaat,
~ken, waarvoor
renden, aan de

Algera, J.A. Kenmerken van werk.
Meppel: Krips repro, 1980.
Bagchus, P.M. en H. Kuipers. Taakgroepen in organisaties.
Mens en onderneming, 1982, nr. 6, blz. 481-497.
Broer, W. Een wijkteam dat moest wijken. Analyse van een vastgelopen wijk
teamexperiment in het Delftse politiekorps.
‘s-Gravenhage, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1982.
Broer, W. en A.J. Cozijnsen. Het spel met de paradoxen.
Tijdschrift voor de politie, 1983, blz. 1-13.
Dijk, J.J.M. van, en C.H.D. Steinmetz. De WODC slachtofferenquêtes 197419 79.
‘s-Gravenhage: Staatstuitgeverij, 1979.
Guyot, D. en M. Chmura. lssues in evaluating teampolicing in Troy.
New York, 1978.
Hackman, J.R. en E.E. Lawler III. Employee reactions to job characteristics.
Journal applied psychological monograph, 1971, nr. 55, blz. 259-286.
Hackman, J.R. en G.R. Oldman. Motivation through the design of work: test of
a theory.
Organisational behavior and humane performance, 1976, nr. 16, blz. 250-279.
Jaspers, Th.F. Het ontstaan van, het werken met wijkteams; het reorganisatie
proces bij de gemeentepolitie Sittard.
Scriptie NPA, 1984.
Kesteren, R.A. van. Medezeggenschap in organisatieverandering. Een sociaal
wetenschappelijke bijdrage door middel van de bedrjfsenquête.
Deventer, Kluwer, 1978.
Kruyswijk, A.J. Teampolitie: integratie, werkstructurering en werkoverleg; een
litera tuurverkenning.
‘s-Gravenhage, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1980.
Nu ijten-Edel broek, E.G M., Projectsurveillance en voorkomen misdrijven in
Hoogeveen.
‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982.
.

Nuijten-Edeibroek, E.G.M. Criminaliteitsbestrijding op langere termijn. De
effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven.
‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983.
45

Nuijten-Edelbroek, E.G.M. Gemeentelijke indeling en de organisatie van de
politie: Zuid-Limburg.
's-Gravenhage: Ministerie van Justitie, 1983.
Politie in een veranderende samenleving. Rapport van een studiebijeenkomst
gehouden in het studiecentrum voor Hogere politie-ambtenaren te Heelsum,
1974.
Projectgroep organisatiestructuren, Politie in verandering; een voorlopig theoretisch model.
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977.
Projectgroep organisatiestructuren, Sterkte van de politie.
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979.
Sherman, L.W., C.H. Milton en T.V. Kelly. Teampolicing; leven case studies.
Washington, Police Foundation, 1973.
Spickenheuer, J.L.P. Voetsurveillance en preventievoorlichting in AmsterdamOsdorp.
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983.
Suchman, E.A. Action for what? A critique of evaluative research.
In: C.H. Weiss (ed.), Evaluating action programs: readings in social action and
education.
Boston, Allyn and Bacon, Inc., 1976.

46

Gemeentepolitie Sittard 1980
. organisatieschema
Korpschef

inlichtingendienst

beheersdienst

stafbureau
planning

korpschef
chef
justitiële dnst

chef
algemene dnst

chef
bijzondere dnst

chef
surveillance

F-F

plv. chef
justitiële
dienst

brigadier

brig. brig. brig. brig. brig. brig.
ploeg ploeg ploeg ploeg ploeg ploeg
5
4
1
6
2
3
bureau
bijzond.
wetten

bureau
verkeerszaken

techn. opsp.
herken. dnst

adm.
recherche

rayondienst

parkeercontrole

algemene
recherche

kinderpolitie

Gemeentepolitie Sittard 1981
organisatieschema
bureau
beleidsondersteuning

team 1

team II

Korpschef

recherche
ondersteuning

personeelszaken
administratie
beheer

team III
adjudant
int. dienst

47

Gemeentepolitie Sittard 1982
organisatieschema

team 1
bureau
beleidsonderzoek

team II

Korpschef

personeelszaken
administratie
beheer

team III

team IV

48

executieve
ondersteuning

ISBN 90 12 04882 6

3061425984F-7599

