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Voorwoord

Is Nederland over 20 jaar nog het Nederland zoals wij dat nu kennen? Krijgen we een nieuwe 

Gouden Eeuw, zien we de mogelijkheden in de toekomst of glijdt ons land af naar een slaapland 

waar weinig initiatieven meer worden genomen en worden we dan voorbij gestreefd door 

allerlei nieuwe naties? Er zijn voldoende aanleidingen om te denken dat er veel gaat veranderen 

in Nederland. De informatierevolutie, de moorden op Fortuyn en Van Gogh, de opkomst van 

China, India en het Oostblok, de rol van religies als de Islam etc.

Wij raakten gefascineerd in de vraag wat toekomstige ontwikkelingen voor ons land en het 

politievak kunnen of zullen betekenen en werden daarbij onder andere geïnspireerd door 

boeken van Adjiedj Bakas, die nationale en mondiale megatrends beschrijft. Wat betekent dit 

voor de relatie van de politie met de samenleving? Slagen wij er ook in om in de toekomst 

verbinding te houden met de samenleving? In het verleden zijn er diverse crises geweest waarbij 

de politie de verbinding met de samenleving verloor, zoals bijvoorbeeld in de jaren 60. Kunnen 

wij dit in de toekomst voorkomen en welke betekenis heeft dit voor het leiderschap? 

Als afronding van onze masteropleiding -Strategisch Leidinggevende Leergang- aan de School 

voor Politie Leiderschap, kozen wij voor dit thema met de focus op de ontwikkeling tribalisering: 

het proces waarbij het belang van de staat afneemt en die van afzonderlijke bevolkingsgroepen 

aan terrein wint. Om van theorie naar empirie te gaan, maakte een veldonderzoek in de Haagse 

wijken Schildersbuurt-West, Transvaalkwartier en Groente- en Fruitmarkt deel uit van onze 

research.

Wij hebben veel plezier aan ons onderzoek beleefd, hoewel wij ook tegen lastige vragen 

opliepen. Wij zijn er van overtuigd dat de uitkomsten van dit onderzoek bruikbare inzichten en 

aanbevelingen heeft opgeleverd voor de (toekomstige) verbinding tussen de politie en de 

samenleving, alsmede voor het bijbehorende leiderschap. Daarnaast biedt het mogelijkheden 

voor nader onderzoek.

Veel dank spreken wij uit naar onze scriptiebegeleiders, dr. Theo Jochoms en drs. Jan Nap, die 

ons voortdurend gestimuleerd hebben en ons op nieuwe richtingen wezen als wij vast dreigden 

te lopen. Bijzondere dank gaat uit naar bureauchef Richard Vriesde en de vele collega’s van 

bureau De Heemstraat in Den Haag. Wij hebben de indruk en het gevoel gekregen dat hij met 

zijn bureau oprecht verbinding met de samenleving wil maken en wil behouden. Tijdens het 

onderzoek hebben wij een geweldige medewerking ondervonden en de bereidheid gezien zich 

kwetsbaar op te stellen. 

Warnsveld, augustus 2007

Alice Vellinga

Peter Verhofstad

René Huegen
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Managementsamenvatting

Inleiding

De wereld verandert steeds sterker en sneller. Er zijn veel ontwikkelingen gaande zoals 

maatschappelijke, economische, technologische, politieke, religieuze en demografische.  

Die hebben ook hun invloed op de Nederlandse samenleving en de Nederlandse politie.  

Zo ‘verkleurt’ Nederland sterk en die ontwikkeling is met name in de Randstad en andere grotere 

steden gaande. Lopend door bijvoorbeeld de Haagse Schilderswijk is dit duidelijk zichtbaar en 

voelbaar. Er is sprake van een bont palet aan huidskleuren en culturele achtergronden.

Adjiedj Bakas schetst in zijn boek ‘Megatrends in Nederland’ onder andere het beeld dat ons 

land verandert van een natiestaat naar een staat met allerlei (nieuwe) gemeenschappen of 

stammen die ‘los’ van elkaar leven. Niet de geografische afkomst, maar de gemeenschappelijke 

culturele entiteit, gevormd door bijvoorbeeld etnische afkomst, religie, taal, gebruiken en 

tradities is de belangrijkste onderling verbindende factor. Hij duidt dit proces aan met het begrip 

tribalisering. 

Deze ontwikkelingen zijn nu en in de toekomst van wezenlijke invloed op de wereld waarin we 

leven en werken. Dit roept verschillende strategische vraagstukken op. Welke trends en 

ontwikkelingen zijn de komende jaren van impact op de Nederlandse samenleving? Wat zijn de 

veiligheidsvraagstukken van de toekomst? Hoe houdt de politie verbinding met die 

veranderende samenleving? Wat wordt van de politieleider in de toekomst verwacht? 

Verbinding en leiderschap zijn hierbij twee belangrijke thema’s. Zal de politie erin slagen 

verbinding te houden met de veranderende maatschappelijke omgeving en welke rol is daarbij 

voor het politieleiderschap weggelegd? Past de huidige sturingsstijl, die sterk organisatie- en 

resultaatgericht is, in de toekomst nog wel? 

Foto 1: De Haagse Markt een bont palet van culturen.
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In dit onderzoek wordt onderzocht of de genoemde ontwikkeling van tribalisering al zichtbaar is 

en wat dit betekent voor de toekomst. Om het onderzoek praktijkgericht en concreet te maken, 

is gekozen voor een geografisch gebied in het centrum van Den Haag, waar deze ontwikkeling 

al aan de orde is. Het betreft het verzorgingsgebied van politiebureau De Heemstraat, dat een 

deel van de Schilderswijk, het Transvaalkwartier en de Groente en Fruitmarkt omvat. Verbinding 

vormt het tweede centrale thema. Een politie, die niet in verbinding is met haar 

maatschappelijke omgeving, verliest namelijk het vertrouwen en haar legitimiteit. Diverse crisis in 

het verleden hebben dit haarfijn blootgelegd.

Probleemstelling

Het wezen van de Nederlandse politie is, dat zij haar opdracht geïntegreerd in de samenleving 

wil verrichten. Waneer de politie onvoldoende of geen verbinding meer heeft bij ontwikkelingen 

en veranderingen in die samenleving, komt de positie en de rol van de politie in die samenleving 

onder druk te staan. Als de politie(leider) niet in staat is om de verbinding met de samenleving te 

onderhouden, kan dit haar direct in haar legitimiteit raken.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en overwegingen luidt de probleemstelling van dit 

onderzoek als volgt: 

Welk leiderschap is in de toekomst nodig opdat de politie verbinding houdt in de 
tribaliserende maatschappelijke omgeving van het gebied van bureau De Heemstraat? 

Om een antwoord te krijgen op deze probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen 

gesteld:

Op welke wijze onderhoudt de politie thans verbinding met de wijken Schildersbuurt-1. 
West, Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt?
Wat is de invloed van tribalisering in die wijken?2. 
Op welke wijze kan de politie, uitgaande van tribalisering, in de toekomst verbinding 3. 
met die wijken onderhouden?
Welke vorm van sturing is gewenst bij het maken van verbinding in geval van 4. 
tribalisering?

Methode van onderzoek en theoretisch kader

Om tot beantwoording van de probleemstelling te komen zijn interviews gehouden met behulp 

van semi-gestructureerde vragenlijsten. Daarnaast heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden. 

Hierbij zijn drie theoretische concepten belicht, die in samenhang voor het onderzoek van belang 

zijn: tribalisering, omgeving en verbinding, alsmede omgevingsgericht leiderschap. 

De verwachting van het CBS is dat in 2050 de Nederlandse bevolking voor 29% uit allochtonen 

zal bestaan. Onder invloed van deze multi-etnische ontwikkeling zal de Nederlandse samenleving 

veranderen. Dit wordt versterkt door onder meer globalisering, toenemende mobiliteits-

mogelijkheden en internetgebruik. De hedendaagse burger is een wereldburger geworden,  

die geen vaderland nodig heeft om tot een bepaalde gemeenschap te behoren. Het belang van 

Nederland als staat zal afnemen, terwijl het belang van nieuwe gemeenschappen of stammen in 
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de toekomst zal toenemen. Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling (tribalisering) ook voor 

de politie veranderingen met zich meebrengt. 

Onder invloed van new public management is ook binnen de politie een versterkte oriëntatie op 

resultaat, coördinatie en efficiëntie niet uitgebleven. Het prestatieconvenant is daarbij een 

sprekend voorbeeld. Hierdoor is de oriëntatie van politieleiders sterk intern gericht geraakt; op 

de organisatie en het resultaat. Gelet op de ontwikkeling van tribalisering is een versterkte 

oriëntatie op het omgevingsgerichte denken echter gewenst. Bij de zoektocht naar een beter 

evenwicht tussen de interne- en externe oriëntatie kan gebruik worden gemaakt van het 

denkmodel van Aardema. Belangrijke vaardigheden die met de omgevingsgerichte oriëntatie 

verband houden, zijn: verkennen (luisteren, ontvangen en nieuwe ontwikkelingen toelaten) en 

vernieuwen (bewerkstelligen dat het nieuwe zich vertaalt in andere omgangspatronen en 

gedragsroutines). 

Een bijzonder aspect dat aansluit bij het door Aardema genoemde ‘verkennen en vernieuwen’, 

betreft de maatschappelijke onderstromen: zwakke signalen die een voorteken zijn van 

verandering en in de toekomst manifest kunnen worden. Door deze voortekenen te duiden en 

van handelingsmogelijkheden te voorzien, kunnen kansen tijdig onderkend en benut worden, 

terwijl risico’s of dreigingen eerder kunnen worden afgewend. Om verbinding in een 

tribaliserende maatschappelijke omgeving te behouden is het van essentieel belang zicht te 

hebben op die onderstromen. Dit wordt onder meer verkregen door ook rekening te houden 

met de verschillende culturele codes van de stammen. 

Tenslotte is de rol van leiderschap in relatie tot de externe omgeving besproken. Leiderschap 

geeft richting en sturing aan de organisatie en vervult daarmee een belangrijke rol bij het maken 

van verbinding; zowel intern als extern. In dat kader zijn de voor dit onderzoek relevante 

stromingen en invalshoeken besproken (de contingentie- en de gedragsgerichte benadering, 

alsmede de inhoud en de betekenis). 

Om effectief te zijn dient een politieleider waarde toe te voegen aan de organisatie. Hij dient 

zich te richten op de interne organisatie (betekenis geven), de medewerkers (gedragsgericht) en 

de buitenwereld (contingentie). Een belangrijk onderdeel van leiderschap en het maken van 

verbinding is de wijze waarop sturing wordt gegeven. Pröpper en Steenbeek onderscheiden 

daarbij zeven sturingsstijlen, die in dit onderzoek gebruikt worden om na te gaan welke vorm 

van sturing het beste aansluit op een tribaliserende omgeving. 

Satépennen

Het onderzoek heeft een aantal ‘satépennen’ opgeleverd; de lijnen die wij zien terugkomen in 

het gehele onderzoek, te weten:

1. tribalisering en sociale cohesie

 de maatschappelijke omgeving van bureau De Heemstraat laat zowel fysiek als sociaal 

een getribaliseerd beeld zien, waarbij de verwachting is dat dit beeld zich in de toekomst 

zal versterken door de komst van Oost-Europeanen, Afrikanen en mogelijk ook Aziaten. 

Deze tribalisering heeft invloed op de mate van sociale cohesie. De (sub)-stammen hebben 

onderling weinig contact en voelen zich nauwelijks met elkaar verbonden. Jongeren lijken 
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hierop een uitzondering te vormen. Dit lijkt zich ook voor te doen als er sprake is van 

gemeenschappelijke economische drijfveren, zoals bij ondernemen en/of criminaliteit;

2. leefwereld en systeemwereld

 de functie, de effectiviteit en de uitkomsten van formele netwerken, zoals 

bewonersorganisaties en projectgroepen, worden zowel door bewoners als professionals 

als marginaal en minimaal bestempeld. Dit heeft te maken met de wijze waarop deze zijn 

samengesteld, de onderwerpen die worden behandeld en het vertrouwen dat men erin 

heeft. De formele netwerken vertegenwoordigen de systeemwereld.

 Voorts blijkt dat de informele contacten, waarbij wordt aangesloten bij de kenmerken en 

structuur van de wijk, tot een veel grotere verbinding met de maatschappelijke omgeving 

leidt. De informele netwerken worden door alle betrokkenen als meest krachtig en waardevol 

gezien. De informele netwerken vertegenwoordigen de leefwereld. In dit verband viel de 

positieve rol en waardering voor de wijkagent op. Wijkagenten sluiten het meest aan bij 

de kenmerken van de wijk, de informele netwerken en de werkwijze daarvan. Met de 

medewerkers in de noodhulp of de opsporing was de verbinding veel minder hetgeen ook 

tot een minder goede waardering leidde. Voor de politie is het daarom van belang dat zij 

aansluit bij en gebruik maakt van de kenmerken van de wijk en de leefwereld van mensen. 

Zij zou de contacten minder zelf moeten organiseren, maar ze meer op moeten zoeken en 

erbij aansluiten.

3. de onderstromen vind je onder water

 onderstromen herkennen, daar betekenis aan geven en de juiste actie op verrichten, vraagt 

van de politie extra en soms ook andere inspanningen. Duidelijk is gebleken dat de formele 

contacten onvoldoende of niet bijdragen aan het signaleren van die onderstromen. Om 

onderstromen te herkennen en te duiden, geldt nog meer dat aansluiting op de leefwereld 

van de stammen noodzakelijk is, dat de politie zich verdiept in de wereld waarin mensen 

leven, dat zij daadwerkelijk ondergaat in de culturen en belevingswerelden van die mensen 

en dat zij op zoek gaat naar de blinde vlekken op de eigen sociale kaart; 

4. sturing: rationele control versus decentrale vrijheid

 de drang naar control en beheersing op strategisch niveau wordt ervaren en gevoeld door 

het tactisch niveau als een belemmerende factor om verbinding te kunnen onderhouden en/

of maken met de maatschappelijke omgeving. De omgeving van de politie geeft dit eveneens 

aan: “Ze moeten zoveel schrijven, anders doen ze het niet goed”. Er wordt onvoldoende 

regelruimte ervaren om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen, die noodzakelijk zijn voor 

die verbinding;

5. verbonden of verbinding verbroken

 met betrekking tot de interne verbinding -de verbinding binnen de politie- werd een satépen 

onderkend, die direct van invloed is op de kwaliteit en de effectiviteit van de externe 

verbinding. De ambities om multi-etnisch te werken worden slechts ten dele gerealiseerd. 

Wijkagenten -proces wijkzorg- en de medewerkers van de unit MEP zijn hierin voortrekkers. 

Bij de processen noodhulp, handhaving en opsporing slaagt men hierin nog onvoldoende. 

Dat optreden wordt als reactief, gericht op productie en minder respectvol ervaren. Dit wordt 

mede door kennisgebrek bij die politiewerkers veroorzaakt. Tevens blijken andere onderdelen 

van het korps zoals bijvoorbeeld de Vreemdelingendienst, acties in de wijk te houden, 
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die niet altijd worden afgestemd met of doorgegeven aan het bureau. Hierdoor ontstaat 

onbegrip en verwarring bij de bewoners en dit heeft een negatieve invloed op de verbinding 

met de politie in de wijken;

6. pamperen en verbinding: creëer een sence of urgensy

 de gemeente Den Haag en de politie investeren veel in de wijk met verschillende projecten, 

opbouwwerk, sociale structuren en subsidies. Toch is een veel gehoorde klacht: “Ze doen 

ook niets voor ons.” Het lijkt er op , dat hoe meer de overheid investeert, des te meer 

mensen zich afhankelijk opstellen en zelf minder initiatieven ondernemen. Je kunt stellen dat 

‘pamperen’ tot passiviteit leidt.

 Interessant in dat verband is na te gaan onder welke omstandigheden mensen meer 

geneigd zijn verbinding met elkaar te maken. Paradoxaal is, dat de sterkste verbinding 

wordt verkregen bij een dreiging van buitenaf. In menselijk gedrag ontstaat saamhorigheid 

wanneer er een gemeenschappelijke bedreiging dan wel een sterk gewenst positief 

perspectief ontstaat; er sprake is van een sence of urgensy. Ook in dit onderzoek is een sence 

of urgensy van buitenaf door alle geïnterviewden benoemd, die tot gemeenschappelijkheid 

en verbinding leidt. Het gaat dan om de veiligheid van de eigen woon- en leefomgeving en 

het hebben of creëren van economisch perspectief. In beide gevallen liggen er kansen en 

mogelijkheden voor de politie om nieuwe verbinding te maken of bestaande te verstevigen. 

De politie dient daarbij zoals eerder aangegeven aan te sluiten bij de kenmerken van de 

leefwereld van de maatschappelijke omgeving.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de politie aan bureau De Heemstraat:

1. werkt in een gebied waar sprake is van tribalisering. Sociale cohesie tussen de (sub)-

stammen niet of nauwelijks aanwezig is. Hierop werden drie uitzonderingen aangegeven: 

bij jongeren, ondernemers en criminele groepen. In de laatste twee gevallen ligt het belang 

in gemeenschappelijke economische drijfveren. Door op het gebied van veiligheid en/of 

economisch perspectief in te steken -een sence of urgensy te creëren- is de kans op het 

vergroten van verbinding aanwezig;

2. op veel manieren contacten onderhoudt om in verbinding te komen, te zijn en te blijven met 

haar maatschappelijke omgeving. Dit gebeurt op formele en informele wijze, waarbij zij over 

beïnvloedbare en minder beïnvloedbare factoren beschikt;

3. zich nog te sterk richt op de formele contacten die minder effectief zijn dan de informele 

netwerken. Een positieve uitzondering hierop vormen de wijkagenten; 

4. nog niet optimaal in verbinding is, omdat de politie nog onvoldoende aansluit op de 

kenmerken en de structuur van de wijk, alsmede op de leefwereld van de (sub)-stammen; in 

casu de informele netwerken. Hier liggen kansen en mogelijkheden; 

5. door het ontbreken van de optimale verbinding, belangrijke signalen mist of kan missen 

uit de onderstromen van haar maatschappelijke omgeving. Signalen die van belang zijn om 

nu en in de toekomst verbinding te hebben en te houden. De wijkagenten in dit geval een 

positieve uitzondering vormen;

6. het huidige leiderschap niet altijd aansluit op de eisen die de maatschappelijke omgeving aan 

haar stelt. De toekomstige oriëntatie dient nadrukkelijker gericht te zijn op die omgeving, 

zich daarop aansluit en zich flexibel aanpast. Van belang daarbij is dat medewerkers 

regelruimte hebben;
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7. de verbinding met haar maatschappelijke omgeving kan vergroten als de interne sturingsstijl 

daarop wordt afgestemd. Dit houdt in dat de huidige stijl moet veranderen van consultatief 

naar delegerend. Met de delegerende stijl wordt bedoeld dat de tactische leiding zelf de 

bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen op basis van een heldere visie van de top. Zij 

werkt daarbij nauw samen met haar partners en laat de uitwerking van beleid over aan die 

partners waarbij kaders en uitgangspunten worden gedeeld;

8. meer aansluiting en gebruik zou moeten maken van de initiatieven die door tribaliserende 

burgers worden ondernomen. De verbinding zal sterker worden als de ontwikkeling van 

dergelijke initiatieven wordt gestimuleerd. Evenals bij de interne sturing betekent dit dat 

hiervoor ruimte moet worden gegeven. In dit geval betreft het (externe) ruimte zodat de 

tribaliserende burger, al dan niet georganiseerd, meer op dat vlak kan ondernemen en

9. naar analogie van het denkmodel van Aardema meer de balans moet zoeken tussen alle 

kwadranten van het door hem gehanteerde model. De aandacht is nu teveel gericht op de 

kwadranten resultaat- en organisatiegerichtheid. Om een goede verbinding met de omgeving 

te bereiken, zal eerst aandacht moet worden besteed aan het kwadrant mensgerichtheid. Pas 

als alle kwadranten voldoende aandacht krijgen, dus intern in verbinding zijn, is een goede 

externe verbinding mogelijk.

Aanbevelingen

Op basis van de conclusie wordt een aantal aanbevelingen gedaan, te weten:

benut meer dan nu sociaal-culturele en antropologische inzichten om nog beter zicht te 1. 

krijgen in en te houden op wat er leeft en speelt in de wijk; met name ten aanzien van de 

zogenaamde onderstromen;

benut de energetische krachten van de wijk en de stammen. Neem het niet over, maar sluit 2. 

aan bij de structuur en de denk- en de leefwereld van de stammen;

een sence of urgensy heeft een positief effect op verbinding, saamhorigheid en sociale 3. 

cohesie. Zowel met betrekking tot het veiligheidsvraagstuk als bij economische drijfveren 

liggen mogelijkheden en kansen. Onderzoek die nader en benut deze;

versterk de verbinding in de organisatie -intern- om de verbinding met de maatschappelijke 4. 

omgeving -extern- te verbeteren, te houden of (opnieuw) te maken;

zorg strategisch gezien voor een meer delegerende leiderschapsstijl, zodat meer regelruimte 5. 

en eigen beslissingsbevoegdheid op tactisch niveau ontstaat, waardoor sneller, flexibeler 

en beter ingespeeld kan worden op de getribaliseerde omgeving. Bevorder daarbij tevens 

ondernemersschap bij de medewerkers aan de frontlinie en

verricht vervolgonderzoek:6. 

in soortgelijke wijken als die van bureau De Heemstraat, om na te gaan in hoeverre de •	

uitkomsten generaliseerbaar zijn;

betrek de inzichten en uitkomsten van dit onderzoek bij het huidige action learning •	

programma van de School voor Politieleiderschap met betrekking tot het ‘vraagstuk 

policing of communities’ en 

naar de rol van de vrouw bij het thema verbinding in een getribaliseerde maatschappelijke •	

omgeving. Deze is in dit onderzoek onderbelicht gebleven.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De wereld verandert sterk en steeds sneller. We zien maatschappelijke, economische, 

technologische, politieke en religieuze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld toenemende 

individualisering, vergrijzing, migratie, opkomst van nieuwe grootmachten als China en India, 

toenemende mobiliteit, globalisering en (virtuele) netwerksamenleving. Deze mondiale 

ontwikkelingen hebben invloed op de toekomst van de Nederlandse samenleving en de 

Nederlandse politie.

Deze ontwikkelingen zullen niet stoppen. Zowel in de nabije als ook in de wat verdere toekomst 

zullen die van wezenlijke invloed zijn op de wereld waarin we leven en werken. Dit roept 

verschillende strategische vraagstukken op. Welke trends en ontwikkelingen zijn de komende 

jaren te verwachten? Wat zijn de veiligheidsvraagstukken van de toekomst? Hoe houdt de politie 

verbinding met die veranderende samenleving? Wat wordt van de politieleider in de toekomst 

verwacht?

Politieleiderschap kan vanuit verschillende dimensies bekeken worden. Om het doen en laten 

van publieke leiders te kunnen begrijpen, kan gebruik worden gemaakt van een door Aardema 

gehanteerd denkmodel.1 Dit model is gebaseerd op het hieronder weergegeven ‘model van de 

concurrerende waarden’ van Quinn.2 

Quinn onderscheidt twee dimensies, te weten “flexibility and control” en “internal and exter-

nal”. Op grond van deze indeling ontstaan vier kwadranten met klassieke hoofdlijnen waarop 

een organisatie gestuurd kan worden. Aardema heeft een bewerking gemaakt op dit model van 

Quinn. Hij brengt deze vier klassieke hoofdlijnen met elkaar in verband. te weten:

1 Aardema (2005), pag. 42-44.
2 Quinn (1988).
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het mensgerichte denken;1. 

het organisatiegerichte denken;2. 

het resultaatgerichte denken en 3. 

het omgevingsgerichte denken.4. 

Het mens- en organisatiegerichte denken zijn intern georiënteerd, terwijl het omgevings- en 

resultaatgerichte denken extern georiënteerd zijn. In dit denkmodel worden de eisen die aan 

leiders worden gesteld zichtbaar. Van leiders worden zowel interne als externe vaardigheden 

verwacht. In dit onderzoek is de focus op de externe oriëntatie gericht, waarbij op de dimensie 

omgevingsgerichtheid specifiek wordt ingezoomd. Hierbij staat de relatie tussen de politie en de 

(toekomstige) buitenwereld centraal; in het bijzonder de verbinding tussen politie en haar 

maatschappelijke omgeving.

Wij hebben voor deze invalshoek gekozen omdat de relatie die de politie met de 

maatschappelijke omgeving heeft in onze ogen van essentieel belang is voor haar functioneren 

en het vertrouwen dat zij geniet. Onder invloed van de benoemde ontwikkelingen wordt het 

zelfs steeds meer essentieel dat de politie in verbinding blijft met de maatschappelijke omgeving 

waarin zij functioneert. Verbinding zoeken en leggen is een kwaliteit, die de politie heeft 

ontwikkeld.3 Dit verhoudt zich niet met de oriëntatie van het huidig politieleiderschap, dat meer 

intern dan extern georiënteerd is. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

Als we naar de historie van de politie kijken, blijkt in een aantal gevallen ook dat de oriëntatie 

meer intern, dan extern gericht was. In deze gevallen kreeg de verbinding tussen politie en 

samenleving niet altijd de aandacht die het verdiende. Politie en samenleving liepen niet altijd 

even goed samen op; waren niet altijd in voldoende mate met elkaar in verbinding. Enkele soms 

pijnlijke crises waren het gevolg. Dergelijke crises gaan altijd gepaard met verlies van vertrouwen 

in de politie. Bijvoorbeeld valt te denken aan de jaren 60 waarin als gevolg van ontzuiling en 

opkomst van de flower power en hippies een antiautoritaire tendens zichtbaar wordt in de 

samenleving,4 de kronings- en krakersrellen uit de jaren 80, de beheerscrisis van 19935 en 

daaropvolgende gezagscrisis na de parlementaire enquêtecommissie in 1994 van Maarten van 

Traa.6

In de in 2005 tot stand gekomen en door de Raad van Hoofdcommissarissen uitgedragen visie 

op de politiefunctie, vastgelegd in het rapport Politie in Ontwikkeling,7 wordt ook gesproken 

over het feit dat het thans noodzakelijk is te controleren of de bakens goed gestoken zijn. Doen 

wij dat niet dan is de kans groot dat wij rechtstreeks op weg zijn naar een volgende crisis.8

3 Blauwe Denkers (2006), pag. 11-16.
4 De politie verkeert in die tijd in een sociaal isolement ten opzichte van haar omgeving. Als reactie hierop komt 

het rapport Politie in Verandering tot stand (1978). Een aantal jonge hoofdinspecteurs houdt daarin een sterk 
pleidooi voor de maatschappelijke verankering van de politieorganisatie. Een politie die is geïntegreerd in de 
samenleving en zorgt voor intensivering en kwalitatieve verbetering van de contacten tussen politie en burgers. 
Dit op basis van het begrip ‘kennen en gekend worden’ en een politie die is georganiseerd in teams voor een 
specifieke wijk met een generieke taakstelling.

5 In 1992 fuseert de Nederlandse politie tot 26 regiokorpsen. Tot dan was zij verdeeld in 144 gemeentelijke 
korpsen en de rijkspolitie, Politiewet 1993.

6 De IRT-affaire is hiertoe de aanleiding, waarbij onder meer de wijze waarop de politie de aanpak van de 
zware en georganiseerde criminaliteit uitvoert ter discussie komt te staan. Als reactie hierop wordt in 1994 de 
parlementaire-enquêtecommissie Van Traa ingesteld, die met een uitvoerig rapport komt. Dit rapport heeft in 
wetgevende en uitvoerende zin ingrijpende gevolgen voor de opsporingspraktijk.

7 Projectgroep Visie op de politiefunctie (2005).
8 Sommigen, waaronder Anita Hazenberg, ambassadeur van de visie Politie in Ontwikkeling spreken zelfs in dat 

verband van een mogelijke functiecrisis. In VMHP, jaargang 105, nummer 1, februari 2007, pag. 6-7.
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Dergelijke crises vallen vaak te herleiden tot onvoldoende sensibiliteit met de tijdgeest. Hierbij 

werpt zich de vraag op of politieleiders in voldoende en juiste mate in staat waren er voor te 

zorgen dat de politie in verbinding met de samenleving was. Wat kan of moet er gedaan worden 

om er voor te zorgen dat de politie in de veranderende toekomst in verbinding met de 

samenleving blijft; aansluiting houdt?

1.2 Probleemstelling

Het wezen van de Nederlandse politie is, dat zij haar opdracht geïntegreerd in de samenleving 

wil verrichten. Wanneer de politie onvoldoende of geen verbinding meer heeft bij 

ontwikkelingen en veranderingen in die samenleving, komt de positie en de rol van de politie in 

die samenleving onder druk te staan. Als de politie(leider) niet in staat is om de verbinding met 

de samenleving te onderhouden, raakt dit haar direct in haar legitimiteit. Kijkend naar het 

verleden wordt duidelijk tot welke spanningen dit kan leiden. De leermomenten uit het verleden 

kunnen benut worden om soortgelijke spanningen in de toekomst voor te zijn, te vermijden of 

er beter op in te spelen. 

Als we het huidig politieleiderschap aan het door Aardema ontwikkelde denkmodel spiegelen, 

dan is de opvatting te rechtvaardigen dat de focus thans sterk intern gericht is. De 

organisatiegerichtheid blijkt uit de hang naar standaardisatie, beheersing en controle. Begrippen 

als rechtmatigheid en beheersing van de interne werkprocessen zijn belangrijk. Veel 

hedendaagse management concepten, zoals Kwaliteitsmodel Nederlandse Politie, New Public 

Management, Business Process Redesign, Balanced Scorecard passen in het organisatiegerichte 

denken. Het mensgerichte aspect krijgt vorm in de aandacht voor coaching en teambuilding, 

terwijl de resultaatgerichte dimensie vooral in de huidige prestatiecontracten tot uitdrukking 

komt. De huidige dominante agendapunten zoals prestatie-indicatoren, Europese 

aanbestedingen, ICT-beleid en shared services als middel om doelmatiger en goedkoper te 

kunnen werken, passen eveneens in dit beeld.

Regels, normen, protocollen, prestatieafspraken etc. staan daarbij meer en meer centraal en 

kunnen tot ongewenste effecten leiden.9 Het leidt ertoe, dat de politie niet voldoende aandacht 

voor de externe omgeving heeft en daardoor de verbinding met de samenleving kan, zal of 

misschien zelfs al aan het verliezen is. Het zorgt er ook voor dat de politiemedewerker en de 

politieleider zich niet optimaal op hun professionele opdracht of taak kunnen richten en hun 

ontwikkeling stagneert. Zij zijn steeds meer intern gericht en minder extern; op hun omgeving.10

De beantwoording van de strategische vraagstukken wat de eerder genoemde ontwikkelingen 

voor de Nederlandse politie in termen van kansen, keuzes en beleid betekent, past in het 

omgevingsgerichte denken. Het is echter niet een onderwerp wat bovenaan op de agenda staat.

Rekeninghoudend met deze ontwikkelingen is het van belang dat de politie(leider) haar (zijn) 

oriëntatie op de omgeving versterkt. Het omgevingsgerichte denken is daarbij gericht op het 

ontvangen van nieuwe informatie, is vraaggericht en dienstbaar aan de buitenwereld. 

Trefwoorden zijn veelvormigheid, grensvervaging, fragmentatie en ambiguïteit. Er horen 

vaardigheden bij die te maken hebben met verkennen (luisteren, ontvangen, nieuwe  

 

 

9 Stol en Van der Wal (2006), pag. 75-90.
10 Lans (2005), pag. 47-61.
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ontwikkelingen toelaten) en vernieuwen (weten te bewerkstelligen dat het nieuwe zich vertaalt 

in andere omgangspatronen en gedragroutines).11

Daarbij is het belangrijk te verkennen welke trends en ontwikkelingen in de samenleving te 

verwachten zijn en op welke wijze de politie in die samenleving in verbinding met de burgers is 

en kan blijven. Voor dit onderzoek is gekozen voor een ontwikkeling die van invloed lijkt te zijn 

op de verbinding die de politie met de samenleving heeft. Het gaat hier om de ontwikkeling die 

wordt aangeduid als tribalisering: het proces waarbij het belang van de staat afneemt en die van 

afzonderlijke bevolkingsgroepen aan terrein wint (stamvorming), zie verder § 2.2. De keuze voor 

deze ontwikkeling is gelegen in het feit dat deze naar onze mening goed zichtbaar is, gevoeld 

wordt en veel invloed heeft op de toekomstige maatschappelijke omgeving. Daarmee wordt/is 

het een factor waar de politie in de toekomst rekening mee dient te houden. Deze ontwikkeling 

legt een claim op een goede en juiste externe oriëntatie, die leidt tot verbinding en binding met 

al die ’stammen’. De politieleider heeft daarin een cruciale functie en rol.

Wat onder een samenleving dient te worden verstaan is afhankelijk van de context. Afhankelijk 

van de context kan men het begrip samenleving beperken of uitbreiden van minimaal twee 

personen tot bijvoorbeeld een gezin, woongemeenschap, wijk, stad, staat of de gemeenschap 

van alle mensen. De meeste kans om een ontwikkeling zoals tribalisering aan te treffen is de 

plek waar politie en maatschappij bij elkaar komen. Deze plek is de leefomgeving van mensen; 

de plek waar ze wonen, werken en zich ontspannen. Kortom de wijken of buurten waarin ze 

verblijven. In dit onderzoek brengen wij het begrip ‘samenleving’ daarom terug tot het niveau 

van een bureaugebied.12

Dit leidt tot de volgende probleemstelling:

Welk leiderschap is in de toekomst nodig opdat de politie verbinding houdt in de 
tribaliserende maatschappelijke omgeving van het gebied van bureau De Heemstraat?

1.3 Onderzoeksdoel

Er wordt naar gestreefd meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de politie verbinding heeft en 

houdt in een getribaliseerd woon- en werkgebied. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop 

tribalisering zich voordoet en hoe dit van invloed is op die verbinding; nu en in de toekomst. 

Tenslotte wordt nagegaan op welke wijze politieleiders, gegeven die omstandigheden, sturing 

dienen te geven om er voor te zorgen dat die verbinding optimaal is of wordt. Op basis van deze 

inzichten kan worden gesignaleerd welke mogelijke kansen en/of knelpunten er zijn ten aanzien 

van die verbinding .

Zoals zojuist beschreven is dit maatschappelijk relevant aangezien het in verbinding zijn met  

de maatschappelijke omgeving een belangrijke voorwaarde is voor vertrouwen en draagvlak.  

Meer verheven zou het als legitimiteit aangeduid kunnen worden. Het heeft in dat verband  

ook (indirect) invloed op de effectiviteit van het politie optreden. Als die verbinding er niet of 

onvoldoende is en de effectiviteit onder druk komt te staan, kan dit leiden tot een crisis.  

Het verleden heeft diverse voorbeelden gekend.13 
11 Aardema (2005), pag. 43-44.
12 Het betreft hier het bureaugebied van bureau De Heemstraat in Den Haag, bestaande uit de wijken:  

Schildersbuurt-West, het Transvaalkwartier en de Groente- en Fruitmarkt.
13 Zie voetnoten 4, 5, 6 en 8.
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Het is ook politiekundig relevant. Het is van belang dat de oriëntatie op de omgeving wordt 

versterkt om beter inzicht te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen, zoals tribalisering. 

Welke kansen en bedreigingen dit met zich meebrengt en wat dit voor de politieleider betekent 

als het gaat om sturing geven in een dergelijke context. 

In die zin willen wij met deze scriptie (strategisch) leidinggevenden en andere betrokkenen, ook 

prikkelen. Door de huidige dominante interne gerichtheid, is er minder aandacht voor de externe 

ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Het bevat derhalve ook een persoonlijke ambitie, 

namelijk een bijdrage te willen leveren aan de toekomstige ontwikkeling van het leiderschap bij 

de Nederlandse politie. Het gaat ons dan met name om de (hernieuwde) aandacht en verdere 

ontwikkeling van de omgevingsgerichtheid van het (strategisch) leiderschap. 

De uitkomst van onze studie is tevens te gebruiken voor de in ontwikkeling zijnde 

werkgeversvisie en kan als input fungeren voor en een bijdrage leveren aan de 

onderzoeksopdracht die de School voor Politieleiderschap (SPL), in oktober 2006 heeft aanvaard 

van de Raad van Hoofdcommissarissen. De vragen die in de onderzoeksopdracht van de SPL 

centraal staan, betreffen:

definieer scherper dan nu het geval is, welk leiderschap voor de politie geboden is en•	

breng samenhang in de ontwikkeling van politieleiderschap.14 •	

1.4 Operationalisering en afbakening

In deze paragraaf gaan wij in op wat wij in dit onderzoek verstaan onder een aantal begrippen, 

waarmee tevens afbakening van het onderzoek plaats heeft. 

Trends/ontwikkelingen

Bij de trends/ontwikkelingen hebben wij als uitgangspunt de gedachten en beelden van Adjiedj 

Bakas15 genomen. Hij onderscheidt twee mondiale megatrends:16

de nieuwe economische wereldorde en1. 

de strijd tussen christendom en Islam.2. 

Deze twee internationale megatrends hebben ook gevolgen voor ons land. Hij onderscheidt voor 

ons land zeven megatrends:17

van natiestaat tot nieuwe tribalisering;1. 

van tradities naar technologische, spirituele en milieurevoluties;2. 

van laissez faire naar veiligheidsobsessie;3. 

van overheidscontrole naar het einde van de verzorgingsstaat;4. 

van coöperatieve democratie naar aandeelhoudersdemocratie;5. 

van Argentiniëmodel naar nieuwe VOC model en6. 

van calvinistische cultuur naar aziatisering, Islamisering en de deseksualisering van Nederland.7. 

14 Raad van Hoofdcommissarissen, Voortgangsverslag strategisch loopbaanbeleid (SLBB), 9 en 10 mei en School 
voor politieleiderschap, offerte Ontwikkelen visie op leiderschap versie 30 oktober 2006. 

15 Adjiedj Bakas is auteur van de bestsellers Megatrends Nederland, Megatrends Europe en De toekomst van God. 
Hij adviseert in binnen- en buitenland bedrijven en overheden over trends en vertaalt die naar bedrijfsvoering, 
marketing en HRM. Hij is een veelgevraagd spreker en wordt in de media vaak geciteerd, van CNN tot  
Het Financiële Dagblad, van het NOS Journaal tot NRC Handelsblad. Meer informatie op www.bakas.nl of 
www.dexter.nl. 

16 Bakas (2005), pag. 15-42.
17 Bakas (2005), pag. 43-ev.
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In bijlage 1 wordt een korte beschrijving van de diverse trends weergegeven. 

Wij hebben uit deze opsomming de trend/ontwikkeling ‘van natiestaat tot nieuwe tribalisering’ 

als vertrekpunt genomen. Hiermee is een eerste afbakening van het onderzoek gemaakt. Voor 

wat betreft de verantwoording van de keuze voor deze ontwikkeling wordt verwezen naar de 

probleemstelling in § 1.2. 

Samenleving

Onder een samenleving verstaan wij een groep mensen, die samen een systeem vormen en 

waarbinnen wisselwerking bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken.18 In een 

samenleving staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal. 

Een begrip dat grotendeels samenvalt met de notie ‘samenleving’ is ‘maatschappij’. Het legt 

echter meer de nadruk op de institutionele, ordende aspecten van de samenleving: de staat en 

de staatsapparaten. Daarmee is het ook een meer territoriumgebonden begrip dan 

‘samenleving’.19 Overeenkomstig Politie in ontwikkeling vatten wij het begrip maatschappelijke 

omgeving in ruime zin op.20 

De samenleving, als maatschappelijke omgeving opgevat, kan verschillende verschijningsvormen 

aannemen: de gehele Nederlandse samenleving, het bestuur, het Openbaar Ministerie, een 

provincie, een specifieke bevolkingsgroep, maar ook het (georganiseerde) bedrijfsleven, sociale 

groeperingen en maatschappelijke organisaties. In dit onderzoek is het onderzoeksgebied, zoals 

eerder aangegeven, afgebakend tot de burgers die samen in een bepaalde wijk leven. Daarmee 

brengen we de relevante maatschappelijke omgeving terug tot wijkniveau. 

Gegeven de ontwikkeling die we als uitgangspunt gekozen hebben, richt ons onderzoek zich op 

een wijk met een multiculturele samenstelling. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 

Schildersbuurt-West, Transvaal-Noord, -Midden en -Zuid en de Groente- en Fruitmarkt; die vallen 

onder het politiebureau De Heemstraat in Den Haag. 

Verbinding

Het begrip verbinding kent verschillende verschijningsvormen: van oppervlakkige relaties tot 

vormen die het wezen, het fundamentele bestaan raken. Bij verbinding is sprake van 

wederkerigheid. Het gaat verder dan alleen contact maken. Is die wederkerigheid er niet, dan is 

er geen sprake van verbinding. In feite gaat het over communicatie (verbaal-non-verbaal, fysiek-

virtueel, etc.) waarbij zender en ontvanger na het contact samen besluiten om ter wille van een 

bepaald gemeenschappelijk van belang zijnde reden, invulling te geven aan dat contact.

Voor de politie is het proces van verbinding maken complex, omdat het maar de vraag is of de 

omgeving de noodzaak inziet, of er voldoende diepgang wordt verkregen, of de verbinding 

überhaupt onderhouden kan worden en, niet op de laatste plaats, of de verbinding voldoende 

echt en authentiek is.21

18 http://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
19 http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij
20 Politie in ontwikkeling (2005), pag. 71-72.
21 Leergang Politie Leiderschap (1998-2000), pag. 15-17.
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Verbinding kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Zo kan gekeken worden 

naar:

het hoe; het repertoire. Welk instrumentarium word ingezet om in verbinding met de •	

maatschappelijke omgeving te komen of te blijven? Op welke wijze wordt het vorm 

gegeven?

Men kan zich echter ook richten op de waartoe vraag. Waartoe dient het; wat wordt met de •	

verbinding beoogd? 

Op deze plaats maken we een nadere afbakening van het onderzoek. In deze scriptie gaat het 

over de verbinding van de politie met de maatschappelijke omgeving. 

Leiderschap

Leiderschap is het vermogen om te innoveren door de ontdekking en schepping van nieuwe 

betekenis voor mensen in de organisatie. Het gaat dus in tegenstelling tot management niet tot 

handelen in een voorgegeven context. Leiderschap is gericht op verandering van de context 

maar ook op het aanpassen aan die context (‘to do the right things’ in plaats van ‘to do things 

right’).22 

De context in dit onderzoek is de maatschappelijke omgeving (= de wijk) van politiebureau De 

Heemstraat, waarbij de verbinding met die externe omgeving centraal staat, alsmede de wijze 

waarop sturing, als onderdeel van leidinggeven, daarin een bevorderende rol heeft.

1.5 Onderzoeksvragen

Voordat wij op basis van de probleemstelling overgaan tot het formuleren van de 

onderzoeksvragen, wordt eerst schematisch de context van het onderzoek weergegeven:

22 Ontleend aan Verstraeten (2003), pag. 13 en 19. 

Schema 1: context onderzoek.
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Op basis van dit overzicht komen wij tot de volgende onderzoeksvragen: 

Op welke wijze onderhoudt de politie thans verbinding met de wijken Schildersbuurt-1. 
West, Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt?
Wat is de invloed van tribalisering in die wijken?2. 
Op welke wijze kan de politie, uitgaande van tribalisering, in de toekomst verbinding 3. 
met die wijken onderhouden?
Welke vorm van sturing is gewenst bij het maken van verbinding in geval van 4. 
tribalisering?

1.6 Aanpak onderzoek

De focus in dit onderzoek ligt op een strategisch politievraagstuk, dat zich op lokaal niveau -het 

niveau van een bureaugebied- manifesteert. In dit geval het werkgebied van bureau De 

Heemstraat in Den Haag, dat valt onder het politiekorps Haaglanden. 

Er is door ons bewust voor gekozen het onderzoek binnen een bureaugebied te doen en niet bij 

meer soortgelijke wijkbureaus. Dit heeft te maken met het feit dat wij, gelet op de beschikbare 

tijd, de voorkeur gaven aan een diepteonderzoek. Het houden van verbinding met de omgeving 

is namelijk een complex probleem. Verschillende omstandigheden hebben invloed op de mate 

waarin de politie al dan niet in verbinding is. Daarbij is het dus van belang de alledaagse situatie 

intact te laten en de onderzoekssituatie als een samenhangend geheel te zien. Het onderzoek is 

in die zin als een casestudy opgezet, dat een explorerend karakter heeft.

Voor ons onderzoek is dit een relevant bureau om te onderzoeken, omdat dit bureau een 

werkgebied heeft in het centrum van Den Haag met grote uitdagingen op het gebied van 

criminaliteit, veiligheid en multi-culturaliteit. Bovendien komt het werkgebied van dit bureau 

voor op de door Minister Vogelaar voor Wonen, wijken en integratie (WWI) opgestelde lijst met 

40 wijken waar in deze kabinetsperiode extra investeringen zullen worden gedaan gezien de 

stapeling van sociale, fysieke en economische problemen die zich daar voordoen.23

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is in eerste instantie gebruik gemaakt van 

bestaande gegevens. Zo zijn verscheidene politiële en gemeentelijke (beleids)-documenten over 

(ervaren) criminaliteits- en veiligheidsproblemen en leefbaarheid bestudeerd. Daarnaast zijn 

beleids- en onderzoeksdocumenten geraadpleegd op het gebied van multi-etnisch politiewerk in 

het korps Haaglanden. Op basis van deze gegevens kan een beeld worden verkregen over de 

beleidsintenties van de politie om in verbinding te komen en te blijven met de omgeving.

Hiernaast is gebruik gemaakt van interviews, zie ook § 3.2.2. Er zijn interviews gehouden binnen 

de politie, met een vertegenwoordiger van de gemeente en met wijkbewoners. Met behulp van 

de interviews is in kaart gebracht op welke wijze de politie op dit moment met de wijk in 

verbinding is, of dit tot de gewenste resultaten leidt en welke factoren in positieve dan wel in 

negatieve zin invloed op die verbinding uitoefenen. Onderzocht is of er sprake is van tribalisering 

en verder is gesproken over de vraag wat de politie zou moeten doen om ook in de toekomst in 

verbinding te blijven dan wel in verbinding te komen. Tenslotte is stilgestaan bij de vraag wat 

voor soort sturing in de toekomst de meeste vruchten zal afwerpen om tot een optimale 

verbinding tussen politie en maatschappelijke omgeving te komen. 

23 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2007).
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1.7 Opbouw afstudeeropdracht / leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal relevante wetenschappelijke 

opvattingen rondom de onderwerpen tribalisering, omgeving en verbinding, alsmede leiderschap 

en sturing, die in dit onderzoek een belangrijke rol spelen. 

In hoofdstuk drie worden vervolgens de methode van onderzoek en de operationalisering van de 

onderzoeksvragen toegelicht. Het object van onderzoek het bureau(gebied) De Heemstraat 

wordt beschreven, er wordt beschreven welke onderzoeksbronnen zijn gebruikt en de 

onderzoeksvragen worden geformuleerd. 

In de hoofdstukken vier tot en met zeven worden de resultaten van het onderzoek behandeld. In 

hoofdstuk vier wordt beschreven op welke wijze de politie nu in staat is verbinding met haar 

maatschappelijke omgeving te onderhouden. In het daaropvolgende hoofdstuk vijf wordt 

ingegaan op de vraag welke invloed de geselecteerde trend/ontwikkeling ‘van natiestaat tot 

tribalisering’ in de toekomst op het verzorgingsgebied van De Heemstraat heeft. In hoofdstuk 

zes wordt ingegaan de vraag: op welke wijze de politie in de toekomst in verbinding met haar 

maatschappelijke omgeving kan blijven. In hoofdstuk zeven komt de vraag aan bod welke vorm 

van sturing gewenst is, gelet op de uitkomsten van de eerste drie onderzoeksvragen.

Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk een samenvatting gegeven van de onderzoeksvragen en 

de onderzoeksbevindingen (satépennen) en wordt op basis van deze bevindingen een aantal 

conclusies en beleidsadviezen geformuleerd ten aanzien van de rol die in de toekomst voor het 

politieleiderschap is weggelegd. 
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2. Theoretisch Kader

2.1 Inleiding

In het theoretisch kader worden drie invalshoeken belicht, die van toepassing zijn op het 

onderzoek. Allereerst wordt ingegaan op het verschijnsel dat in de literatuur bekend staat als 

tribalisering en welke gevolgen dit met zich mee kan brengen. 

Daarna wordt ingegaan op de noodzaak om als politie een omgevingsgerichte oriëntatie te 

hebben. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten die New Public Management met zich 

meebrengt. Tevens wordt aandacht geschonken aan het begrip onderstromen.

Als laatste wordt ingegaan op de sturingsconcepten die politieleiderschap ter beschikking staan 

om nu en in de toekomst verbinding met de omgeving te hebben en te houden.

2.2 Tribalisering

Niemand zal ontkennen dat de wereld van vandaag er anders uitziet dan de wereld van gisteren. 

Net als de wereld van gisteren is veranderd, zal ook de wereld van morgen een andere zijn dan 

de wereld van vandaag. Hoe die wereld er exact uit komt te zien weet nog niemand; maar zoals 

de Britse toneelstukschrijver John Galsworthy (1867 -1933) al ooit zei: “Wie niet nadenkt over de 

toekomst, zal er nooit een hebben”.24

Nadenken over de toekomst betekent kijken naar en rekening houden met de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen of trends en van daaruit een beeld construeren over wat 

komen gaat. Sommige ontwikkelingen in een maatschappij zijn overduidelijk. Zo wordt 

Nederland met recht een multi-etnische samenleving genoemd. Met betrekking tot de 

demografische ontwikkeling van Nederland vermeldt het CBS dat er in 2006 circa 16,3 miljoen 

mensen in Nederland woonden. Hiervan was bijna één op de vijf inwoners allochtoon. Deze 

groep bestaat uit ruim 1,7 miljoen niet-westerse en 1,4 miljoen westerse allochtonen (19%).25 

Het CBS verwacht dat in 2050 de Nederlandse bevolking voor 29% uit allochtonen zal bestaan. 

Onder invloed van deze multi-etnische ontwikkeling zal de Nederlandse samenleving veranderen. 

In verschillende publicaties wordt hierop gewezen of ingegaan.26 Er wordt onder meer 

gesproken over veranderingen op het gebied van onderwijs, de arbeidsmarkt, wonen en 

besteding van vrije tijd. De maatschappelijke veranderingen hebben ook invloed op de 

ontwikkeling van de veiligheidsgevoelens van de burgers. Door terroristische aanslagen zoals in 

New York, Madrid en Londen, de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, krijgen 

veiligheidsvraagstukken een andere en soms meer grimmige dimensie. De spanningen in onze 

multi-etnische samenleving nemen als gevolg daarvan regelmatig toe. Uit de Veiligheidsmonitor 

Rijk 200627 blijkt dat een kwart (23,7%) van de inwoners van Nederland zich, om uiteenlopende 

redenen, wel eens onveilig voelt; 3 procent voelt zich vaak onveilig. Beide cijfers zijn overigens 

iets lager dan in 2005. 

24 Of zoals Jan Nap, een van onze scriptiebegeleiders, het verwoordde: “ Wie niet nadenkt over de toekomst, 
krijgt er een die hij mogelijk niet wil.”

25 CBS, Integratiekaart 2006, pag. 7-10.
26 De Ruijter (2000), Scheffer (2000), Bakas (2005) en WRR (2006), nr. 76.
27 CBS, Veiligheidsmonitor Rijk (2006), pag. 27-33.
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Huntington bracht deze ontwikkeling in 1993 in het artikel ‘The Clash of Civilizations’ al onder 

de aandacht. In dit artikel ‘voorspelt’ Huntington dat de botsing van beschavingen de 

wereldpolitiek gaat beheersen.28 De hedendaagse burger is mede door de globalisering, de 

toegenomen mobiliteitsmogelijkheden en het internetgebruik een wereldburger. Deze 

wereldburger heeft niet langer een vaderland nodig om tot een bepaalde beschaving te 

behoren. Was vroeger de geografische afkomst van groot belang, tegenwoordig draait het veel 

meer om een gemeenschappelijke culturele identiteit. Deze identiteit wordt onder andere 

bepaald door etnische afkomst, religie, taal, gebruiken en tradities.29 Huntington voorspelt dat 

culturele verschillen de belangrijkste oorzaak zullen zijn voor het ontstaan van conflicten. Hij 

dicht hierbij een centrale rol toe aan de religieuze waarden. Vanuit deze gedachtegang is het 

aannemelijk dat bijvoorbeeld nieuwe conflicten te verwachten zijn tussen de Islam en het 

Christendom.

De Ruijter verwijst in dat verband ook naar één van de drie door hem beschreven perspectieven 

die voortkomt uit een blijvende beklemtoning van cultuurverschillen, met name als die worden 

ontkend of onderdrukt. In de kwaadaardige variant draait het in dat geval ook om het genereren 

van rivaliteit en conflict.30

Ook Bakas benoemt de strijd tussen de Islam en het westen als een van de belangrijkste 

mondiale trends.31 Bakas beschrijft in dat geval een viertal scenario’s. Een aantal elementen van 

deze scenario’s is op dit moment actueel.32 Hij wijst er op dat de geografisch afkomst steeds 

minder belangrijk zal worden. Het belang van Nederland als staat zal afnemen door ondermeer 

globalisering, internationalisering, migratie, maar ook door leefstijl en een krimpende 

Nederlandse bevolkingsgroei. Dit heeft tot gevolg dat naast de oorspronkelijke bevolking er 

steeds meer andere en nieuwe bevolkingsgroepen of ‘stammen’ in ons land ontstaan, zoals 

Chinezen, Indiërs, Ghanezen, joden en moslims. Maar ook binnen de oorspronkelijke bevolking 

is differentiatie zichtbaar. Te denken valt daarbij aan senioren, jongeren en homo’s.

Deze groepen of ‘stammen’ zijn bovendien wereldwijd vertegenwoordigd en hebben daardoor 

vaak een dubbele loyaliteit of die wordt verondersteld.33 Dit brengt andere vormen van 

burgerschap met zich mee en gevoelens van nationalisme maken plaats voor glokalisering.34 

Eigen identiteiten met een gemeenschappelijk Nederlands sausje als uitkomst. Bakas voorziet 

een ontwikkeling waarin de natiestaat steeds minder belangrijk wordt terwijl tribalisering 

(stamvorming) juist aan belang toeneemt.35 Ook De Ruijter wijst op de versterking van culturele  

 

28 Huntington (1993), pag. 22-23. Huntington beschrijft een ontwikkeling van conflicten. De eerste conflicten 
vonden plaats tussen monarchen onderling, daarna ontstonden conflicten tussen naties die na verloop van tijd 
evolueerden tot conflicten tussen ideologieën. De laatste fase in de ontwikkeling van conflicten is het conflict 
tussen beschavingen. 

29 Huntington (1993), pag. 23-25.
30 De Ruijter (200), pag. 24-26.
31 Bakas (2005), pag. 15 en 33-43
32 In scenario 3 heeft Bakas het over de herinvoering van het kalifaat in Turkije. Dit onderwerp is de kern van de 

politieke strijd die rondom de verkiezing van de minister van Buitenlandse Zaken; Abdullah Gül tot staatshoofd 
is losgebarsten (mei 2007). De seculiere bestuurlijke elite van Turkije, het leger en een groot deel van de bevolk-
ing vrezen dat een verkiezing van Gül het seculiere karakter van de staat Turkije in gevaar brengt. De aanslagen 
in Londen, Madrid en de verijdelde poging in Keulen zijn recente voorbeelden van de in scenario 4 beschreven 
strijd tegen de islamisering.

33 Zie onder meer de politieke discussie in en buiten de 2e kamer over de dubbele nationaliteit van de recent 
aangestelde bewindslieden Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak (maart 2007).

34 Het gaat hier om de tandemwerking van globalisering en lokalisering, waarbij door de wisselwerking met de 
globalisering een toenemende roep om lokale culturele eigenheid ontstaat.

35 Bakas (2005), pag. 51-63.
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heterogeniteit als paradoxaal gevolg van globalisering, alsmede de daarmee gepaard gaande 

revitalisering van etnische identiteitsconstructies.36 In de Nederlandse multi-etnische samenleving 

is deze ontwikkeling zichtbaar. Al deze ontwikkelingen zullen of hebben reeds hun invloed op 

het democratisch proces, op wet- en regelgeving, alsmede het reguliere maatschappelijke 

samenleven. Het zal duidelijk zijn dat dit voor de politie, in ondergeschiktheid aan het bevoegd 

gezag, verandering met zich meebrengt. 

Als uitvoeringsorganisatie van de overheid ontleent de politie immers haar bestaansgrond aan de 

rechtsstaat en aan de waarden en opvattingen die aan die rechtstaat ten grondslag liggen. 

Wanneer deze opvattingen niet meer of onvoldoende aansluiten bij de wijze waarop de politie in 

die maatschappij functioneert, dan neemt het vertrouwen in die politie af. 

In het rapport Politie in ontwikkeling wordt mede in dat verband aangegeven dat het tijd wordt 

om de bakens te verzetten; de omstandigheden vragen daar kennelijk om. Eén van de tien 

geformuleerde punten op de horizon, die daarbij als leidend principe is geformuleerd, betreft de 

opvatting dat de politie maatschappelijk geïntegreerd wil werken. Het gebiedsgebonden werken 

als vorm van community policing blijft een leidend principe. Voor de toekomst wil de politie het 

begrip maatschappelijke omgeving echter ook in ruimere zin opvatten en haar aandacht 

nadrukkelijker richten op andere gemeenschappen (policing of communities). In het rapport 

wordt daarbij de nadruk gelegd op het (georganiseerde) bedrijfsleven (winkeliersverenigingen, 

bedrijvencentra, brancheorganisaties) en sociale groeperingen en maatschappelijke organisaties 

(zorginstellingen, scholen, culturele instellingen, ANWB, Consumentenbond etc.). Het gaat 

daarbij om de traditionele communities en er lijkt vooralsnog voorbijgegaan te worden aan 

communities die onder invloed van tribalisering aan het ontstaan zijn.37 

Ook volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het leggen en onderhouden 

van verbindingen met etnische communities noodzakelijk en misschien wel de lastigste opgave 

waar de Nederlandse staat voor staat. Het overbruggen van verschillen tussen etnische lijnen 

maakt deel uit van deze opgave. Samen met België en Frankrijk scoort Nederland in Europa het 

hoogst als het gaat om spanningen tussen allochtone en autochtone bewoners. Dit komt omdat 

veel allochtonen in Nederland de klassieke instituties als ondoordringbaar ervaren. Dit kan tot 

gevolg hebben in een (versterkt) zoeken naar identiteiten of in het terugtrekken in eigen kring, 

wat de verbindingsopgave complexer maakt.38

Tenslotte wordt in dat verband opgemerkt dat de hedendaagse maatschappij sterke vormen van 

een netwerksamenleving in zich heeft. Fysieke grenzen zijn door de toegenomen mobiliteit en 

de technologische vooruitgang steeds minder belangrijk geworden. Door middel van het Internet 

zijn we wereldwijd virtueel met elkaar verbonden. Dit betekent dat tribalisering tot wereldwijde 

verbanden leidt. Al naar gelang het onderwerp of belang worden er coalities gevormd. 

Belanghebbenden weten elkaar snel te vinden. Net zo snel als netwerken ontstaan, kunnen ze 

ook weer verdwijnen. Door globalisering en netwerken zal de sturing, beïnvloeding en 

verbinding mogelijk op een andere manier moeten worden vormgegeven.

36 De Ruijter (2000), pag. 14.
37 Politie in ontwikkeling (2005), pag. 17-19 en 71-72
38 WRR (2006), nr.76, pag. 15-16.
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2.3 Omgeving en verbinding

2.3.1 Heroriëntatie op de maatschappelijke omgeving
Aan het eind van de twintigste eeuw heeft in de bestuurlijke praktijk het concept New Public 

Management vorm gekregen. De oriëntatie van overheidsinstellingen, waaronder de politie, is 

daarbij nadrukkelijk gericht op resultaat, coördinatie en efficiëntie. Het achterliggende doel is 

het functioneren van de overheid te verbeteren door werkwijzen uit het bedrijfsleven te 

introduceren. In de tweede helft van de jaren negentig is een qualitydrive ingezet, met 

kwaliteitsinstrumenten en nieuwe verantwoordingsmechanismen, zoals planning en control, 

marktwerking, contractafspraken, ondernemerschap etc. Daarbij is er continue spanning 

voelbaar tussen de centrale, veelal rationele control en de decentrale vrijheid.39

Inmiddels is duidelijk dat deze oriëntatie overheidsbreed ook enkele ongewenste neveneffecten 

met zich brengt. In sommige gevallen wordt het doel voorbijgeschoten. Volgens Aardema en 

Jochoms en Sey leidt het onder andere tot overnormering, (schijn)planning en control, 

tunnelvisie en doorgeschoten protocollering.40 Uit onderzoek blijkt dat de oriëntatie van 

politieleiders met name door de invoering van de prestatieconvenanten meer technisch-

instrumenteel van aard is en zij minder stil staan bij ontwikkelingen in en behoeften van de 

maatschappelijke omgeving op lange termijn. Het is van belang de balans te herstellen.41 Ook 

Van der Lans komt tot de constatering dat New Public Management de relatie tussen burgers en 

publieke officials op voorhand niet automatisch verbetert, maar zich vooral richt op de 

werkorganisatie van de laatste en alle energie naar binnen trekt.42

New Public Management heeft naast deze doorgeschoten effecten, ook positieve effecten tot 

gevolg gehad. Zo is het presterend vermogen van de politie in de afgelopen jaren toegenomen 

en transparanter geworden. Maar deze verbetering van effectiviteit leidt niet automatisch tot 

een verbetering van de burgertevredenheid.43 Wel lijkt het besef hierdoor toegenomen, dat het 

noodzakelijk is de balans tussen de interne- en externe gerichtheid te herstellen.44 

Diverse onderzoekers waaronder Aardema en Jochoms en Sey geven in dat verband ook aan dat 

het noodzakelijk is dat overheidsinstellingen, waaronder de politie, op zoek dienen te gaan naar 

een beter evenwicht tussen de interne en externe oriëntatie van de organisatie, zonder de 

bedrijfsmatige verworvenheden overboord te zetten. 

39 Aardema (2005), pag. 8-10 en Noordegraaf (2004), pag. 86-102.
40 Aardema (2005), Jochoms e.a. (2006), Sey en Jochoms (2007), pag. 21-35 en Politie in ontwikkeling (2005), 

pag. 58-59.
41 Sey en Jochoms (2007, pag. 21-35.
42 Lans (2005), pag. 101 ev.
43 Intomarkt (2005).
44 In een bijeenkomst van de Raad van Hoofdcommissarissen in november 2007 kwam bij een college/lezing door 

professor Aardema naar voren dat leidinggevenden zelf ervoeren dat zij de meeste tijd besteedden aan activ-
iteiten gericht op het organisatiegerichte kwadrant, te weten vergaderen, controleren, beheersen en regelen.
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Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het model van Aardema, zie schema 2:45

In dit model onderscheidt Aardema interne en externe, als ook harde en zachte 

managementvaardigheden. Op basis van die twee dimensies zijn vier kwadranten te 

onderscheiden met betrekking tot management of leiderschapsoriëntatie. Het gaat daarbij om 

organisatiegericht, mensgericht, resultaatgericht en omgevingsgericht denken en handelen. De 

verschillende kwadranten kunnen elkaar versterken, maar zijn onderling ook concurrerend. 

Aardema verstaat daarbij onder verbindend leiderschap, dat intern met extern wordt verbonden 

en hard met zacht en de leider in staat is de verschillende rollen met elkaar in verbinding te 

brengen en af te stemmen op de context.

2.2.3 Omgevingsgericht denken en verbinding
Gelet op de maatschappelijke ontwikkeling rondom tribalisering is een versterkte oriëntatie 

gewenst op het omgevingsgerichte denken; om daarmee een herstel van de balans tussen 

interne en externe oriëntatie te bewerkstelligen. Daarbij gaat het om de verbinding tussen de 

organisatie, i.c. de politie en haar maatschappelijke omgeving. Centrale vraag daarbij is: “Wat 

speelt er in de buitenwereld en hoe kan de politie daar effectief op inspelen om in verbinding te 

blijven?” 

Bij het omgevingsgerichte denken is de politie vanuit haar taak gericht op het contact met de 

voor haar relevante maatschappelijke omgeving. Nap spreekt in dit verband van de 

betekenisvolle ontmoeting als kern van het politievak.46 Vanuit dit contact is de verbinding met 

die omgeving noodzakelijk om er voor te zorgen dat de organisatie de veranderingen in en 

uitdagingen van die omgeving aankan. Als daar geen zicht op is of niet de wil of het vermogen 

aanwezig is zich aan te passen, zal dit direct consequenties hebben voor de legitimiteit.47 Straver 

geeft in dit verband aan dat de politie nu en in de toekomst in de samenleving verankerd moet 

zijn en kan meebewegen met de ontwikkelingen die zich daarin aftekenen.  

 

 

45 Aardema heeft dit model afgeleid van de theorie van Robert Quinn. Jochoms en Sey hanteerden het model van 
Quinn eveneens bij hun onderzoek in 2007.

46 Nap (2007), pag. 26 en Blauwe Denkers (2006), pag. 21.
47 Zie voetnoten, 4, 5, 6 en 8.

Schema 2: Denkmodel Aardema
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Politiemedewerkers dienen daarvoor met het gezicht naar de samenleving te staan.48 In Politie in 

ontwikkeling is deze oriëntatie verankerd als een van de tien punten op de horizon.49

Volgens Aardema horen bij het omgevingsgerichte denken vaardigheden50 die te maken hebben 

met :

1. verkennen:

luisteren, ontvangen, nieuwe ontwikkelingen toelaten en

2. vernieuwen:

 weten te bewerkstelligen dat het nieuwe zich vertaalt in andere omgangspatronen  

en gedragsroutines.

In een eerder onderzoek door strategisch politieleiders is geconstateerd dat het proces van 

verbinding maken complex is, omdat het maar de vraag is of de omgeving de noodzaak inziet, 

of er voldoende diepgang wordt verkregen, of de verbinding überhaupt onderhouden kan 

worden en, niet op de laatste plaats, of de verbinding voldoende echt en authentiek is.51

2.3.3 Verbinding met onderstroom
In het proces rondom verbinding maken en (onder)houden gaan Korsten en Leers in op een 

bijzonder aspect in de omgeving; de maatschappelijke onderstromen.52 Zij geven aan dat 

trendanalyses en trendwatching alleen onvoldoende zijn om de maatschappelijke vinger aan de 

pols te houden; om voortekenen van verandering te signaleren. Daarnaast is het ook van belang 

oog te ontwikkelen voor signalen die aanvankelijk nog zwak zijn. Zwakke signalen zijn de 

voortekenen van verandering; het zijn zwakke trends, die manifest kunnen worden. 

Het gaat er om vroegtijdig voortekenen van verandering te kunnen onderkennen. Dat kan onder 

meer door het slaan van boorputten naar de maatschappelijke, culturele, technologische en 

andere onderstromen en door daaruit op te zuigen wat van belang is. Door de sensor in de 

boorputten te laten dalen, kunnen de voortekenen van verandering onderkend en in kaart 

gebracht worden (signaleren). Belangrijk daarbij is niet vanuit bestaande denkkaders te opereren, 

maar te kijken door andere en verschillende brillen. Oog te hebben voor diversiteit en afwijking. 

Deze voortekenen kunnen geduid (decoderen) en van handelingsmogelijkheden voorzien 

worden, waarbij onderscheid gemaakt moet worden wat van belang is en wat afgevoerd kan 

worden. In dat geval kunnen kansen tijdig onderkend en benut worden of risico’s of dreigingen 

eerder, beter of geheel worden afgewend.53 In het denkmodel van Aardema sluit dit aan bij 

verkennen en vernieuwen.

Daarbij wijzen Korsten en Leers erop dat wie iets van de onderwereld (de wereld van de 

onderstromen) wil weten, de personen die deel uitmaken van de boven- en onderwereld in de 

gaten moet houden. In dat verband wijst Jansen54 erop dat contacten leggen en onderhouden 

in een multi-etnische samenleving vereist dat niet alleen door de autochtone bril wordt gekeken 

48 Zwart (2004).
49 Politie in ontwikkeling (2005), pag. 17-19 en 71-72. 
50 Blauw e.a. (2003), pag. 42-48. Hierin wordt ingegaan op een van de 9 kerncompetenties vastgesteld voor Strat-

egisch Leidinggevenden bij de Nederlandse politie, te weten: ‘maatschappelijke oriëntatie’.
51 Leergang Politie Leiderschap (1998-2000), pag. 15-17.
52 Korsten en Leers (2005), pag.121-187.
53 In het laatste geval geven zij voorbeelden aan als de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Van Gogh. Ook 

zou gedacht kunnen worden aan de recente ontwikkelingen in de Utrechtse wijk Ondiep. Maar ook de rellen uit 
de jaren 60 zijn een goed voorbeeld.

54 Jansen (2007), pag. 69-72.
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naar de maatschappij in het algemeen en veiligheid in het bijzonder, maar dat het vooral ook 

een zoektocht is naar de blinde vlekken op de eigen sociale kaart. Om succesvol te kunnen 

opereren is het in die gevallen belangrijk, dat rekening gehouden wordt met culturele aspecten 

zoals representatie -onder andere respectvolle benadering en smetteloos en strak in het 

uniform-, kennis hebben van en oprecht geïnteresseerd zijn in de achtergronden van de 

gemeenschappen en rekening houden met culturele codes. 

Hoewel het vertrekpunt van Korsten en Leers de bestuurder betreft, is het volgens hen net zo 

van belang voor hun steun en toeverlaten; de ambtenaren. Jansen onderschrijft dit. Het sluit 

naadloos aan bij de signaal- en adviesfunctie, die voortvloeit uit de taakopdracht van de 

politie,55 maar ook vanuit het aspect dat de politie 24 uur per dag daadwerkelijk in de 

maatschappelijke omgeving aanwezig en aanspreekbaar is.

2.4 Omgevingsgericht leiderschap

2.4.1 Relevante invalshoeken
Bij de beantwoording van de vraag welk leiderschap in de toekomst nodig is om verbinding te 

houden met de getribaliserende maatschappelijke omgeving van bureau De Heemstraat moet 

eerst het begrip leiderschap worden verduidelijkt. In hoofdstuk 1 is leiderschap gedefinieerd als 

het vermogen te innoveren door de ontdekking en schepping van nieuwe betekenis voor 

mensen en is de sturingscontext benoemd. 

Leiderschap staat niet op zichzelf, maar richt zich enerzijds op sturing van de interne organisatie 

en anderzijds op verbinding met de samenleving; het bevorderen en stimuleren van het contact 

met de omgeving.56 Een organisatie is geen eiland, maar maakt juist deel uit van de omgeving. 

Om een advies te geven over het toekomstige leiderschap moet er ook een beeld zijn van het 

verleden en de ideeën die er bestonden over leiderschap. Hier bestaan uitgebreide overzichten 

van in de literatuur, zoals door Schafrat.57 

De geschiedenis van het leidinggeven kent een golfbeweging; ‘harde’, meer technische 

benaderingen zoals scientific management worden afgewisseld met meer ‘zachte’ mensgerichte 

benaderingen zoals human relations. In het kader van het onderzoek zijn de volgende 

stromingen relevant:

de contingentiebenadering;1. 

de gedragsgerichte benadering en2. 

benadering gericht op inhoud en betekenis.3. 

1. de contingentiebenadering:

 De contingentiebenadering ontstond als reactie op het idee dat er één passende 

organisatievorm geschikt zou zijn in alle situaties.58 Zo was in het verleden de 

organisatievorm van Max Weber, met een formele en bureaucratische vorm van organiseren, 

het ideaaltype. Onder invloed van het scientific management werden wetenschappelijke en 

technische principes ingevoerd voor het aansturen van een organisatie.  

 
55 Politie in ontwikkeling (2005), pag. 66 ev.
56 Senge (1992).
57 Schafrat (1982)
58 Kluytmans et.al.(1991)
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De contigentiebenadering gaat er vanuit dat de inrichting van de organisatie afhankelijk is 

van haar omgeving. Organisatie en omgeving moeten bij elkaar passen. 

 Burns en Stalker vergeleken twee succesvolle organisaties, waarvan de één informeel was 

georganiseerd in een complexe en dynamische omgeving (elektronica) terwijl de ander 

op een formele wijze was georganiseeerd in een stabiele en bureaucratische omgeving 

(spinnerij). Burns en Stalker beargumenteerden dat geen van beide structuren beter 

was, maar dat de structuur afhing van de aard van de omgeving van de organisatie: hoe 

dynamischer de omgeving, hoe informeler de organisatie; hoe meer regelruimte voor 

de werkvloer. Lawrence en Lorsch stelden op basis van een ander onderzoek dat in een 

gevarieerde en dynamische omgeving de organisatie intern sterk gedifferentieerd en 

geïntegreerd moet zijn.59

 Er ontstonden verschillende contingentiebenaderingen, maar deze hadden als 

gemeenschappelijk uitgangspunt dat de organisatie zich aan moet passen aan de omgeving; 

organisatiestructuur en de inrichting van werkprocessen waren afhankelijk van de 

omgeving. Een bezwaar tegen deze klassieke contingentiebenadering was dat deze vrijwel 

uitsluitend gericht was op technostructurele maatregelen. Er was vooral aandacht voor de 

organisatiestructuur en de invalshoek was nogal deterministisch de omgevingsfactoren 

worden gezien als bepalend voor de geschikte structuur van de organisatie. Dat (groepen) 

mensen invloed hebben op een organisatie en er wel degelijk keuzevrijheid bestaat werd 

buiten beschouwing gelaten.

 Als reactie hierop ontwikkelde zich het idee dat managers en andere belanghebbenden 

in een organisatie wel degelijk keuzes kunnen maken met betrekking tot de vraag hoe 

zij de organisatie willen besturen en inrichten. Child stelde in 1972 dat het ontwerp van 

organisaties in essentie een politiek proces is. In deze zogenaamde “strategic choice”60 

benaderingen wordt de eigen identiteit en maakbaarheid van organisaties benadrukt. Dit 

betekent dat de omgeving weliswaar nog steeds belangrijk is, maar dat het de keuze van 

haar leiders is hoe de organisatie uiteindelijk ingericht wordt. De mensen ín de organisatie 

hebben een grote en creatieve invloed op de vormgeving ervan. Meer auteurs benadrukken 

het belang van de keuze van leiders op de strategievorming zoals Hampden-Turner.61 In deze 

meer recente benaderingen is meer aandacht voor de organisatiecultuur.62 Ook de theorie 

van de lerende organisatie borduurt op deze theorie verder63.

 Het onderstaande schema laat zien dat de situatie/omgeving wel een belangrijke, maar niet 

de determinerende factor is op de inrichting van de organisatie en haar leiderschap.

59 Leys et.al. (1990)
60 Kluytmans et.al. (1991).
61 Hampden-Turner (1990)
62 Schein (1992).
63 Senge (1992).
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2. de gedragsgerichte benadering: 

 Een andere stroming in het leiderschap vertegenwoordigt de theorieën die meer ingaan 

op het coachen en begeleiden van mensen. Deze stromingen weerspiegelen meer de 

zachte kant van het leiderschap. De gedragsgerichte benadering houdt in dat een leider de 

organisatie probeert te beïnvloeden via het gedrag van de mensen in en rond de organisatie, 

ervan uitgaande dat een organisatie in de eerste plaats een verzamelplek van mensen is. Als 

recent voorbeeld geldt de theorie van Daniel Coleman over emotionele intelligentie. Hij stelt 

dat het de primaire dimensie van leidinggeven is om bij mensen een goed gevoel te laten 

ontstaan. Coleman noemt dit resonantie.64

3. de inhoud en betekenis:

 Zonder inhoud is leiderschap leeg. Elke organisatie brengt producten en/of diensten voort. 

Bij de politie zijn dat ordehandhaving en misdaadbestrijding. Management van bijbehorende 

processen zorgt ervoor dat het politiewerk goed wordt georganiseerd en het werk een goede 

kwaliteit kent. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de hoofdprocessen: Handhaving, 

Opsporing, Noodhulp en Intake en Service. Het leiderschap dient gericht te zijn op het geven 

van betekenis en stuurruimte. In de Voorziening voor Proces- en Produktontwikkeling (VPP) 

bij de Nederlandse Politie wordt de inrichting van de bedrijfsprocessen bezien in het licht van 

het maken van strategische keuzen voor de organisaties.65 Zo wordt strategiebepaling en de 

inhoud van het werk gekoppeld aan de inrichting van de organisatie.

2.4.2 Leiderschap en sturing
Om effectief te zijn, dient de leider waarde toe te voegen aan de organisatie en zich te richten 

op de interne organisatie (betekenis geven), de medewerkers (gedragsgericht) en de 

buitenwereld (contingentie). Aardema wijst op het feit dat veel publieke leiders zich op dit 

moment vrij eenzijdig richten op planning en control, erg druk lijken en enigszins buiten de 

werkelijkheid lijken te staan.66 Hij wijst in dat verband op de noodzaak tot een versterking van 

de externe oriëntatie door leidinggevenden. Dit betreft een duidelijke relatie of verbinding met 

de contingentiebenadering.

Er zijn veel theorieën en modellen over leiderschap. Een essentieel bestanddeel van leiderschap 

en het maken van verbinding vormt de wijze van sturing. In navolging van De Moor worden 

twee dimensies onderscheiden in het leiderschap, te weten regulatief leiderschap en participatief 

leiderschap.67 De eerste vorm gaat uit van top-down sturing, met een gesloten aanpak. De 

tweede vorm gaat uit van delegatie van bevoegdheden en veel ruimte voor eigen inbreng, 

waarbij het strategische niveau -ook door voorbeeldgedrag- een duidelijke visie en missie heeft. 
64 Goleman (2002).
65 www.123management.nl/0/001_home/a001_home_08_politie.html
66 Aardema (2005), pag. 40.
67 De Moor (1995).
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Volgens De Moor68 bepaalt de situatie de gewenste stijl van leiderschap. Vaak is participatief 

leidinggeven de gewenste stijl, maar soms vraagt de situatie een topdown aanpak.

Pröpper en Steenbeek69 onderscheiden in dat kader zeven sturingsstijlen, deze worden 

uitgewerkt in schema 4. Dit model is oorspronkelijk ontwikkeld om de sturing op beleid te 

meten en een goede afweging te maken van de mate van participatie bij beleidsontwikkeling. 

Het biedt ook mogelijkheden om sturing door leidinggevenden in kaart te brengen. In het kader 

van dit onderzoek wordt dit model gebruikt om na te gaan welke vorm van sturing en interne 

participatie het beste aansluit bij hetgeen de alsmaar complexere omgeving van de politie vraagt. 

Centraal hierbij staan ontwikkelingen rondom tribalisering. In het nu volgende schema wordt per 

stijl toegelicht welke kenmerken deze heeft. 

Als resultaat van het onderzoek zal worden aangegeven welke vorm van sturing het beste 

aansluit op een tribaliserende omgeving.

68 De Moor (1995), pag. 58
69 Pröpper & Steenbeek (2001), pag. 52-53.

Stijl Uitleg

Faciliterende stijl

Deze stijl is vooral gericht op het bieden van ondersteuning.  

Het uitgangspunt is dat medewerkers zelf veel handelingsruimte 

hebben. De leiding biedt ondersteuning (geld, tijd, deskundigheid, 

middelen). Geeft globaal kaders aan, richting en visie en laat 

ontwikkeling van beleid over aan het tactisch niveau.

Samenwerkende stijl

Leiding werkt op basis van gelijkwaardigheid van partijen samen. 

Dat kunnen externe partners zijn, maar ook andere leidinggevende 

lagen. Geeft de visie en de richting aan, werkt met globale 

opdrachtverstrekking aan het tactische niveau. 

Delegerende stijl

In deze stijl wordt er veel gedelegeerd. De leiding geeft wel de 

visie en de richting aan, en biedt hierbij kaders aan waarbinnen de 

verdere ontwikkeling van beleid moet plaatsvinden. Tactische leiding 

heeft de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen. De tactische 

leiding informeert wel en is bereid de leiding inzage te geven in het 

beleid en de afwegingen. De leiding weet goed wat zij wil maar 

verwacht van het tactische niveau ook veel inhoudelijke inbreng.

Participatieve stijl

Leiding beslist betreffende beleidsaangelegenheden, maar vraagt 

open advies met veel inbreng en discussie door tactische leiding 

en evt. adviseurs. Op deze manier wordt er een redelijk grote 

inhoudelijke inbreng verwacht van de andere leidinggevende 

niveaus. De grote lijnen en belangrijke beleidsbeslissingen zijn  

echter voorbehouden aan de leiding.

Schema 4: besturingsstijlen naar Pröpper en Steenbeek.
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2.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn drie theoretische concepten belicht, die in samenhang voor het onderzoek 

van belang zijn: tribalisering, omgeving en verbinding, alsmede omgevingsgericht leiderschap.

De verwachting van het CBS is dat in 2050 de Nederlandse bevolking voor 29% uit allochtonen 

zal bestaan. Onder invloed van deze multi-etnische ontwikkeling zal de Nederlandse samenleving 

veranderen. Dit wordt versterkt door onder meer globalisering, toenemende 

mobiliteitsmogelijkheden en internetgebruik. De hedendaagse burger is een wereldburger 

geworden, die geen vaderland nodig heeft om tot een bepaalde gemeenschap te behoren. Niet 

de geografische afkomst, maar de gemeenschappelijke culturele entiteit, gevormd door 

bijvoorbeeld etnische afkomst, religie, taal, gebruiken en tradities is de belangrijkste verbindende 

factor. Het belang van Nederland als staat zal afnemen, terwijl het belang van nieuwe 

gemeenschappen of stammen in de toekomst zal toenemen. Dit proces wordt aangeduid met 

het begrip tribalisering 

Onder invloed van New Public Management is ook binnen de politie een versterkte oriëntatie op 

resultaat, coördinatie en efficiëntie niet uitgebleven. Het prestatieconvenant is daarbij een 

sprekend voorbeeld. Hierdoor is de oriëntatie van politieleiders sterk intern gericht geraakt; op 

de organisatie en het resultaat. Gelet op de ontwikkeling van tribalisering is een versterkte 

oriëntatie op het omgevingsgerichte denken echter gewenst. Bij de zoektocht naar een beter 

evenwicht tussen de interne- en externe oriëntatie kan gebruik worden gemaakt van het 

denkmodel van Aardema. Belangrijke vaardigheden die met de omgevingsgerichte oriëntatie 

verband houden, zijn: verkennen (luisteren, ontvangen en nieuwe ontwikkelingen toelaten) en 

vernieuwen (bewerkstelligen dat het nieuwe zich vertaalt in andere omgangspatronen en 

gedragsroutines). 

Een bijzonder aspect dat aansluit bij het door Aardema genoemde ‘verkennen en vernieuwen’, 

betreft de maatschappelijke onderstromen: zwakke signalen die een voorteken zijn van 

verandering en in de toekomst manifest kunnen worden. Door deze voortekenen te duiden en 

van handelingsmogelijkheden te voorzien, kunnen kansen tijdig onderkend en benut worden, 

terwijl risico’s of dreigingen eerder kunnen worden afgewend. Om verbinding in een 

tribaliserende maatschappelijke omgeving te behouden is het van essentieel belang zicht te 

hebben op die onderstromen. Dit wordt onder meer verkregen door ook rekening te houden 

met de verschillende culturele codes van de stammen. 

Tenslotte is de rol van leiderschap in relatie tot de externe omgeving besproken. Leiderschap 

geeft richting en sturing aan de organisatie en vervult daarmee een belangrijke rol bij het maken 

van verbinding; zowel intern als extern. In dat kader zijn de voor dit onderzoek relevante 

stromingen en invalshoeken besproken (de contingentie- en de gedragsgerichte benadering, 

alsmede de inhoud en de betekenis). 

Om effectief te zijn dient een politieleider waarde toe te voegen aan de organisatie. Hij dient 

zich te richten op de interne organisatie (betekenis geven), de medewerkers (gedragsgericht) en 

de buitenwereld (contingentie). Een belangrijk onderdeel van leiderschap en het maken van 

verbinding is de wijze van sturing geven. Pröpper en Steenbeek onderscheiden daarbij zeven 

sturingsstijlen, die in dit onderzoek gebruikt worden om na te gaan welke vorm van sturing het 

beste aansluit op een tribaliserende omgeving. 
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3. Methoden en operationalisering

3.1 Inleiding

In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat drie onderwerpen leidend zijn in het 

onderzoek. In de eerste plaats wordt gekeken in hoeverre de ontwikkelingen rondom 

tribalisering zichtbaar zijn en herkend worden in het werkgebied van bureau De Heemstraat. 

Daarnaast wordt ingezoomd op de wijze waarop de politie haar omgevingsgerichtheid nu vorm 

geeft en hoe zij dit in de toekomst vorm wil gaan geven. Tenslotte wordt aandacht geschonken 

aan de vraag: welk toekomstig sturingsconcept het politieleiderschap dient te ontwikkelen om 

de verbinding met de toekomstige maatschappelijke omgeving in stand te houden.

In dit hoofdstuk wordt eerst het object van onderzoek beschreven. Er wordt een overzicht 

gegeven van het werkgebied en de organisatiestructuur van het bureau De Heemstraat. 

Vervolgens wordt beschreven welke onderzoeksbronnen zijn gebruikt. In de daarop volgende 

paragraaf worden de hoofdvragen geoperationaliseerd, hetgeen resulteert in onderzoeksvragen. 

Tot slot wordt beschreven op welke wijze de analyse plaatsvindt.

3.2 Casus bureau De Heemstraat

3.2.1 Werkgebied70

Het werkgebied van bureau De Heemstraat bestrijkt 3 wijken: een deel van de Schilderswijk, het 

Transvaalkwartier en de Groente- en Fruitmarkt. Alle drie de wijken zijn dichtbevolkt en hebben 

een gelijksoortig karakter. Kenmerkend voor de wijken is, dat er grote stadsvernieuwings-

projecten worden uitgevoerd. Grote delen van de wijken worden geherstructureerd. Hierdoor is 

er sprake van veel in- en uitstroom van bewoners, veel sloop, braakliggende terreinen en 

bouwactiviteiten. Er is sprake van een hoge gebruikersdruk op de openbare ruimte.  

De werkloosheid is relatief hoog en het merendeel van de bewoners heeft een laag inkomen. 

Het aantal jeugdige inwoners ligt relatief hoger ten opzichte van de rest van de stad.71 

Alle drie de wijken hebben een bijzonder multiculturele bevolkingssamenstelling. In het 

werkgebied wonen ongeveer 34.600 mensen, waarvan 12,3 % van Nederlandse komaf is.  

De grootste etnische groepen zijn: Turks (29,4%), Surinaams (22,7%) en Marokkaans (15,6%). 

Deze vormen de klassieke migrantengroepen. Chinezen (China en Hong Kong), Indiërs, 

Pakistanen, Irakezen, Somaliër, Ghanezen, Dominicanen en Polen zijn de migrantengroepen in 

opkomst. Kortom bureau De Heemstraat opereert in een omgeving met een zeer diverse 

etnische samenstelling. Hoewel deze samenstelling een enorme culturele verrijking met zich 

brengt, kunnen er juist door de grote diversiteit knelpunten ontstaan in het contact tussen 

politie en bevolking. Bovendien komt het werkgebied van dit bureau voor op de door Minister 

Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) opgestelde lijst met 40 wijken waar in deze  

 

 

70 Voor de gebiedsbeschrijving is gebruik gemaakt van de Wijkveiligheidsscan van bureau De Heemstraat (2006). 
Voor de bevolkingsgegevens is gebruik gemaakt van www.denhaag.nl. Daarbij is voor de bevolkingsgegevens 
de bron DBZ (VNG, 2006) benaderd en voor de inkomensgegevens CBS RIO (2004), peildata 29 mei en 2 juni 
2007.

71 Den Haag onderscheidt in totaal 121 buurten. Het werkgebied van bureau De Heemstraat omvat 5 buurten. 
10,4% van alle Haagse jeugdigen (0 t/m 19 jaar) woont in dit gebied. Daarvan is 94,2% allochtoon, waarbij 
de Turkse (36,8%), Marokkaanse (21,3%) en Surinaamse (18,5%) jeugdigen de grootste groepen vormen. De 
autochtone jeugdigen zijn met 5,8% vertegenwoordigd. Bron DBZ.
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kabinetsperiode extra investeringen zullen worden gedaan gezien de stapeling van sociale-, 

fysieke- en economische problemen die zich daar voordoen.72 

Zowel het multi-etnische karakter als de door Minister Vogelaar gesignaleerde stapeling van 

sociale-, fysieke- en economische problemen maken dat dit een relevant bureaugebied is om 

nader onderzoek in te doen. De van belang zijnde vraag hierbij is hoe de politie nu verbinding 

houdt met deze complexe omgeving en op welke wijze zij dit in de toekomst vorm wil gaan 

geven. 

Binnen het bureaugebied van De Heemstraat zijn uiteenlopende buurten te onderscheiden,  

te weten:

1. de Schildersbuurt-West;

2. Transvaalkwartier-Noord;

3. Transvaalkwartier-Midden;

4. Transvaalkwartier-Zuid en

5. de Groente- en Fruitmarkt.

Deze buurten worden hieronder kort beschreven.

Schildersbuurt-West

De buurt heeft als gevolg van een fors stuk stadsvernieuwing een grote verandering ondergaan. 

Door deze stadsvernieuwing zijn er veel nieuwe mensen de wijk ingekomen. De 

stadsvernieuwing is echter nog niet ten einde. Van alle buurten is de Schildersbuurt-West 

verreweg de grootste. In de buurt wonen 15.027 mensen, waarvan 34,8% jeugdigen (leeftijd 0 

tot en met 19 jaar). Van deze bewoners is 90,9,% van allochtone afkomst, waarbij de Turkse 

(29,2%), de Marokkaanse (20,1%) en de Surinaamse (22,1%) nationaliteit dominant 

vertegenwoordigd zijn. Ook Afrikaanse bevolkingsgroepen, met name Somaliërs, vinden steeds 

beter hun weg in deze wijk. Zo staat het Hoflandplein en omgeving bekend als ‘klein 

Mogadishu’. Twee andere bijzondere plekken in dit gebied, betreffen de woonwagenkampen 

aan de Viaductweg en de Energiestraat, die elk een hechte gemeenschap kennen.

De bevolking is eenzijdig als het gaat om de sociaal-economische positie; vergeleken met andere 

wijken en buurten in Den Haag zijn het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie laag. Dit geldt 

ook voor de hierna beschreven wijken. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per individu ligt 

op € 13.800, terwijl dit voor Den haag gemiddeld op € 18.500 ligt. 

Deze buurt kent een belangrijk winkelgebied de Hobbemastraat waar ondernemers van alle 

nationaliteiten en culturen zijn gevestigd. Daarnaast zijn er in de buurt veel koffiehuizen, die 

vaste bezoekers kennen naar etniciteit, bijvoorbeeld Turkse, Koerdische, Marokkaanse etc. Maar 

daarbinnen weer naar dorp of streek, bijvoorbeeld uit de streek Aksaray (Turkije).

Tenslotte kent de buurt zeven moskeeën, diverse gebedsruimten en zelforganisaties. Hoewel 

deze voor een ieder toegankelijk zijn, blijken zij eigen vaste bezoekers te hebben; ook hier vaak 

naar nationaliteit zoals Surinamers, Marokkanen, Turken of Afrikanen.

72 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2007).
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Transvaalkwartier-Noord

Deze buurt is voornamelijk een woongebied met daaraan gekoppeld een bedrijventerrein en een 

winkelgebied. De stadsvernieuwing is hier inmiddels geheel voltooid. Kenmerkend is dat hier 

nauwelijks sprake is van sociale controle; men durft elkaar niet aan te spreken op (norm)

afwijkend gedrag. In de buurt wonen 4.240 mensen, waarvan 32,3% jeugdigen. Van deze 

bewoners is 88,1,% van allochtone afkomst, waarbij de Turkse (24,4%), de Marokkaanse 

(17,3%) en de Surinaamse (24%) nationaliteit dominant vertegenwoordigd zijn.

Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per individu ligt op € 14.100. 

Ook deze buurt kent een belangrijk winkelgebied: het Paul Krugerplein en omgeving waar vooral 

Turkse en Hindoestaanse ondernemers gevestigd zijn. Ook hier zijn diverse koffiehuizen 

gevestigd, zoals hierboven beschreven. Hetzelfde geldt voor de vier moskeeën en zelforganisaties. 

Transvaalkwartier-Midden

In tegenstelling tot de vorige twee buurten is het Transvaalkwartier-Midden nog volop in 

ontwikkeling. Het gebied is in 2004 aangewezen als stadsvernieuwingsgebied. Dit betekent dat 

de buurt, als gevolg van sloop en uitplaatsing van de bevolking, ingrijpende veranderingen 

ondergaat en nog zal ondergaan. De buurt staat te boek als een achterstandswijk. In de buurt 

wonen 4.742 mensen, waarvan 29% jeugdigen. Van deze bewoners is 86,4,% van allochtone 

afkomst, waarbij de Turkse (26,8%), de Marokkaanse (14,2%) en de Surinaamse (26,4%) 

nationaliteit dominant vertegenwoordigd zijn. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per 

individu ligt op € 13.200. 

De buurt heeft een moskee, zie foto 2 en 3, en een wijkpark, het wijkpark Transvaal. De laatste 

is een ontmoetingsplaats voor de vele verschillende gemeenschappen die in het 

Transvaalkwartier als geheel wonen en verblijven.

Foto 2 en 3: de Noeroel Islam Moskee, tevens cultureel centrum in de Scheepersstraat.
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Transvaalkwartier-Zuid

Deze buurt bestaat voor het grootste gedeelte uit oude huurwoningen in het goedkopere 

segment. Voor de komende jaren staat ook hier een grootscheepse stadsvernieuwing op stapel. 

In de buurt wonen 5.628 mensen, waarvan 32,2% jeugdigen. Van deze bewoners is 87,8,% van 

allochtone afkomst, waarbij de Turkse (36,1%), de Marokkaans (10,7%) en de Surinaamse 

(19,8%) nationaliteit dominant vertegenwoordigd zijn. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 

per individu ligt op € 13.600.

In de buurt Transvaalkwartier-Zuid is ook de Haagse Markt gevestigd. Deze markt bestaat als 

sinds 1937 en is met zijn 520 kramen de grootste markt van Nederland. Ongeveer 300 

standplaatshouders, bestaande uit vele nationaliteiten met verschillende culturen, verdienen op 

deze markt hun brood. De markt biedt aan ongeveer 1.000 mensen werk. De markt is vier 

dagen per week geopend en op een gemiddelde marktdag stromen ongeveer 25.000 bezoekers 

toe. Bij mooi weer kan dit aantal met name op zaterdag oplopen tot 35.000 bezoekers. 

Ook hier zijn diverse koffiehuizen gevestigd, zoals hierboven beschreven. Hetzelfde geldt voor de 

vier moskeeën en zelforganisaties.

Groente- en Fruitmarkt

Tot 1996 stonden in deze buurt veilinghallen en pakhuizen die in gebruik waren bij groot-

handelaren in groente en fruit. Ook deze wijk is multicultureel ingesteld. In de buurt wonen 

4.923 mensen, waarvan 33,1% jeugdigen. Het aantal allochtonen inwoners bedraagt 78,2%, 

waarbij de Turkse (29,1%), de Marokkaans (7,4%) en de Surinaamse (22,9%) nationaliteit 

dominant vertegenwoordigd zijn. Dit is de laagste score van alle vijf de buurten, waarbij wordt 

opgemerkt dat het aantal autochtonen (Nederlanders) gemiddeld ongeveer 10% hoger ligt ten 

opzichte van de andere 4 buurten.

Opmerkelijk is dat de WOZ-waarde van de woningen in deze buurt nog al wat hoger is dan de 

WOZ-waarde in de andere buurten. De WOZ-waarde bedraagt gemiddeld € 88.500 tegenover 

gemiddeld € 60.000 in de andere wijken.

Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per individu ligt op € 15.600; ook dit is het hoogste 

van alle vijf de buurten.

Deze wijk heeft twee moskeeën en een hindoetempel en grenst aan het Hoflandplein, zodat ook 

hier de Somalische invloed van ‘klein Mogadishu’ zichtbaar en voelbaar is.

3.2.2 Bureau van politie De Heemstraat
In de voorgaande paragraaf is op hoofdlijnen een beschrijving van het werkgebied gegeven. In 

deze paragraaf wordt, eveneens op hoofdlijnen, aangegeven op welke wijze het bureau is 

georganiseerd om in dat gebied haar opdracht of taken uit te voeren.

Aan het hoofd van het bureau staat een bureauchef, die binnen aangegeven kaders, integraal 

eindverantwoordelijk is voor het functioneren van de politie in het werkgebied, inclusief het 

onderhouden van bestuurlijke contacten. 

Binnen het werkgebied wordt invulling gegeven aan de vier hoofdprocessen, te weten: 

Noodhulp, Handhaven, Opsporing en Intake en Service. De structuur van het bureau is daarop 

ingericht, zie bijlage 2, en kent de volgende onderverdeling:chef Handhaven is verantwoordelijk 
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voor de invulling en uitvoering van de hoofdprocessen Handhaven en Noodhulp. De Noodhulp 

wordt verricht door de medewerkers Algemene Politiezorg. Indien zij in de uitvoering niet zijn 

ingedeeld voor de noodhulp, geven zij invulling aan de wijkzorg; dit zijn de gebiedsgebonden 

prioriteiten, zoals bijvoorbeeld toezicht en handhaving op hot-spots. 

Naast deze medewerkers wordt het gebiedsgebonden werk, waarbij •	 ‘kennen en gekend’ 

worden een centrale rol speelt, primair ingevuld door de wijkagenten. Zij hebben elk een 

eigen specifiek deelgebied toebedeeld gekregen;

chef Opsporing is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het hoofdproces •	

Opsporing;

chef Beleid en Beheer is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het hoofdproces •	

Intake en Service, de beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering.

Deze processen zijn primair functioneel ingericht, waarbij ten aanzien van de wijkagenten een 

specificatie naar geografisch deelgebied van toepassing is.

3.3 Onderzoeksgegevens

3.3.1 Gebruik bestaande gegevens73

Om een algemeen beeld van het werkgebied van bureau De Heemstraat te krijgen is gebruik 

gemaakt van bestaande gegevens. Het gaat hierbij om beleidsdocumenten van het korps, 

bureau De Heemstraat en ten aanzien van multi-etnisch politiewerk, waarbij vooral gekeken is 

naar voor bureau De Heemstraat relevante informatie.

Daarbij wordt in het Jaarplan 200774 van bureau De Heemstraat kort ingegaan op het gegeven 

dat het multi-etnisch politiewerk (MEP) een prominentere rol dient te krijgen bij de uitvoering 

van de dagelijkse werkzaamheden. De aanleiding daartoe is dat er veel verschillende 

nationaliteiten in het gebied verblijven, die overigens weer onder te verdelen zijn in verschillende 

bevolkingsgroepen.75 Door die samenstelling spelen er onderling (veelal geïmporteerde) 

culturele, sociale en maatschappelijke problemen, waarbij ook de internationale politieke 

problematiek van invloed is. Hierdoor staat zowel het veiligheids- als het leefklimaat onder 

constante druk.

Met name wijkagenten76 hebben hierin een cruciale rol, mede vanuit hun netwerkrol. Tevens is 

een wijkagent B77aangesteld, die integrale veiligheid met als taakaccent MEP heeft. Deze is 

tevens belast met het overbrengen van de kennis en ervaring op de overige politiemedewerkers 

van het bureau. 

73 Deze documenten zijn opgenomen in het literatuuroverzicht.
74 Politie Haaglanden, bureau De Heemstraat, Jaarplan 2007, pag. 9.
75 Binnen een nationaliteit kan er opdeling zijn op basis van religieuze stromingen (bijvoorbeeld binnen de Islam in 

Sjiieten en Soennieten) of op basis van stammen (bijvoorbeeld naar dorp, stad of streek) etc.
76 Bureau de Heemstraat heeft 7 wijkagenten, die elk een deelgebied tot hun verantwoordelijkheid hebben, en 

een wijkagent B.
77 Dit betreft een reguliere functie van functie wijkagent met daaraan gekoppeld een portefeuille die bureau-

breed van toepassing is, inclusief de bestuurlijke en overige contacten. Het betreft een substantieel deel van de 
werkzaamheden (ongeveer 50%). In dit geval betreft het de portefeuille Multi-etnisch Politiewerk gerelateerd 
aan integrale veiligheidszorg.
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Tenslotte wordt aangegeven dat in dat kader aandacht besteed dient te worden aan de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden in relatie tot:

het proces eergerelateerd geweld;1 

het proces radicalisering, rekrutering en terreur en2 

de professionalisering van medewerkers.3 

Daarnaast is gebruikt gemaakt van de Wijkveiligheidsscan 2006 van dit bureau, alsmede van de 

wijkscans opgesteld door de wijkagenten. In deze documenten zijn de wijken en buurten 

beschreven en wordt een beeld gegeven van de geregistreerde criminaliteitsgegevens, de 

gegevens van de Politiemonitor Bevolking en zijn de gegevens van een onder uitvoerende 

medewerkers gehouden enquête opgenomen. 

Verder worden rapportages en informatie gebruikt die afkomstig zijn van de gemeente Den 

Haag in het algemeen en in het bijzonder van het Stadsdeel Centrum, waar het bureaugebied 

van bureau De Heemstraat onder valt. 

3.3.2 Interviews78

Om een goed beeld te krijgen van de mate waarin de politie op dit moment met haar omgeving 

verbonden is, zijn binnen bureau De Heemstraat met zowel leidinggevenden als met uitvoerende 

politiemedewerkers interviews gehouden. Zo is met de bureauchef, de chef wijkzorg en twee 

wijkagenten, waarvan een van de twee tevens multi-etnisch politiewerk in zijn portefeuille heeft, 

gesproken. Hiernaast is binnen de politie gesproken met de specialist op het gebied van multi-

etnisch politiewerk, tevens hoofd van de afdeling MEP van het Regiokorps Haaglanden. 

Daarnaast is hij tevens landelijk aanspreekpunt op dit vlak. 

Verder is er gesproken met een aantal vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving 

waarin de politie opereert. Omdat het onmogelijk is alle relevante vertegenwoordigers te 

spreken, hebben we een keuze gemaakt. Hierbij hebben de volgende overwegingen een rol 

gespeeld: multi-etnische samenstelling van de bevolking, religie, stadsvernieuwing, jongeren en 

ouderen. Op basis hiervan hebben we gesproken met een partner die op stadsdeelniveau met de 

politie samenwerkt, de voormalige stadsdeelcoördinator, thans gebiedsregisseur Transvaal en 

tevens gemeentelijk projectleider radicalisering en rekrutering, alsmede met enkele ondernemers 

en buurtbewoners uit het werkgebied. Bij de samenstelling van de groep hebben we rekening 

gehouden met het multi-etnische karakter van het werkgebied. Onze gesprekspartners hadden 

de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en de Nederlandse nationaliteit. Om de religieuze 

invalshoek te belichten hebben wij eveneens een interview gehouden met een Imam. 

Daarnaast deden zich twee spontane momenten in de wijk voor, waarbij wij met enkele 

jongeren op het Kaapseplein hebben gesproken en in het andere geval met enkele bezoekers 

van coffeeshop Flamengo aan de Scheepersstraat.

               

78 Zie voor een volledig beeld bijlage 2 waarin de lijst met geïnterviewde personen opgenomen.
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3.4 Operationalisering hoofdvragen onderzoek

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de vier onderzoeksvragen nader 

geoperationaliseerd. Op basis daarvan is een vragenlijst opgesteld ten behoeve van de 

interviews.

Door middel van de eerste onderzoeksvraag wordt onderzocht: 

Op welke wijze onderhoudt de politie thans verbinding met de wijken Schildersbuurt-West, Transvaal en 
de Groente- en Fruitmarkt?

Deze onderzoeksvraag is in 3 deelvragen nader geoperationaliseerd: 

Op welke wijze onderhoudt de politie de verbinding met de maatschappelijke 1. 
omgeving?
Waarom kiest de politie voor die wijze en welk resultaat wordt ermee beoogd? 2. 
Welke factoren zijn van invloed op de mate waarin de politie in verbinding is met die omgeving?3. 

Door middel van de tweede onderzoeksvraag wordt onderzocht:

Wat de invloed is van tribalisering in die wijken?

Hierbij kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd:

In hoeverre is er sprake van tribalisering in de Schilders- en Transvaalwijk?
Wat zijn de gevolgen van de eventuele tribalisering in de Schilders- en Transvaalwijk?

Foto 4: interview met drie buurtbewoners op het Kaapseplein.
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Door middel van de derde onderzoeksvraag wordt onderzocht:

Op welke wijze de politie, uitgaande van tribalisering, in de toe-komst verbinding met 
die wijken kan onderhouden?

Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd.

Op welke wijze kan de politie in de toekomst de verbinding met de maatschappelijke 1. 
omgeving behouden?
Wat is de achterliggende gedachte voor die keuze? 2. 
Welke factoren zijn van invloed op de mate waarin de politie hier al dan niet 3. 
succesvol is om de verbinding is met de Schilders- en Transvaalwijk te behouden of te 
verstevigen?

Door middel van de vierde onderzoeksvraag wordt onderzocht:

Welke vorm van sturing gewenst is bij het maken van verbinding in geval van 
tribalisering?

3.5 Analyse gegevens

Van alle interviews zijn gespreksverslagen gemaakt. In de verslagen is expliciet aangegeven om 

welke gesprekspartner het gaat en wat de relevantie van het gesprek voor het onderzoek is. 

Omdat het aantal geïnterviewde personen klein is en zij een specifieke doelgroep 

vertegenwoordigen, is er geen sprake van anonimiteit. Er is bijvoorbeeld maar een bureauchef. 

De reden om expliciet aan te geven om welke gesprekspartner het gaat is, omdat dit van belang 

is voor de interpretatie van de gespreksinhoud. Afhankelijk van hun achtergrond hebben actoren 

door hun eigen expertise, functie, verantwoordelijkheden, achtergrond en belangen een 

uiteenlopende kijk op het onderzochte vraagstuk. 

Omdat uitspraken expliciet aan specifieke personen kunnen worden toegeschreven, was het van 

belang om de gespreksverslagen terug te koppelen. Daarnaast is toestemming gevraagd om de 

gespreksverslagen te mogen verwerken in dit onderzoeksverslag. Indien nodig zijn er 

aanpassingen in het verslaggesprek verwerkt naar aanleiding van de gegeven feedback.
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4. Huidige verbinding met de wijken

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de eerste onderzoeksvraag centraal waarin een antwoord wordt gegeven 

op de vraag: Op welke wijze onderhoudt de politie thans verbinding met de wijken 

Schildersbuurt-West, Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt?

Met de beantwoording van deze vraag wordt de huidige situatie weergegeven, waarbij ingegaan 

wordt op het repertoire oftewel de instrumenten die men gebruikt om de verbinding met die 

wijken te onderhouden. Vervolgens wordt beschreven waarom gekozen is voor dat repertoire of 

die instrumenten (de visie) en welke resultaten daarmee worden beoogd. Daarbij wordt ook 

ingegaan op de factoren die van invloed zijn op die verbinding. Tenslotte worden conclusies 

getrokken.

4.2 Huidige werkwijze en repertoire

Uit de interviews komt naar voren dat de medewerkers van politiebureau De Heemstraat op 

verschillende manieren verbinding maken en hebben met hun maatschappelijke omgeving. Deze 

zijn naar de aard van de werkzaamheden preventief (voorkomen en tegenhouden), repressief 

(handhaven en opsporen), signalerend en/of adviserend en hulpverlenend. Maar ook het 

dagelijkse sociale praatje maakt er deel van uit. Bij deze contacten kan onderscheid gemaakt 

worden tussen de:

formele contacten en de 1 

informele contacten.2 

Formele contacten

Bij de formele contacten is een nader onderscheid te maken in contacten op individueel niveau 

en contacten die voortvloeien uit overlegstructuren met verschillende partijen. 

Bij de individuele contacten is er in de regel sprake van een één op één relatie. Deze relatie komt 

tot stand bij de uitoefening van de kerntaken van de politie. Het gaat daarbij om het opnemen 

van een aangifte, het verlenen van slachtofferhulp, het geven van een bekeuring, de weg wijzen, 

het opnemen van een aanrijding, het bestuur adviseren etc.

Daarnaast is er contact binnen de formele overlegstructuren. Vanuit de gemeente is een aantal 

formele overlegstructuren opgetuigd, waarbij de politie aansluiting heeft gezocht, dan wel 

zelfstandig gebruik van maakt. Enkele belangrijke overlegstructuren zijn:

het Overleg Platform Schilderswijk; •	

de Bewonersorganisaties Transvaal Zuid (BOZ) en Transvaal (BOT); •	

de Paraplu, beheerorganisatie voor de overlegstructuren in de Schilderswijk;•	

verschillende kleine klankbordgroepen, straatgroepen en wijkgroepen;•	

het Overleg Gebruikersruimte Drugsverslaafden Van der Vennepark;•	

welzijn en maatschappelijke instellingen, zoals Jeugdzorg, woningbouwcorporaties en •	

zelforganisaties; mensen die zich zelf hebben georganiseerd, vaak gericht op etniciteit, •	

thema, religie of politieke kleur, bijvoorbeeld de vereniging voor Somaliërs, het Instituut voor 

Nieuw Ondernemerschap, de Surinaamse Noeroel Islam Moskee of de Koerdische 

Arbeidersbeweging.
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Afhankelijk van de soort bijeenkomst zijn de bureauchef, de chef wijkzorg, specifieke 

portefeuillehouders (in de regel ploegchefs) of de wijkagenten vertegenwoordigd. Daarbij maakt 

men onderscheid tussen overleg op beleids- en uitvoeringsniveau. De wijkagenten zijn met name 

daar betrokken waar de uitvoering centraal staat.

Door de geïnterviewden van politiezijde wordt aangegeven dat deze contacten vooral een 

zakelijk karakter hebben, gericht op de kerntaken. Dit is noodzakelijk om het werk te kunnen 

doen, waarbij wordt opgemerkt dat operationeel gezien deze contacten al vanzelfsprekend zijn. 

Men houdt daarbij vooral de eigen positie en verantwoordelijkheden in de gaten, omdat de 

belangen die de gemeente bij deze overlegvormen heeft niet altijd overeenkomen met die van 

de politie; bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid.

Duidelijk naar voren komt dat de formele overlegstructuren slechts ten dele een functie hebben 

om met de wijk in verbinding te komen. Dit heeft enerzijds te maken met de 

vertegenwoordigers in die overlegstructuren en anderzijds met de onderwerpen die daarin 

worden besproken. Met name in de drie belangrijkste bewonersorganisaties is er sprake van een 

oververtegenwoordiging van oudere autochtone wijkbewoners en Hindoestanen. Hetzelfde 

geldt voor veel klankbordgroepen op uitvoerend niveau. Een wijkagent gaf het als volgt.

Citaten wijkagent:
“De bijeenkomst van de klankbordgroep is een soort ‘rollaterbijeenkomst’. Het is het een 
uitje voor de oudere blanke inwoner van de Transvaalwijk.”

“………moskee. Daar komen soms wel 2000 man op zaterdag. ….. we hebben het dan 
wel over 2000 gezinnen. Je ziet ze niet in officiële overlegvormen terug, maar het is wel 
een wezenlijk onderdeel van je wijk. Henny (noot: een van de wijkagenten) gaat er dus 
structureel langs om toch met die mensen in gesprek te zijn. Eigenlijk een gemiste kans 
dus.”

De onderwerpen die worden besproken zijn vooral gericht op de dagelijkse ‘witte’ ergernissen, 

zoals vervuiling op straat, losliggende stoeptegels en vernielde plantenbakken. Zoals de 

gemeentelijke gebiedsregisseur aangaf, hebben ze geen groots- en meeslepend karakter, noch 

een relatie met de multiculturele aandachtspunten die zich in de wijk voordoen. Hiervoor is wel 

ruimte, maar het wordt niet opgepakt door de deelnemers omdat het hun interesse en 

abstractieniveau te boven gaat.

Informele contacten

Naast de beschreven formele contacten kunnen ook diverse informele contacten onderscheiden 

worden. Als voorbeeld werden genoemd:

de portiekgesprekken;•	

Citaat chef Wijkzorg:
“Een van de dingen die we onze wijkagenten laten doen is het houden van 
portiekgesprekken. Dit is een manier om je wijk eigen te maken. Straat voor straat 
scannen, de mensen leren kennen en je hun problemen eigen maken. 
Het is ook een manier om het gezamenlijk belang te leren onderkennen op straatniveau. 
Bij mensen en politie. Door deze gesprekken komen politie en mensen daadwerkelijk 
met elkaar in verbinding. De Turk met de Marokkaan, de Ghanees en de Portugees. Als 
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je dit soort gesprekken doorvoert dan ontgaat je niets, bijna niets. Uit die gesprekken 
ontstaan sleutelfiguren, die je in je netwerk krijgt en je van informatie voorzien. Als het 
dan ergens rommelt heb je heel gauw contact en krijg je als vanzelf te horen wat er 
speelt. Daarmee krijg je grip op de veiligheidsproblemen in die wijk.”

het ‘spreekuur’ op het Hoflandplein bij de Haagse Markt; •	

het moskeebezoek;•	

de straatgesprekken met ‘hang’jongeren en•	

het sociale praatje met de wijkbewoner of de ondernemer die er behoefte aan heeft. •	

Wat uit alle gesprekken blijkt is, dat alle geïnterviewden meer waarde hechten aan de kracht en 

de werking van die informele contacten. Deze sluiten namelijk aan bij de leefwereld van de 

mensen in tegenstelling tot de formele contacten, die vooral invulling geven aan de 

systeemwereld van de organisaties.

Citaat Imam:
“Ik denk dat het informele het meest recht doet aan respect, begrip en gezien worden. 
Het informele is vooral belangrijk voor de verbinding met de achterban.”

Deze contacten zijn het meest functioneel en leveren het meest op. Aangegeven wordt dat de 

formele overlegvormen met regelmaat worden omzeild. De gemeentelijk regisseur geeft daarbij 

aan dat het een ongeschreven regel is, dat als er iets aan de hand is, de betrokken partijen direct 

bij elkaar komen en de zaak dan regelen. Dit werkt volgens hem beter dan de formele 

netwerken, die te bureaucratisch en te traag zijn.

Daarnaast wordt aangegeven dat vanuit informele contacten de politie het meest te horen krijgt 

wat er in de wijk leeft en speelt. Ook blijkt dat bewoners in dat soort contacten meer bereid zijn 

Foto 5: wijkagent Rasenberg in contact met een van de vele ondernemers uit de wijk
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informatie uit te wisselen. Het is vaak het startpunt van het opbouwen van nieuwe relaties en 

netwerken of het bekrachtigen en verstevigen van bestaande. 

Daarbij wordt door de geïnterviewden verschillend gedacht over het vertrekpunt. De 

wijkagenten en bewoners leggen meer de nadruk op het onderhouden van relationele 

contacten, waarbij later blijkt of zij ook functioneel aangewend kunnen worden. Terwijl de 

bureauleiding en het unithoofd Multi-Etnisch Politiewerk als vertrekpunt een functionele relatie 

hanteren, daarbij staan de politietaken handhaven, opsporen, voorkomen of tegenhouden en 

signaleren en adviseren voorop. Deze functionele relatie dient vanaf het begin van het contact 

aanwezig te zijn.

Citaat unithoofd MEP:
“Om verbinding te hebben en te houden is het nodig aansluiting te zoeken met de 
culturele verschillen en de daarbij behorende culturele misdragingen; de kerntaken van 
de politie. Dit is het meest zuivere en het zijn de springplanken naar de netwerken. 
Eergerelateerd geweld kan als voorbeeld genoemd worden. Je hebt dan een legitieme 
basis en je dient beider belang.”

Deze stijl van contact maken en onderhouden wordt toegepast door de wijkagenten, daarbij 

zonodig ondersteund door de medewerkers van de unit MEP, waarmee een intensieve en goede 

relatie is. Daardoor zijn het vooral de wijkagenten die zicht hebben op wat er werkelijk in de wijk 

leeft; de zogenaamde onderstromen. Wijkbewoners geven aan dat zij minder tot geen contact 

hebben met de overige politiemedewerkers. 

Dit beeld werd bevestigd in een spontaan gesprek dat wij hadden in de Flamengobar in de 

Scheepersstraat. Wandelend door de wijk vroeg de wijkagent of we soms ook met een aantal 

wijkbewoners die een justitieel verleden hadden wilden spreken. Hij liep vervolgens deze bar 

binnen en even later waren wij in gesprek met een zevental bezoekers van Marokkaanse, Turkse, 

Surinaamse, Hindoestaanse en Somalische afkomst. 

Uit dit gesprek kwam vooral naar voren dat zij goede contacten en verbinding hebben met de 

wijkagenten. Dit komt omdat zij hen respectvol en normaal benaderen en ook een sociaal 

praatje maken als er niets aan de hand is. Daarbij geven zij aan dat als zij iets strafbaars doen zij 

ook door hen worden aangehouden of bekeurd. Het is een kwestie van geven en nemen, 

alsmede respect. Dit in tegenstelling tot de reguliere surveillanten, die hen vaak opjagen en 

alleen repressief benaderen. Een gewoon praatje is niet mogelijk. Dit beeld wordt later in de 

interviews met de beheerders van het Haagse Hopje op het Kaapseplein bevestigd. Allen geven 

aan dat door dit laatste gedrag er geen verbinding is en er eerder verwijdering tot stand komt.

Citaten wijkbewoners:
“Nee! Ze treden veel te streng op. Ze jagen de jongeren op, juist als ze even bij het hek 
hangen. Het enige wat ze kunnen zeggen is ‘weg’ of bekeuren.”

“Er moest een jongen opgepakt worden. Hij had rottigheid uitgehaald, brommers 
gestolen en andere dingen. En die woonde hier in de wijk. Komen ze met 20 jonge 
agenten, om die ene jongen op te halen. Ze grijpen hem in zijn kraag, sleuren hem over 
de straat heen, handboeien om. Ja de hele Marokkaanse bevolking stond op, terwijl ze 
wisten dat die jongen rottigheid uithaalde, dat hij zijn moeder had geslagen, dat het 
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een boef is. En ze trekken dan toch partij voor die jongen. Als ze het nou anders hadden 
gedaan. Gewoon met 2 agenten aanbellen, naar binnen gaan, binnen de handboeien 
omdoen, een wagen voor de deur, erin en wegwezen. Nee dan gaan ze heel veel heibel 
en trammelant maken en dan vraag ik jongens waar zijn jullie toch mee bezig.”

Bij de bureauleiding en de wijkagenten is men zich bewust van dit gegeven en wordt er ook op 

ingespeeld. Zo worden regelmatig workshops gegeven die ingaan op achtergronden en 

gebruiken van de wijk en de verschillende soorten bewoners, jongerenproblematiek, 

eergerelateerd geweld, radicalisering etc. Ook worden er door de wijkagent, die het multi-

etnisch politiewerk in portefeuille heeft, ploegbesprekingen bijgewoond, waarin hij uitleg geeft. 

Dit wordt mede gedaan omdat de reguliere opleiding niet voorziet in het overdragen van kennis 

en ervaring met betrekking tot de multi-etnische samenleving. 

4.3 Het waarom en het beoogde resultaat

Zowel het onderhouden van de formele- als de informele contacten is gericht op het leggen en 

onderhouden van de verbinding met de wijkbewoners en vertegenwoordigers van de diverse 

instanties. Daarbij wordt aangegeven dat deze contacten nodig zijn om het politiewerk goed uit 

te kunnen voeren, zodat het een bijdrage heeft aan de verbetering van de veiligheid en de 

leefbaarheid in de wijk. Tevens is dit noodzakelijk om tijdig veranderingen of ontwikkelingen te 

kunnen signaleren, zodat de eigen organisatie, het bestuur of partners goed en tijdig 

geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden.

De formele contacten worden als noodzakelijk en onmisbaar gezien om het werk gestructureerd 

en met elkaar aan te pakken. Tegelijkertijd hebben alle partijen ook het gevoel, dat het in die 

gevallen soms om een rituele dans gaat. Er is, zoals eerder aangegeven, geen echte 

vertegenwoordiging van en uit de wijk en de onderwerpen sluiten niet of onvoldoende aan bij 

die thema’s die er volgens hen toe doen. De inhoud van die contacten geeft bovendien geen of 

onvoldoende beeld van wat er werkelijk onder de mensen leeft en speelt; de zogenaamde 

onderstromen.

Citaat wijkagent:
“Het is voor de overheid ook wel lekker makkelijk om het op die manier in stand te 
blijven houden. Het heeft een functie, want je krijgt ook geen moeilijke vragen. Dat is 
wel wezenlijk want als overheid ben je wel met de wijk in gesprek. Het is echter maar 
de vraag of je echt met de wijk in gesprek bent. Je kunt deze mensen lekker makkelijk 
tevreden houden. Als je hun kleine probleempje oplost, doe je het goed.”

Hierbij kan gedacht worden aan spanningen die er leven, zowel in de wijk als elders in de 

wereld,79 die hun invloed hebben op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Als voorbeelden 

werden genoemd:

klachten van ouderen over voetballende hangjongeren. Dit bleek uiteindelijk een botsing te •	

zijn tussen Marokkaanse jeugd en Hindoestaanse ouderen in relatie tot 

opvoedingsopvattingen. Als de wijkagent dit niet had onderkend, was het volgens de 

gemeentelijk regisseur tot een gewelddadige confrontatie gekomen tussen de Marokkaanse 

en Hindoestaanse gemeenschap in die buurt; 

79 In dit geval wordt ook wel gesproken van geïmporteerde problemen. Conflicten in de landen van herkomst 
worden hier geprojecteerd en hebben in dat geval hun doorwerking in de wijk.
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jongeren die plotseling met stenen gooien of de politie uitschelden of compleet negeren;•	

Citaat chef wijkzorg:
“Naar aanleiding van dergelijke incidenten wordt aan wijkagenten de opdracht gegeven 
om contact op te nemen met die ouders. Dat is een werkwijze die we ons eigen hebben 
gemaakt. De wijkagent brengt die gezinnen een bezoek. De wijkagent komt daar op 
een gewone manier over de vloer als zijnde even een bakje thee drinken. Gaande weg 
het bezoek wordt het gesprek als vanzelf op de incidenten gebracht, dan gaat daar 
een bepaald beeld ontstaan over hoe iemand op dit moment in het leven staat en deze 
mensen staan weer in verbinding met een ander en zo probeer je een nog duidelijker 
beeld te krijgen van zo’n groep en wat er onder hen leeft en speelt.” 

de moord op Theo van Gogh;•	

eerwraak gerelateerde kwesties;•	

de rellen in de banlieus in Frankrijk, waarover gesproken wordt door de jongeren en•	

een mogelijke inval van Turkije in Noord-Irak waar veel Koerden verblijven.•	

Het beeld op die onderstromen wordt vooral verkregen door informatie uit informele contacten 

en herkenning van zichtbare afwijkingen. Dat wat afwijkt in het normale straatpatroon en/of 

gedrag van de verschillende groepen mensen in de buurten. Daarbij wordt door alle 

geïnterviewden aangegeven dat dit vooral het domein van de wijkagenten is. Hun netwerken 

zijn breed- en diepgeworteld in de diverse bevolkingsgroepen van de verschillende buurten. Zij 

zijn degenen die dergelijke signalen ook als eerste onderkennen en signaleren, dan wel het eerst 

door bewoners worden benaderd en geïnformeerd. Zij zijn er ook dagelijks mee bezig.

Met uitzondering van de wijkagenten richt de politie zich vooral op het zichtbare en minder op 

de onderstromen. Op dit vlak wordt ervaren dat er onvoldoende contact en verbinding is tussen 

de overige politiemedewerkers en de wijkbewoners. Deze medewerkers zijn bij de wijkbewoners, 

anders dan in bekeuringsituaties of in geval van hulpverlening, ook nauwelijks bekend. Het zicht 

hebben en krijgen op onderstromen wordt ondanks deze constatering breed binnen het bureau 

onderkend en als volgt door de bureauchef verwoord.

Citaat bureauchef:
“Hier aan dit bureau vormen de wijkagenten de eerste en meest verbindende schakel op 
straat. Daarnaast proberen we iedereen in die positie te brengen. Onder iedereen versta 
ik alle politiemedewerkers die publiekscontacten hebben op straat en dus in verbinding 
staan met burgers, met personen met wie ze dagelijks in aanraking komen. Ze zijn 
daarmee de haarvaten van de organisatie waarmee we weten wat er op straat leeft, wat 
er speelt.”

Tenslotte wordt zowel door de bewoners als door de gemeentelijke regisseur aangegeven dat de 

politie de meeste verbinding met de wijkbewoners heeft. Meer en beter dan bijvoorbeeld de 

gemeentelijke diensten. Dit komt onder meer omdat de politie als instantie 24 uur benaderbaar 

is, in het bijzonder vanwege de wijkagenten, en daarnaast een hoger aanzien heeft dan de 

overige overheidsdiensten.



46

Politie in verbinding?

4.4 Factoren die van invloed zijn op verbinding

Uit de interviews kwam naar voren dat er geen onderscheid wordt gemaakt door de 

wijkbewoners ten aanzien van factoren, die van invloed zijn op het maken en onderhouden van 

verbinding in deze wijk. De factoren die genoemd zijn hebben een generieke werking. Wel kan 

onderscheid gemaakt worden in factoren waarop de politie:

invloed heeft en 

die moeilijker voor haar beïnvloedbaar zijn.

Beïnvloedbare factoren

Bij de beïnvloedbare factoren wordt door de geïnterviewden onderscheid gemaakt tussen 

kenmerken die gerelateerd zijn aan de politiemedewerker en aan de wijk gerelateerde 

kenmerken. Onder de eerste categorie kenmerken worden de volgende factoren aangegeven:

van politiemedewerkers die in deze wijk werken wordt verwacht dat zij zich er van bewust •	

zijn, dat het anders is dan in meer reguliere wijken. Zij dienen een intrinsieke interesse te 

hebben in andere culturen, achtergronden, gedragingen en religies. Dit vraagt van hen, dat 

zij zich daarin op kennis- en ervaringsniveau willen bekwamen en verdiepen. Dit is namelijk 

een belangrijke voorwaarde om vertrouwen te winnen en te behouden. Het gaat daarbij ook 

over de straatcultuur die vooral onder jongeren leeft en het tijdig en juist kunnen schakelen 

tussen ‘hard’ en ‘zacht’ optreden. Vriendelijk als het kan, streng als het moet en

van politiemedewerkers wordt verwacht dat zij onder alle omstandigheden uitdragen dat zij •	

van de politie zijn; dus in uniform en er tip top uitzien. Dit verwachten de verschillende 

culturen in deze wijk en het is tevens een voorwaarde voor acceptatie en het verkrijgen van 

vertrouwen en gezag.

Onder de tweede categorie kenmerken worden de volgende factoren benoemd:

een factor van belang is dat een politiemedewerker niet alleen contact legt in tijden dat het •	

slecht gaat. Juist als er niets aan de hand is verwachten wijkbewoners dat de 

politiemedewerker langskomt voor een ‘bakkie’ koffie, een praatje maakt en interesse toont. 

Dat schept een band, ontwikkelt begrip en vertrouwen en creëert een basis om informatie uit 

te wisselen en

wijkbewoners geven aan dat de verbinding met de politie verstevigd kan worden als zij meer •	

aansluiten bij de (informele) structuren van de verschillende bevolkingsgroepen en gebruik 

maken van de positieve werking en functie die religie voor velen heeft. Op die manier 

kunnen zij ook meer gebruik maken van de mogelijkheden, kennis en invloed van de 

zelforganisaties.

Moeilijker beïnvloedbare factoren

Bij de moeilijk beïnvloedbare factoren wordt onder meer aangegeven dat de politiemedewerker 

een beeldbepalende factor is, waarbij de burger het verschil tussen politie en de rest van de 

overheid niet ziet. De politie ‘is’ de overheid. Enkele voorbeelden die werden genoemd:

met name politieke uitlatingen werden veelvuldig genoemd als polariserende factor. •	

Uitlatingen van politici als Hirschi Ali en Wilders worden door de gemeenschappen gezien als 

uitlatingen van alle politici. Zij voelen zich hierdoor niet meer welkom en trekken zich terug 

en sluiten zich af voor de overheid, waaronder de politie;
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het interdisciplinaire optreden, hetgeen als volgt verwoord werd:•	

Citaat ondernemer:
“Neem het HEIT-team (Haagse economische interventieteam). Die gaan met 15 man 
(politie, douane, belasting, sociale zaken etc.) een winkel binnen en de politie wordt 
door de mensen verantwoordelijk gehouden, omdat zij als enige in uniform gekleed is. 
Mensen denken dat het allemaal politie is. 
Het gaat mis omdat men met 15 man een winkel binnenstormt. Dit wordt ervaren 
als een grote vernedering. Waarom niet eerst een verkenningseenheid van twee man 
sturen? De ondernemer gaat echt niet op het laatste moment alles rechtzetten. De 
politie, maar ook andere diensten, houdt te weinig rekening met de schaamte en de 
status die zo sterk spelen in die culturen. Zijn klanten en zijn gemeenschap kijken hem 
er op aan, want hij heeft vanuit zijn beroep een bepaald aanzien. “

de economische situatie in het land, waarbij werkgelegenheid een belangrijke rol van •	

betekenis is;

deelname van de verschillende bevolkingsgroepen (afspiegeling) aan de formele •	

overlegstructuren, alsmede agendavoering en de kwaliteit van inbreng en

ontwikkelingen in de landen van herkomst, die invloed kunnen hebben op de contacten hier •	

in Nederland tussen politie en die bevolkingsgroep. Dit kan bijvoorbeeld confrontatie of 

vermijding inhouden.

4.5 Conclusie

Uit het onderzoek komt naar voren dat de politie op veel manieren contact met haar omgeving 

onderhoudt. Dit gebeurt op formele wijze, bijvoorbeeld via de verschillende officiële 

overlegstructuren en –vormen. Deze lijken overigens nauwelijks daadwerkelijk effect te hebben. 

Dit komt onder meer omdat daarin slechts ten dele de verschillende bevolkingsgroepen 

vertegenwoordigd zijn en de daar behandelde onderwerpen op inhoud niet de ‘echte’ 

problematiek van de wijken behelzen. Ze geven vooral invulling aan de systeemwereld van de 

organisaties.

Naast de formele wijze wordt ook de informele wijze van contact onderhouden met haar 

omgeving onderscheiden. Deze wordt zowel door de politie als de wijkbewoners, als 

waardevoller en krachtiger ervaren. Zij is van grotere betekenis, omdat zij aansluit bij de 

leefwereld van de mensen en de kenmerken en structuur van de wijk. Zij geven een beeld van 

wat er werkelijk onder de mensen leeft en speelt; de zogenaamde onderstromen.

Voorts komt uit het onderzoek een belangwekkend onderscheid naar voren. Geïnterviewden 

geven aan dat zij goed in verbinding staan met de wijkagenten. Zij kennen hun wijkagent en 

waarderen hem hoog. Er wordt vooral aangegeven dat zij hem waarderen, omdat zij zijn 

optreden als respectvol ervaren, waarbij hij zich bewust is van de verschillende culturen, daar 

kennis van draagt en die kennis in de regel juist weet toe te passen. Hij ook contact legt en 

onderhoudt als er niets aan de hand is, hetgeen als waardevol wordt ervaren. Kortom men moet 

oog hebben voor een sociaal praatje en niet alleen langsgaan als er wat ‘vervelends’ aan de 

hand is.
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Over de politie in het algemeen zijn de meningen minder positief. Dit wordt vooral veroorzaakt, 

omdat zij ervaren dat die medewerkers, in tegenstelling tot de wijkagenten, minder of zelfs geen 

interesse hebben in of rekening houden met de verschillende achtergronden en culturen. Dit gaat 

ten koste van het vertrouwen in het algemeen en heeft direct effecten op de mate van verbinding. 

Daarnaast valt op dat bewoners meestal geen onderscheid maken tussen de politie en andere 

overheidsinstanties. In geval van samenwerking of het leveren van ondersteuning aan die andere 

overheidsinstanties, wordt het optreden gezien als van de politie. Ook in die gevallen missen 

bewoners gepaste omgangsvormen en respect, hetgeen een negatief effect heeft voor de 

verbinding met de politie. Als voorbeeld kunnen de controles van ondernemers door het HEIT-

team genoemd worden. 

Onderscheid kan gemaakt worden in factoren waarop de politie wel of moeilijker invloed heeft 

als het gaat om het hebben of onderhouden van verbinding met de wijk. Als belangrijke 

verklarende factoren hoe de politie op dit moment succesvol verbinding onderhoudt in de 

wijken, alsmede invloed heeft op die factoren, kan het volgende geconcludeerd worden:

invoelen en respect;•	

de goede vaste mensen. Wijkagent is favoriet;•	

sluit aan bij de leefwereld van de bevolkingsgroepen;•	

kies, communiceer en wees voorspelbaar en•	

interne verbinding.•	

Invoelen en respect

De leiding beoogt dat alle medewerkers invoelingsvermogen ontwikkelen in andere culturen en 

gewoonten. Dat zij hier ook kennis van dragen en de bijzondere gewoonten en gebruiken 

respecteren en hieraan invulling geven als de situatie er om vraagt. Dit lijkt goed te lukken bij de 

wijkagenten en veel minder goed bij het werk van de andere politiemedewerkers.

De goede vaste mensen. Wijkagent is favoriet

Het is belangrijk dat politiecollega’s levenservaring hebben en beschikken over de juiste 

competenties en eigenschappen passend bij de wijk. Daarbij is het van belang dat medewerkers 

langer aan dit bureau werken en vooral investeren in persoonlijke contacten. Via de wijkagenten 

wordt gewerkt aan het bevorderen van wederzijds contact. Wijkagenten hebben een grotere 

taakvrijheid, kunnen meer hun werk zelf indelen en hebben veel ruimte om contact te maken.

Sluit aan bij de leefwereld van de bevolkingsgroepen

Wat uit alle gesprekken blijkt is, dat alle geïnterviewden meer waarde hechten aan de kracht en 

de werking van die informele contacten. Deze sluiten namelijk aan bij de leefwereld van de 

mensen in tegenstelling tot de formele contacten, die vooral invulling geven aan de 

systeemwereld van de organisaties. Wijkagenten zijn hierin voorlopers, maar het is noodzakelijk 

dat ook andere medewerkers hier nadrukkelijker op inspelen. Het is zaak om zicht te krijgen op 

de zwakke signalen in de buurten; de onderstromen. Dat vergroot de kans op aansluiting 

houden en het voorkomen of tegengaan van dreiging of risico’s.

Kies, communiceer en wees voorspelbaar

De zin en nut van acties wordt niet altijd ervaren. Zorg ervoor dat bewoners snappen wat de zin 

en onzin van acties is, kijk naar de omvang van acties, wees slagvaardig en respectvol in het 

optreden. 
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Interne verbinding

Bij de bureauleiding en de wijkagenten is veel bewustwording, kennis en begrip aanwezig over 

de verschillende culturen, gewoonte en gebruiken. De problematiek is echter complex en de 

dominante reflex is vooralsnog om te kiezen tussen ofwel de repressieve aanpak via de 24-

uursdienst en/of opsporing, ofwel via de informele contacten met de wijkagenten en/of 

medewerkers van de ploeg Multi-Etnisch Politiewerk (MEP). Door de meer repressieve aanpak 

van de 24-uursdienst en de medewerkers belast met opsporing worden veel signalen in de 

zogenaamde onderstromen gemist, terwijl dit wel door de leiding wordt beoogd. Het lijkt alsof 

de politie zelf intern onvoldoende in verbinding is tussen haar wijkagenten, MEP en de 

medewerkers uit de overige processen. Is het uniform optreden door de politie een succesvolle 

methode om meer verbinding in de wijk te maken of is de politie beter met haar omgeving in 

verbinding, als zij zélf meer in verbinding is?
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5. De invloed van tribalisering

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal waarin een antwoord wordt gegeven 

op de vraag wat de invloed van tribalisering in de wijken van het bureaugebied is.

Met de beantwoording van deze vraag wordt allereerst nagegaan of er sprake is van tribalisering 

in de onderzochte wijken en mocht dit inderdaad het geval zijn, welke gevolgen dit heeft. 

Tenslotte worden conclusies getrokken.

5.2 Is er sprake van tribalisering?

De bevolking van de wijken is multi-etnisch van opbouw. Door een aantal geïnterviewden werd 

met gepaste trots aangegeven dat hier meer dan honderd verschillende etnische groepen leven. 

Elk van die groepen heeft zijn eigen culturele achtergrond, gewoontes en gebruiken. 

Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat die groepen vooral naast elkaar leven en er nauwelijks 

sprake is van echte verbondenheid en saamhorigheid. 

Citaat wijkbewoner:
“Culturen onder elkaar leven allemaal hun eigen leventje. Ze communiceren geen van 
allen met elkaar. Ze komen thuis, gaan naar boven toe en doen de deur op slot.”

Er worden verschillende gemeenschappen (stammen) genoemd, die vooral gebaseerd zijn op een 

traditionele indeling naar nationaliteit, zoals de: 

Surinaamse gemeenschap;•	

Nederlandse gemeenschap;•	

Turkse gemeenschap;•	

Antilliaanse gemeenschap;•	

Marokkaanse gemeenschap;•	

Somalische gemeenschap en•	

Koerdische gemeenschap.•	

Binnen deze gemeenschappen worden weer deelgroepen (substammen) onderscheiden. Dit 

heeft onder meer te maken met de:

religieuze stromingen waartoe men behoort;•	

politieke voorkeur die men heeft;•	

culturele kenmerken in relatie tot de identiteit;•	

geografische verbondenheid met land van herkomst ;•	

familieverbanden;•	

leeftijd, waarbij 1•	 e, 2e of 3e generatie een rol speelt en

beroepsoriëntatie, waarbij ondernemers een belangrijke rol hebben.•	
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Citaat wijkagent:
“De verschillende groepen zijn hopeloos verdeeld. Zo zie je bepaalde groepen Turken, 
die onderverdeeld zijn in Koerden en nationalistische Turken. Maar die nationalistische 
Turken zijn dan ook weer hopeloos onderverdeeld. Je hebt daarbinnen verschillende 
groepen uit verschillende dorpen. Ze zien elkaar wel bij stichtingen, zoals bij de Grijze 
Wolven. Maar dan zitten mensen afkomstig uit hetzelfde dorp aan tafeltjes bij elkaar. Ze 
trouwen ook binnen hun eigen clan. Er zijn dus allerlei substammen zichtbaar. De oude 
structuren van het thuisland blijven hier in stand.”

Uit de gesprekken bleek dat de bovenstaande (sub)stammen elkaar soms overlappen en 

beïnvloeden. Zo werd aangegeven dat een Turkse of Marokkaanse bakker in de wijk zijn eigen 

klantenkring kent op basis van geografische afkomst, religie, politieke stroming etc. Net zoals 

vroeger ten tijde van onze verzuiling. Dit is ook terug te zien bij de koffiehuizen in de wijken. 

Elke dag zie je dezelfde groepen, afkomstig uit hetzelfde dorp of dezelfde stad uit het land van 

herkomst bij elkaar zitten. Het kunnen terugvallen op de eigen identiteit, religie en de oude 

structuren van het thuisland zijn daarbij kennelijk van belang. Aangegeven werd dat dit in het 

bijzonder voor ouderen geldt. Zo zijn er bijvoorbeeld ouderencomplexen voor Hindoestanen en 

Chinezen. Daarnaast blijkt dat vrijkomende woningen worden betrokken door mensen met 

eenzelfde etniciteit. Zij gaan bij elkaar wonen en trekken zich vervolgens terug op hun eigen 

culturele waarden. Hierbij blijkt dat ouderen, met name van de eerste generatie, dit sterker 

hebben, net als de oorspronkelijke autochtone bewoners van die buurten. 

Verder wordt opgemerkt dat dit veel minder voor jongeren geldt. Het blijkt dat zij meer met 

elkaar ‘mixen’. Door de geïnterviewden wordt dit ook als logisch gezien, omdat zij opgroeien in 

een gemêleerde wijk, bij elkaar op school zitten en op straat met elkaar omgaan. Dit laatste 

heeft ook tot gevolg dat er een aparte straatcultuur onder hen is ontstaan. Op diverse plaatsen 

in de wijk komen de jongeren bij elkaar en vormen een eigen substam; deze straatcultuur is zo 

hecht dat het voor sommigen vervangende familie is geworden.80 

Verder werd verteld dat er, naast het mixen van jongeren, twee factoren zijn die er voor zorgen 

dat er toch regelmatig tussen de (sub)stammen gemixt wordt, zodat samenhang en 

samenwerking ontstaat. In die gevallen blijkt etniciteit, religie etc. minder of geen rol te spelen, 

maar staan economische drijfveren centraal. 

Als eerste factor speelt ondernemen een rol en worden de Haagse Markt en de 

winkeliersvereniging in de Hobbemastraat genoemd. Bij de laatste hebben de winkeliers van de 

diverse gemeenschappen zich zelfs verenigd en een samenwerkingsverband afgesloten. Zo’n 

samenwerkingsverband staat landelijk bekend onder de naam Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Een tweede factor die een dergelijke rol speelt, is criminaliteit. Binnen de wijken zijn enkele 

gemêleerde criminele (jeugd)groeperingen actief. Wel wordt aangegeven dat in beide gevallen 

de samenwerking onder druk komt te staan bij problemen. Dan valt men weer terug op de 

oorspronkelijke (sub)stam.

Verder komt naar voren, dat de verbanden wijkoverstijgend zijn. Dit komt onder meer omdat er 

in dit gebied veel zelforganisaties gevestigd zijn, die een regionale functie hebben. De 

80 Tijdens de interviews werden wij gewezen op een groep jongeren op het Kaapseplein. Deze hadden de Ned-
erlandse, Turkse en Marokkaanse afkomst. Dit is hun plek waar zij elkaar ontmoeten. Zichtbaar was dat zij een 
eigen manier van met elkaar omgaan en communiceren hadden.
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gemeenschappen komen naar dergelijke punten en richten zich naar het gedachtegoed van de 

zelforganisatie. Als voorbeeld kan het hoofdkantoor van de Grijze Wolven dienen, waar 

nationalistische Turken bij elkaar komen. Deze organisatie heeft een centrale boodschap: trots 

zijn op het Turks. Daarnaast hebben zij een sociale functie en doen veel aan voorlichting.

Alle geïnterviewden maakten gewag van het feit dat de diverse gemeenschappen sterke banden 

met het land van herkomst onderhouden. Deze relatie speelt een belangrijke rol, wordt in stand 

gehouden en zorgt ervoor dat mensen in twee werelden leven. Niet alleen volgt men op de voet 

wat er zich in die landen afspeelt, maar mensen uit de diverse gemeenschappen verrichten er 

ook investeringen zoals de aankoop van een stuk land, een huis of winkel. Daarnaast 

ondersteunt men familieleden die nog in het land van herkomst wonen financieel.

Op basis van de gevoerde gesprekken kan gesteld worden dat er daadwerkelijk sprake is van 

tribalisering in het onderzochte werkgebied.

5.3 Gevolgen van tribalisering

Hoewel het lastig is om exact aan te geven wat de gevolgen van tribalisering voor het 

bureaugebied zijn, wordt door de geïnterviewden wel een aantal constateringen gedaan en 

verwachtingen uitgesproken. Deze verwachtingen kunnen zowel positieve als negatieve effecten 

hebben.

De bevolkingssamenstelling is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Het bureaugebied is 

van een autochtone arbeiderswijk in een multi-etnische wijk veranderd. Deze ontwikkeling zal 

zich volgens de meeste geïnterviewden de komende jaren, mogelijk zelfs in versterkte vorm, 

voorzetten. Als voorbeeld wordt op dit moment de komst van Oost-Europeanen genoemd. 

Zichtbaar is dat Bulgaren en Polen zich in de wijk vestigen. Daarnaast verwacht de 

Foto 6: verbinding met land van herkomst.
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gebiedsregisseur Transvaal dat de invloed van Afrikaanse landen zal toenemen. Voor de 

toekomst zou dit tot import van Afrikaanse conflicten kunnen leiden. Overigens wordt ook van 

politiezijde opgemerkt dat geïmporteerde conflicten, gebaseerd op etnische of religieuze 

gronden, in de toekomst hun doorwerking in het bureaugebied zullen blijven hebben. Hierbij 

kan ook gedacht worden aan eerwraak gerelateerde incidenten. 

Daarnaast is de verwachting, dat de bestaande tegenstellingen zullen toenemen. Met name 

door uitlatingen van sommige politici voelen veel gemeenschappen zich niet meer welkom in 

Nederland. Dit komt ook omdat die gemeenschappen die uitlatingen niet zien als de mening van 

een politicus, maar meer als een algemeen politiek geluid. Dit leidt tot polarisatie, waardoor het 

teruggrijpen op en het meer centraal stellen van de eigen cultuur en identiteit versterkt wordt. 

Dit zou ertoe leiden dat mensen vluchten in cultuur of orthodoxie. Ze zouden steeds meer in 

zichzelf gekeerd raken. Hierdoor zou zelfs groepsvorming binnen de eigen stam verder 

toenemen. 

Citaat Imam:
“De politiek speelt een belangrijke rol. Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali hebben een 
enorme invloed en effect op de achterban. Met name jongeren zien hun uitspraken niet 
als de uitspraak van een politicus, maar zij zien dit als de mening van alle politici. Ze 
zien het ook als een aanval op de Islam. Heldere mensen zoals wij kunnen daar anders 
over denken, maar jongeren zien dat niet zo, die zien dat anders en zij kunnen het ook 
niet altijd scheiden. Ze zien dat soort uitspraken meer als: ’Ze willen ons niet hebben’. 
Ze vragen zich dan ook af of ze nu echt samen moeten leven of dat ze op hun eilandje 
moeten blijven.”

Opmerkelijk is ook dat een aantal geïnterviewden verwacht dat de Hindoestaanse gemeenschap 

uitgroeit tot een nieuwe middenklasse. Daar staat tegenover dat de Marokkaanse gemeenschap 

zich waarschijnlijk het meest met de eigen cultuur identificeert. De verwachting is dat deze 

groep zich het minst een in Nederland geaccepteerde groep blijft voelen. 

Als positief effect van tribalisering wordt gewezen op de nieuwe economische bedrijvigheid die in 

de wijk is ontstaan. Daar waar mensen handel drijven en geld verdienen, zie je culturen 

samenkomen en samenwerken. In de vorige paragraaf is hier al op geduid. De Haagse Markt, de 

winkelgebieden rondom het Paul Krugerplein en in de Hobbemastraat zijn sprekende 

voorbeelden. Vooral kleine ondernemingen vestigen zich in die buurten. Ondernemers hebben 

daar een plek gevonden en trekken als een soort megapool hun eigen, maar ook andere culturen 

aan. Zo zie je ook mensen van buiten Den Haag hier naar toe trekken en hun inkopen doen.
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Op het vlak van communicatie geeft tribalisering ook mogelijkheden of extra kansen. Als er zicht 

is op de verschillende (sub)stammen, kunnen die ook gebruikt worden om snel en direct grote 

groepen mensen te bereiken. Dit zou zowel binnen als buiten de wijk effect hebben. Als je 

immers met de juiste persoon uit de (sub)stam spreekt, is er direct contact met de hele groep of 

familie. 

Citaten wijkagenten:
“Voor mij is het heel lekker dat er sprake is van tribalisering. Ik hoef namelijk niet 
iedereen te kennen. Als ik een persoon aanspreek weet ik dat ik met de hele clan 
spreek. Bij familieproblemen, waarbij vaak alle mannen bij elkaar komen, hoef ik alleen 
degene aan te spreken die ik ken. Als je het goed aanpakt heb je daarmee direct contact 
met de hele familie. Dat is dus hartstikke handig.” 

“Als er een voetbalwedstrijd is tussen bijvoorbeeld Nederland en Turkije, dan bel je naar 
de betreffende stichting en geef je aan dat je geen confrontaties met Koerden wil. Dan 
regelen zij dat gewoon met een eigen ordedienst. Ze staan dan letterlijk mensen terug 
te sturen.”

Ondanks alle verschillen die er zijn tussen de (sub)stammen en de gevolgen die tribalisering 

heeft, is er één factor die alle groepen bindt, namelijk: veiligheid. Als het over veiligheid gaat, 

hebben wijkbewoners een gezamenlijk belang.

Citaat gemeentelijk regisseur:
“Iedereen wil in een goede, kindvriendelijke en veilige omgeving wonen. Nederlanders 
en nieuwe Nederlanders willen een nette woonomgeving.”

Foto 7: de Haagse Markt, een plek waar (sub)stammen samenkomen.
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Citaat wijkagent:
“Niemand wil dat er bij hem ingebroken wordt. Tijdens de portiekgesprekjes die we 
hielden, belden we soms op verschillende adressen tegelijk aan. We spraken dan 
verschillende nationaliteiten tegelijkertijd. Je had dan wel een gesprek, er was een 
gezamenlijk belang, terwijl ze normaal elkaar eigenlijk nauwelijks gedag zeggen.”

Dit wordt, naast economische ontwikkelingen en scholing, gezien als een belangrijke sleutel 

voor succes om de binding en de onderlinge samenhang te versterken. Dit zou zowel voor de 

relatie tussen de politie en de (sub)stammen, als voor de relatie tussen de (sub)stammen zelf 

kunnen gelden.

5.4 Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat tribalisering een feit is. Niet alleen zijn de wijken verkleurd, maar er 

is tevens sprake van een grote verscheidenheid aan ‘stammen’ die onderling weinig of geen 

contact hebben. Contacten met andere leden van de eigen etnische en/of culturele achtergrond 

zijn belangrijk en staan centraal. De contacten met het moederland worden eveneens blijvend 

onderhouden. Binnen de stammen zijn weer veel verschillende deelgroepen of substammen te 

onderscheiden. Bijvoorbeeld voor Marokkanen en Turken is de streek, het dorp of de keuze voor 

de Imam vanuit het moederland bepalend met welke substam men zich verbonden voelt.

Als voorbeelden van stammen hebben wij de verschillende gemeenschappen genoemd, met 

vaak weer een onderverdeling in substammen. Er zijn nauwelijks contacten tussen de stammen. 

Mensen doen boodschappen bij ondernemers in hun eigen stam; vriendschappelijke contacten 

tussen stammen zijn er nauwelijks. 

Op twee vlakken is sprake van verbinding en contacten tussen de (sub)stammen, waarbij 

economische drijfveren voorop staan en het bindmiddel zijn. Dit zijn:

groepen ondernemers, die met elkaar samenwerken in bijvoorbeeld •	

ondernemersverenigingen of op de Haagse Markt en

crimineel georiënteerde groepen en/of groepen jongeren. Bij de laatste groep zijn activiteiten •	

als rondhangen en overlast mede een aanleiding om te mixen.

Veel van de stammen leven aan de onderkant van de samenleving, in de lagere 

inkomensgroepen en lagere opleidingsniveaus. Hoewel sommige stammen sterk 

ondernemingsgericht zijn, zijn de ondernemingen door de hevige concurrentie onderling minder 

kansrijk. Bovendien richten zij zich vooral op de eigen stam. Dit blijkt onder andere ook uit het 

feit dat mensen die weggetrokken zijn uit de wijk vaak hun boodschappen blijven doen in hun 

oude winkel. 

Het gevolg van deze tribalisering is dat er nauwelijks gezamenlijke initiatieven in de wijk worden 

genomen en dat nieuwe initiatieven ook weinig kansrijk lijken. Groepen beïnvloeden elkaar niet, 

leven langs elkaar heen en corrigeren elkaar ook niet. Hierdoor is er nauwelijks sprake van 

cohesie en sociale controle in de wijk en wordt de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid en 

veiligheid primair bij de overheid gelegd.

Het lijkt er bovendien op dat door stellingname van politici steeds meer mensen in de wijk zich 

afkeren van de Nederlandse en/of gemeenschappelijke samenleving en zich steeds meer 

verbonden voelen met hun moederland en traditionele cultuur. 
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6. Tribalisering en toekomstige verbinding

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de derde onderzoeksvraag centraal waarin een antwoord wordt gegeven 

op de vraag: op welke wijze de politie, uitgaande van tribalisering, in de toekomst verbinding 

met de wijken Schildersbuurt-West, Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt kan onderhouden.

Met de beantwoording wordt aansluiting bij onderzoeksvraag 2 (hoofdstuk 4) gezocht. 

Allereerst wordt weergegeven, welke werkwijze volgens de geïnterviewden het meest succesvol 

is om de verbinding tussen politie en die wijken in de toekomst te onderhouden. Vervolgens 

beschrijven wij wat de achterliggende gedachte voor die keuze is. Daarbij wordt ook ingegaan 

op de factoren die van invloed zijn op die verbinding. Tenslotte worden conclusies getrokken.

6.2 Gewenste werkwijze

Bij de beantwoording van onderzoeksvraag 1 is een aantal werkwijzen benoemd, dat in de 

huidige situatie een rol speelt bij de verbinding tussen de politie en de maatschappelijke 

omgeving. Daarbij blijkt, rekeninghoudend met de ontwikkelingen rondom tribalisering, dat 

deze deels overeenkomen met de voor de toekomst gewenste werkwijzen. Het gaat daarbij met 

name om de versterking van de informele contacten. Deze werkwijzen worden als cruciaal en als 

meest succesvol door alle geïnterviewden aangegeven. 

Breed wordt onderkend dat er sprake is van een netwerksamenleving en die netwerken van 

groot belang zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werking en kracht van de 

formele- en de informele netwerken. Zonder uitzondering wezen de geïnterviewden in het 

bijzonder op de kracht van de informele netwerken; nu en in het bijzonder voor de toekomst. 

Dit in tegenstelling tot de huidige werkwijze, waarbij aan formele netwerken en structuren een 

belangrijke rol wordt toegedicht. Deze sluiten echter onvoldoende aan bij de structuur en de 

cultuur van de wijken.

Citaat ploegchef Wijkzorg:
“We hebben drie officiële bewonersorganisaties in deze wijken. Maar er zijn 45 
informele verenigingen van bewoners. Als we alleen zaken doen met die officiële 
organisaties gaan we dus mensen verliezen.”

Citaat gemeentelijk regisseur:
“Houdt de contacten informeel. Investeer in de relaties. Dat vindt zijn oorzaak in de 
culturele achtergrond. Mensen zijn opgegroeid in een informele omgeving. Van de 
formele omgeving is weinig goeds te verwachten.”

Opmerkelijk is dat een aantal keren het Overleg Platvorm Allochtonen (OPAL) werd benoemd. 

Dit platform is enkele jaren geleden opgeheven, maar was volgens een aantal geïnterviewden 

het overleg, waarin inhoudelijk en op niveau de maatschappelijke vraagstukken van deze wijk 

werden aangedragen en besproken. Hier werden de thema’s behandeld die er toe deden en er 

was daadwerkelijk verbinding tussen de betrokkenen partijen. Hierbij waren, naast politie en 

gemeentelijke diensten, zowel autochtonen als afgevaardigden van diverse etniciteiten en 

culturen die in de wijk wonen, werken en leven betrokken. Doordat de sturing op de 
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vergadering onvoldoende was, verzandde ook dit overleg in algemeenheden en haakten partijen 

uiteindelijk af. Aangegeven werd dat herinvoering zou helpen om beter en breder met elkaar in 

verbinding te komen. 

Citaat Imam:
“Vroeger was er ook een overleg met de politie (OPAL) waar ik ook in gezeten heb. Je 
had toen meer contact met verschillende politiemedewerkers, dan nu. Nu vooral de 
wijkagent, maar toen kwamen er ook commissarissen en hoofdagenten. 
Er zaten dan verschillende culturen bij elkaar, verschillende verenigingen, en ik denk dat 
het een goede manier was om te weten wat er in de wijk gebeurt. Ik denk dat er in die 
tijd wel meer contact en kennis bij de politie was. Van beide zijde werd er informatie 
uitgewisseld, je praat er met elkaar over. Je discussieert erover. Als ik kijk naar de wijk 
en de hele politie dan mis ik dat nu. Als Martin (noot: wijkagent) er niet is, dan ga je op 
zoek naar hem. De totale kennis is minder bij de rest van de politie.

Met betrekking tot de informele netwerken is het van belang, dat er aansluiting wordt gezocht 

bij de structuren en de plaatsen van samenkomst, zoals koffiehuizen, moskeeën, verenigingen 

en overige zelforganisaties. Daarbij is het van belang dat het netwerk zich aanpast aan de 

veranderingen van de structuur van de wijk. 

Citaat bureauchef:
“Je moet niet bang zijn om bepaalde delen van je netwerk of structuren te verliezen. 
Kunnen aanpassen, flexibiliteit en maatwerk zijn van belang.”

Het is van belang de ontwikkelingen te volgen en mee te bewegen. Je mist anders het contact 

met de omgeving, in het bijzonder het zicht op de onderstromen. Het contact zal echter nooit 

volledig verloren gaan, omdat de verschillen gemeenschappen, bijvoorbeeld in het geval van 

veiligheid, altijd een beroep kunnen doen op de politie. 

Samengevat kan gesteld worden dat informele netwerken volgens alle geïnterviewden voor de 

toekomst het meest succesvolle instrument is. De kern hiervan is gelegen in het feit dat in dat 

geval aangesloten wordt bij de structuur en de leef- en denkwereld van de wijk. Via de 

leefwereld kan bovendien het best zicht verkregen worden op de onderstromen; datgene wat 

onder de oppervlakte leeft en mensen echt bezig houdt en beroert.

6.3 Het waarom

De achterliggende gedachte voor een versterkte rol van de informele netwerken wordt vooral 

vanuit politiezijde verwoord. Deze wordt door de andere geïnterviewden herkend en 

ondersteund. 

Aangegeven wordt, dat als er geen aansluiting is met de structuren in de wijken, de politie de 

verbinding met haar maatschappelijke omgeving verliest. Dit heeft direct gevolgen voor haar 

informatiepositie en haar rol en functie op veiligheidsgebied. Het gevaar daarbij is, dat zij 

onvoldoende zicht heeft op wat er gebeurt en speelt in de wijken. Dit is in het bijzonder van 

belang om zicht te krijgen en of te houden op de zogenaamde onderstromen. Los van het zelf 

signaleren daarvan is gebleken, dat het leggen van informele relaties en het hebben van respect 
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en vertrouwen een belangrijke voorwaarde is om informatie in het algemeen en over 

onderstromen in het bijzonder te krijgen. Het versterkt bovendien de wederkerigheid. 

Citaat gemeentelijk regisseur
“Houdt de contacten informeel. Investeer in de relaties. Dat vindt zijn oorzaak in de 
culturele achtergrond. Mensen zijn opgegroeid in een informele omgeving. Van de 
formele omgeving is weinig goeds te verwachten.”

Een op informatie gerichte houding van alle politiemedewerkers is van essentieel belang. Het feit 

dat er geen problemen zijn wil niet zeggen dat er geen informatie is over te dragen over 

hetgeen in de wijk gebeurt. Vragen als: wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Wat leeft er? 

Wat kan mogelijk van belang zijn? Dergelijke antwoorden komen vooral naar bo-ven vanuit de 

informele netwerken. Met behulp van deze informatie kunnen onderstromen sneller en beter 

herkend worden; informele contacten zijn de informatiepunten in de samenleving. Hier vindt 

bovendien het proces van wederkerigheid optimaal plaats.

Een ander belangrijk argument wat uit de gesprekken naar voren komt, zoals aangegeven in § 

5.3, is, dat door het onderhouden van informele contacten met sleutelfiguren de communicatie 

met de achterban vergemakkelijkt wordt en snel en direct grote groepen bereikt kunnen 

worden.

Foto 8: aansluiting bij bestaande structuren in de wijk. 
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6.4 Factoren die van invloed zijn op toekomstige verbinding

Uit de interviews kwam een aantal factoren naar voren, dat van invloed is op de toekomstige 

verbinding. Een aantal van deze factoren is ook in de huidige situatie van belang. Daar waar dit 

het geval is, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. Factoren die genoemd worden, zijn:

bewustwording en interesse;1 

opleiding en leeftijd;2 

kerntaken centraal;3 

verbindende prestatiecontracten en4 

achterblijvende rol van de gemeente;5 

Bewustwording en interesse

Van politiemedewerkers die in getribaliseerde wijken werken, wordt verwacht dat zij een 

intrinsieke interesse hebben in andere culturen, achtergronden, gedragingen en religies, alsmede 

rekening daarmee houden in hun optreden, zie § 4.4. Op dit moment is deze opstelling 

voornamelijk bij de wijkagenten bewust aanwezig. Een dergelijke opstelling is thans 

onvoldoende breed in de organisatie aanwezig. 

Citaat wijkagent:
“Niet iedereen kan in dit soort wijken werken. Ik vind dit echt een bureau voor 
liefhebbers. Niet voor hobbyisten, maar voor in diverse culturen geïnteresseerde mensen. 
Als je niet van dit soort mensen houdt, dan houd je het hier niet vol. Je hebt ook 
mensen die heel veel moeite hebben met bijvoorbeeld Marokkaanse jeugd en daar ook 
niet mee om willen gaan. Van hun optreden heb je dan vaak veel last.”

Zo is bijvoorbeeld het hebben van inzicht in en kunnen schakelen tussen de schuld- en 

schaamtecultuur van belang om verbinding te onderhouden. 

Opleiding, levenservaring en doorstroming

Opleiding heeft een ondersteunende functie met betrekking tot de factoren bewustwording en 

interesse. De politieopleiding is vooral gericht op bevoegdheden en traditioneel repressief 

handelen. Het optreden in een multiculturele samenleving en de daarmee samenhangen kennis 

over de verschillende achtergronden, gebruiken etc. maakt onvoldoende deel uit van de 

opleiding. Dit wordt zowel door de politiemensen aangegeven als door de wijkbewoners 

gevoeld en ervaren.

Citaat ondernemer:
”De politie moet veel meer kennis opdoen van de verschillende culturen. Ik zou ervoor 
zorgen dat nieuwkomers van de hoed en de rand weten. Het is belangrijk dat ze de 
culturele gewoonten leren. Doe wat je moet doen, maar houdt rekening met een aantal 
aspecten.……....... Leer nieuwkomers dus meer over de achtergronden van de landen, 
zodat er over en weer kennisuitwisseling plaatsvindt. Uiteindelijk zijn we allemaal 
wereldburgers, dat doen wij op vakantie ook”

Levenservaring is een andere factor die wordt genoemd. Daarbij wordt benadrukt dat de snelle 

doorstroming een negatief effect heeft op de verbinding met de maatschappelijke omgeving. 
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Kerntaken centraal

Naast de focus op informele netwerken wordt aangegeven dat het van belang is, dat de politie 

zich richt op haar kerntaken en daarbij zorgdraagt dat anderen hun rol ook goed invullen. De 

politie dient de rol in de wijken zuiver te houden en aan te geven waar zij wel en waar zij niet 

voor staat, alsmede wat wel en niet van de politie verwacht mag worden. De politie dient niet te 

ver door te schieten in maatschappelijke zorgverlening, wat voor een aanzienlijk deel het domein 

van anderen is. 

Prestatiecontracten

Aangeven wordt dat prestatiecontracten op zich geen negatief effect op de verbinding hoeven 

te hebben. Daarbij is het wel van belang dat er een relatie ligt tussen de problematiek die zich in 

de wijken voordoet en door de bewoners wordt ervaren enerzijds en het (handhavend) optreden 

van de politie anderzijds. 

Achterblijvende rol van de gemeente

Uit de interviews komt naar voren dat de politie van de aanwezige en werkzame 

overheidsinstellingen in de wijken de meeste contacten en verbinding heeft. De politie kan de 

problematiek echter niet alleen aan en het is van belang dat met name de gemeentelijke 

diensten aansluiting zoeken bij de informele netwerken en structuren in de wijken. Doen zij dat 

niet dan heeft dat effect op het handelend vermogen en imago van de overheid in het algemeen 

en de politie in het bijzonder.81 In die zin wordt de politie als bruggenbouwer genoemd en 

gezien.

6.6 Conclusie

Op basis van en in aansluiting op de eerdere conclusies in de hoofdstukken 4 en 5 komen voor 

de politie enkele belangrijke constateringen naar voren om in de toekomst verbinding te houden 

of deze te verbeteren. Daarbij kan uitgegaan worden van het gegeven, dat de tribalisering van 

de wijken nog verder zal toenemen. Om als politie in die context verbinding te houden met haar 

omgeving is een aantal factoren van bijzonder belang. Het gaat hierbij om:

de kracht van informele netwerken;•	

het zoeken in plaats van organiseren;•	

informatie als kerntaak;•	

de kwaliteiten van de politiefunctionarissen zelf;•	

handhavers met gevoel en•	

op eigen kracht?•	

De kracht van de informele netwerken

De overheidsinstellingen investeren in het algemeen vooral in formele netwerken, die weinig 

belang lijken te hebben en of bij te dragen aan de vraag uit de omgeving. De politie, met name 

de wijkagenten, vormen hierop een uitzondering. Zij hebben meer oog voor en zoeken beter 

aansluiting bij de informele netwerken, die aansluiten bij de leefwereld van de bewoners en de 

structuur en kenmerken van de wijk. Zonder uitzondering wezen de geïnterviewden in het 

bijzonder op de kracht van die informele netwerken; nu en in de toekomst. Dit in tegenstelling 

tot de huidige werkwijze, waarbij aan formele netwerken en structuren een belangrijke rol 

wordt toegedicht. Door meer en breder, in casu ook andere politiemedewerkers dan  

 

81 Zie onder meer: citaat ondernemer in § 4.4.
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wijkagenten, in informele netwerken te investeren, kan de politie de verbinding in de toekomst 

behouden of versterken, hetgeen haar legitimiteit en draagvlak bij bewoners doet toenemen. 

Het zoeken in plaats van organiseren 

Politie en andere overheidsinstellingen, zoals de gemeente, moeten de netwerken niet 

organiseren, maar juist opzoeken. Geïnstitutionaliseerde netwerken werken niet en lijken vooral 

als excuus te functioneren om te laten zien dat de overheid pogingen doet aansluiting en 

verbinding te zoeken. Aansluiten bij bestaande netwerken, deze verder stimuleren en 

beïnvloeden in de gewenste richting is effectiever.

Informatie als kerntaak

Alle medewerkers moeten gericht zijn op het vergaren van informatie, dit moet niet alleen bij de 

wijkagenten liggen. Dit is noodzakelijk om zicht te krijgen op de maatschappelijke 

onderstromen: de zwakke signalen die kunnen duiden op veranderingen in de samenleving en 

een kans of bedreiging kunnen vormen voor haar voortbestaan.

De kwaliteiten van de politiefunctionarissen zelf 

Duidelijk is geworden dat het uniform niet vanzelfsprekend vertrouwen geeft, maar wel een rol 

speelt bij het leggen van contact. Belangrijk wordt gevonden dat politiefunctionarissen er keurig 

verzorgd uitzien, inlevingsvermogen hebben, kennis en belangstelling voor andere culturen 

hebben en ook beschikken over levenservaring. Ook stabiliteit wordt belangrijk gevonden: het 

opbouwen van vertrouwen kost tijd en moeite, met politieagenten die al na enkele jaren 

wisselen kan dit niet worden bereikt.

Handhavers met gevoel

Aangegeven wordt dat de politie wel helder en duidelijk moet zijn in haar kerntaken en 

taakopdracht. Zij moet zorgen voor de uitvoering van haar kerntaken en niet verworden tot een 

maatschappelijke instelling; de handhavende taak blijft belangrijk. Daarbij wordt aangegeven dat 

de vorm erg belangrijk is: handhaaf, maar heb respect voor de schaamtecultuur van 

verschillende groepen.

Op eigen kracht? 

Een vraagstuk dat veel speelt is dat de gemeente en maatschappelijke organisaties minder 

positief worden gewaardeerd dan de politie. Het is daarom maar de vraag of de politie, om zelf 

verbinding te houden, wel teveel moet leunen op integrale samenwerking in de wijk. 
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7. Sturing en verbinding

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vierde en laatste onderzoeksvraag centraal waarin een antwoord wordt 

gegeven op de vraag: welke vorm van sturing gewenst is bij het maken van verbinding in geval 

van tribalisering.

7.2 Welke sturing is gewenst?

Tijdens het onderzoek bleek dat er een duidelijk verschil was bij de beantwoording van deze 

vraag tussen:

politiemedewerkers en1. 

niet-politiemedewerkers. 2. 

De laatste beantwoordde de vraag vooral vanuit het perspectief: als ik korpschef bij de politie 

zou zijn en het dus voor het vertellen had. Gelet op dit verschil wordt dit hieronder separaat 

beschreven.

Opvattingen medewerkers politie

Als belangrijk gegeven wordt naar voren gebracht dat inspelen op ontwikkelingen als 

tribalisering en het verbinding maken of houden met een multi-etnische maatschappelijke 

omgeving valt of staat met de positie die leidinggevenden innemen en de manier waarop zij hun 

rol opvatten en uitdragen. Ook van leidinggevenden die in getribaliseerde wijken werken, wordt 

verwacht dat zij een intrinsieke interesse hebben in andere culturen, achtergronden, 

gedragingen en religies. Als zij zich hier niet van bewust zijn, geen interesse tonen of kennis en 

ervaring op dit vlak hebben, heeft dit direct gevolgen voor de wijze waarop er sturing door hen 

wordt gegeven en hoe medewerkers invulling geven aan multi-etnisch politiewerk. Het sterkst in 

die stellingname is het hoofd van de unit MEP, die daarbij door de anderen wordt ondersteund.

Citaat hoofd unit MEP:
”Multicultureel kijken en werken, valt en staat bij de korpschef. Als hij het belangrijk 
vindt, straalt hij het uit naar de mensen. Als zijn attitude en interesse er niet is dan 
vinden medewerkers het in de regel ook niet belangrijk. Het is van belang dat hij de 
projecten faciliteert, zonder die steun komt er niks van de grond. ”

Daarbij is het van belang dat leidinggevenden een visie ontwikkelen ten aanzien van het 

fenomeen tribalisering in relatie tot het verbinding maken en houden met de maatschappelijke 

omgeving. Deze visie moeten zij ook daadwerkelijk, constant en consistent uitdragen, waardoor 

helder wordt wat er aan de hand is, wat er gedaan dient te worden, met welk doel en resultaat; 

het uitdragen van richting en zingeving.

Weten wat er in de omgeving gebeurt en daar flexibel en situationeel op inspelen is van belang 

om verbinding te kunnen maken en onderhouden. Dit vraagt om zekere vrijheidsgraden voor de 

uitvoerders. Zowel op strategisch, tactisch- als operationeel niveau dienen heldere en duidelijke 

kaders aanwezig te zijn met uitgesproken verwachtingen als uitgangspunt, gebaseerd op 

handelingsvrijheid en zelfsturend vermogen. Afstemming en consistentie in handelen door de 
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verschillende leidinggevende niveaus is daarbij van belang. De bureauchef duidde dat onder 

meer aan met de term: samenbindend leiderschap.

Citaat bureauchef:
”We willen het zelfsturend vermogen vergroten. Dat benadrukken we ook, we geven 
kaders aan van waaruit gewerkt moet worden. Samenbinden en zelfsturend vermogen 
zijn belangrijk. Niet klakkeloos uitvoeren maar situationeel optreden naar hetgeen er op 
dat moment aan de hand is. Met andere woorden: niet centraal en directief maar vanuit 
kaders, met zingeving, met ruimte voor professionals. We willen mensen vooral op hun 
eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Voorbeeldgedrag is daarbij belangrijk. Net als 
uitspreken wat je verwacht. ”

Deze uitgangspunten van sturing dienen vooral op de omgeving georiënteerd te zijn en minder 

vanuit de interne gerichtheid, waarbij aspecten als efficiëntie, prestatieconvenant en 

protocollering nog een te grote rol spelen. Deze aspecten sluiten niet of onvoldoende aan bij de 

kenmerken van de omgeving. Daarbij wordt opgemerkt dat het hebben van 

prestatieconvenanten geen obstakel behoeft te zijn om in een getribaliseerde omgeving te 

werken, mits deze is afgestemd op de kenmerken van de omgeving. Is die afstemming niet 

aanwezig, is de kans groot dat de politie los komt te staan haar omgeving. 

Citaat hoofd unit MEP:
”In het huidige leiderschap is sprake van veel planning en control. Criteria 
van de prestatiesturing zijn echter minder relevant voor deze bureaus82en 
bovendien doorgeschoten. Het zijn witte criteria, vanuit de Nederlandse normen. 
Resultaatgerichtheid is goed. We moeten sturen, maar we sturen niet op de goede 
criteria. Het zijn witte criteria, gevormd vanuit blank man-nelijk perspectief.
Je moet accepteren dat de samenleving is veranderd. Een goede indicator is bijvoorbeeld 
het eerwraakcijfer. ”

Een ander belangrijk sturingsinstrument waar de politieleiding meer voordeel uit denkt te 

kunnen halen is competentiegericht werven en opleiden. Duidelijk naar voren kwam, dat het 

wervings- en aanstellingsbeleid voor dit en andere bureaus in Haaglanden, die in een soortgelijke 

omgeving opereren, geen rekening houdt met benodigde kennis over multi-etnische 

omgevingen. Hier gelden dezelfde competenties, functieprofielen als voor bijvoorbeeld de 

medewerkers van bureau Wassenaar83, terwijl de maatschappelijke omgeving significant anders 

is. De geïnterviewde politiemedewerkers spraken de wens uit dat het functiehuis op dit vlak 

maatwerk gaat kennen.

Citaat wijkagent:
”Er wordt eigenlijk veel te weinig aandacht geschonken aan de vraag welke 
competenties je eigenlijk nodig hebt. Wat voor competenties zijn nu belangrijk om in dit 
soort buurten te kunnen functioneren. Nu wordt daar nog steeds geen aandacht aan 
geschonken, terwijl dit eigenlijk zou moeten. Dit soort zaken of processen verstoren de 
ontwikkelingen aan je bureau. Daardoor kun je ook moeilijker sturing geven. ”

82 Geïnterviewde bedoelt hier bureaus in een overwegend multi-etnische omgeving. 
83 In het gebied van bureau Wassenaar wonen overwegend Nederlanders en Wassenaar is een van de rijkste ge-

meenten van Nederland. Daarnaast resideren relatief veel leden van het Corps Diplomatique en vertegenwoordi-
gers van internationale instellingen en multinationals in het werkgebied. 
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Los van competenties wordt ook aangegeven dat leeftijd en levenservaring een belangrijke rol 

spelen en er op gestuurd zou moeten worden. Evenals het zijn van opleidingbureau en het 

langer kunnen vasthouden van ervaren en deskundige medewerkers, die nu voor een hogere 

schaal naar andere bureaus overstappen, omdat ze binnen het eigen bureau niet mogen 

doorgroeien.

Citaat bureauchef:
”De komende jaren zijn er te veel studenten aan dit bureau. Dit kan de ontwikkeling 
tegenhouden. Hoe meer studenten, hoe meer je moet coachen. Gezien de hectiek en de 
problematiek is uiteindelijk de balans weg. Je loopt het risico dat je door alle aandacht 
voor coaching, je informatie- en netwerkpositie verwaarloost, met alle gevolgen van 
dien voor de veiligheid op straat.”

Opvattingen niet-politiemedewerkers

De gemeentelijk regisseur sluit bij de beantwoording van deze vraag grotendeels aan bij de 

opvattingen van de politiemedewerkers. Hij geeft daarbij aan, dat de oriëntatie nog meer dan nu 

het geval is, op de omgeving gericht dient te zijn en minder intern. Het gaat er niet alleen om de 

politiemensen efficiënt in te zetten, het moet bovenal aansluiten op wat er in de wijken leeft, 

speelt en op wat er door de omgeving gevraagd wordt. Hij maakt daarbij duidelijk onderscheid 

tussen directie- en bureauniveau. Het vraagt ook om meer eigen regelruimte op bureauniveau. 

Citaat gemeentelijk regisseur:
”Haal de bureaucraten weg. Zorg voor voldoende regelruimte. Breng de zelforganisatie 
weer terug in de wijk die er van nature wel was.
De bureauchefs zijn hier ook mee bezig. Ik denk dat het hoofdbureau er niet mee 
bezig is. De visie van het korps is nog lang niet zo ver. De politie is veel meer een 
beheersorganisatie geworden, net als de gemeente. 
De politie zou veel meer naar de wijk moeten luisteren. Ik vind het van de knots dat van 
rijkswege prestatiecontracten worden afgesloten en dat de bureauchef het alleen nog 
mag uitvoeren. Het zou maatwerk moeten zijn en dus precies andersom.”

Ook hij geeft aan dat meer gestuurd dient te worden op medewerkers met competenties die 

afgestemd zijn op hetgeen de omgeving van hen vraagt, alsmede op leeftijd, levenservaring en 

representatief voorkomen. Daarnaast zou meer gestuurd kunnen worden op zichtbaarheid. 

Rijdend in auto’s maak je geen verbinding. 

De geïnterviewde bewoners en ondernemers geven vooral aan dat sturing zou moeten 

plaatsvinden op het investeren in kennis, kunde en opbouwen van ervaring over de wijk, 

culturen en achtergronden. Zij pleiten ervoor medewerkers langer te laten werken in dit soort 

wijken. Bij het opbouwen van relaties, kennis, kunde en vaardigheden, bieden zij aan hierbij een 

rol te willen spelen. 

Daarbij geven zij ook in dit geval uitdrukkelijk aan, te sturen op het onderhouden van contacten 

in goede tijden en de relaties dan verder uit te breiden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

de zelforganisaties, maar ook de religieuze feesten. Feesten verbinden bijvoorbeeld ook de 

verschillende Islamitische stammen. In de ontmoeting ontstaat de verbinding en het vertrouwen. 
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Citaat Imam:
“Bij allochtonen geldt: zonder vertrouwen, kom je er echt niet!! Dat is een 
cultuuraspect. Zonder dat, zullen ze nooit het achterste van hun tong laten zien. Je weet 
dan een beetje van hen, maar de werkelijkheid zullen ze nooit vertellen.”

7.3 Conclusie

Onderzocht is welke wijze van sturing gewenst is in een getribaliseerde omgeving, om er voor te 

zorgen dat de verbinding zo optimaal mogelijk is. Daarbij is gebleken dat de leidinggevende een 

belangrijke rol vervult. Maar om die rol ook goed te kunnen invullen heeft hij, gegeven bepaalde 

kaders, ook vrijheden of regelruimte nodig om de interne organisatie te richten en flexibel aan te 

passen op de vragen uit de externe omgeving. In dat geval zijn de voorwaarden dat de 

verbinding met de maatschappelijke omgeving meebeweegt en standhoudt het meest kansrijk.

Op dit moment is de interne gerichtheid vanuit het strategisch leidinggevend niveau dusdanig, 

dat op tactisch- en operationeel niveau onvoldoende regelruimte wordt ervaren en gevoeld om 

aan die optimale verbinding invulling te geven. De bureauleiding wordt vooral bevraagd en 

gestuurd aan de hand van vastgestelde prestatieopdrachten en heeft zelf onvoldoende invloed 

op het vastgestelde beleid, noch de bevoegdheid daar zelf beslissingen in te nemen. De interne 

gerichtheid leidt daarnaast vooral tot aandacht voor aspecten als standaardisering en 

protocollering. Ook op beheersmatig niveau is die regelruimte onvoldoende aanwezig. Dit heeft 

direct invloed op de kwaliteit en de kwantiteit van bijvoorbeeld de gewenste personeelsbezetting 

die voor die verbinding moet zorgen.

Uit het onderzoek komen verder de volgende opvallende punten naar voren:

je moet het echt willen;•	

draag visie uit en richt je op de buitenwereld;•	

geef regelruimte;•	

neem het niet over en•	

delegeren als gewenste sturingsstijl.•	

Je moet het echt willen

Politiek correcte uitspraken worden gevoeld en niet serieus genomen, het gaat om leiders die er 

serieus werk van willen maken en intrinsiek gemotiveerd zijn om open te staan voor andere 

culturen. 

Draag visie uit en richt je op de buitenwereld

De leider moet een goed beeld hebben van wat de wijk vraagt. In de onderzochte wijk is dat een 

mensgerichte, informele benadering met veel respect en tegelijkertijd duidelijk en handhavend 

optreden met correcte omgangsvormen.

Geef regelruimte.

Leg mensen niet te gedetailleerd allerlei productienormen en protocollen op, maar laat hen 

aansluiten op de vragen die in een getribaliseerde omgeving leven. Laat ze zich richten op de 

problemen in de wijk, deze benoemen en in samenwerking met de bewoners oplossen. Ook op 

het gebied van Human Relations Management zijn vrijheidsgraden of regelruimte noodzakelijk. 

Niet elke medewerker is geschikt om in een getribaliseerde omgeving te werken etc. Ook op dit 

gebied dient maatwerk geleverd te worden.
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Neem het niet over

Een valkuil is het organiseren over de hoofden van bewoners en medewerkers heen. Maak 

gebruik van bestaande netwerken en werkwijzen en sluit zoveel mogelijk aan. Stimuleer dus in 

plaats van organiseer.

Delegeren als gewenste sturingsstijl

Op basis van het model van Pröpper en Steenbeek lijkt een delegerende sturingsstijl gewenst en 

beter aan te sluiten voor leidinggevenden die werken in een getribaliseerde maat-schappelijke 

omgeving. Het strategisch leidinggevend niveau geeft richting en visie aan, inclusief kaders. Het 

tactisch niveau heeft zelfstandige bevoegdheid en regelruimte om beslissingen te nemen, die zij 

kan afstemmen op die context. Een getribaliseerde omgeving, die zich kenmerkt door 

complexiteit, verdraagt zich niet met een meer sturende stijl van leiderschap, anders dan in 

bijzondere omstandigheden. Dit vraagt om een verandering in de sturingsstijl, omdat deze thans 

meer consultatief is georiënteerd.
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8. Eindconclusies en aanbevelingen

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling definitief beantwoord aan de hand van de 

uitkomsten van de onderzoeksvragen. 

Het onderzoek heeft een aantal interessante conclusies opgeleverd, die leiden tot een aantal 

aanbevelingen. Allereerst zal echter een overzicht geven worden van de belangrijkste 

‘satépennen’ die kunnen worden onderscheiden; de lijnen die wij zien terugkomen in het gehele 

onderzoek. 

In de daarop volgende paragraaf zal de probleemstelling worden beantwoord in de vorm van 

een aantal eindconclusies en in de laatste paragraaf wordt een aantal aanbevelingen voor het 

toekomstig leiderschap in een tribaliseerde samenleving gedaan.

8.2 Satépennen 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een aantal satépennen te onderkennen, te 

weten:

tribalisering en sociale cohesie;•	

leefwereld en systeemwereld;•	

de onderstromen vind je onder water;•	

sturing: rationele control versus decentrale vrijheid;•	

verbonden of verbinding verbroken;•	

pamperen en verbinding: creëer een sence of urgensy. •	

Tribalisering en sociale cohesie

De maatschappelijke omgeving van bureau De Heemstraat laat zowel fysiek als sociaal een 

getribaliseerd beeld zien, waarbij de verwachting is dat dit beeld zich in de toekomst zal 

versterken door de komst van Oost-Europeanen, Afrikanen en mogelijk ook Aziaten.

Er zijn veel verschillende stammen te onderkennen, zoals Nederlanders, Turken, Marokkanen, 

Antillianen, Ghanezen, Somaliërs, Surinamers en jongeren. De stammen zijn onderverdeeld in 

meerdere substammen, waarbij geografische herkomst (bijvoorbeeld streek of dorp), religieuze 

of politieke stroming etc. een belangrijke rol spelen. De relatie met het moederland is voor elke 

(sub)stam een belangrijke factor en wordt op verschillende manieren onderhouden en/of 

verstevigd, waarbij technische hulpmiddelen als schotelantennes en internet van belang zijn. 

Gebeurtenissen in het land van herkomst werken ook door in de wijk, waarbij zelfs sprake kan 

zijn van geïmporteerde conflicten. Kenmerken van glokalisering zijn bij de (sub)stammen terug 

te vinden. De mate waarin is verschillend. Dit laatste wordt mede bepaald door het gevoel 

welkom te zijn en/of geaccepteerd en/of gerespecteerd te worden. Politieke opvattingen en 

uitlatingen blijken hierop een belangrijke invloed te hebben; zowel positief als negatief. 

De tribalisering in het werkgebied heeft ook zijn invloed op de mate van sociale cohesie. De 

(sub)stammen hebben onderling weinig contact en voelen zich nauwelijks met elkaar verbonden. 

Jongeren lijken hierop een uitzondering te vormen en makkelijker te mixen. Dit lijkt zich ook 

voor te doen als er sprake is van gemeenschappelijke economische drijfveren, zoals bij 
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ondernemen en/of criminaliteit. In dit verband zijn de uitkomsten van recent Amerikaans 

onderzoek door Putman interessant ten aanzien van het maken en onderhouden van 

verbindingen of het versterken van de sociale cohesie. Putman wijst er op, dat immigratie en 

toenemende etnische diversiteit veel voordelen met zich meebrengt, maar dat desondanks op 

korte en lange termijn mensen zich terugtrekken uit de samenleving. Ook al gaat het 

economisch beter, het sociale kapitaal -het samenleven in de maatschappij in breder verband- zal 

sterk verminderen.84 In gebieden met grote diversiteit hebben mensen namelijk minder 

vertrouwen in de overheid en hebben zij minder vertrouwen in hun eigen invloed. Grotere 

diversiteit leidt tot minder sociaal kapitaal -samenleven en cohesie- en minder maatschappelijke 

betrokkenheid.85

Tenslotte merken wij op dat de ontwikkeling van tribalisering in het werkgebied van bureau De 

Heemstraat niet op zichzelf staat en niet is los te zien van de omgeving waarmee zij is 

verbonden. Tribalisering en verminderde sociale cohesie beperken zich niet tot de wijkgrenzen. 

Het is ook zichtbaar in andere delen van de stad Den Haag, de Randstad, de rest van Nederland 

en daarbuiten. 

Voor de politie86 is het een uitdaging om op de ontwikkeling van tribalisering juist en tijdig in te 

(blijven) spelen ten behoeve van de verbinding en het bijdragen aan de sociale cohesie. Dit 

duiden wij als de sociaal-culturele satépen.

Leefwereld en systeem wereld

Verbinding is een belangrijk thema in het onderzoek. Hoe houden de politiemedewerkers van 

het bureau De Heemstraat nu verbinding met hun maatschappelijke omgeving en welke eisen 

worden er aan gesteld in de toekomst, in het bijzonder bij een toenemende tribalisering. Daarbij 

zijn twee hoofdindelingen te onderscheiden: de formele en de informele contacten. Daarnaast 

zijn er verschillende factoren, die van invloed zijn op het verloop, de inhoud en het effect van die 

contacten. Factoren waarop de politie(leiding) invloed of minder tot geen invloed heeft. 

De functie, de effectiviteit en de uitkomsten van formele netwerken, zoals bewonersorganisaties 

en projectgroepen, worden zowel door bewoners als professionals als marginaal en minimaal 

bestempeld. Dit heeft te maken met de wijze waarop deze zijn samengesteld, de onderwerpen 

die worden behandeld en het vertrouwen dat men erin heeft. Het betreft vooral een ‘witte’ 

samenstelling en vertegenwoordiging, zowel vanuit de (overheids)instellingen als vanuit de 

wijken, waarbij de onderwerpen vooral kleine, dagelijkse ergernissen inhouden en niet de 

‘echte’ problematiek van de wijk behelzen.

Uit het onderzoek blijkt dat de informele contacten, waarbij wordt aangesloten bij de 

kenmerken en structuur van de wijk, inclusief de daarbij behorende informele netwerken, tot 

een veel grotere verbinding met mensen in de wijk leidt dan middels de formele contacten. Deze 

wijze van contact onderhouden in belang en impact kennelijk toeneemt naarmate er sprake is 

van (toenemende) tribalisering. Dit door alle betrokkenen wordt gezien als het meest krachtig en 

waardevol. Bovendien levert het de meeste informatie op en is de mate van wederkerigheid 

groter.

84 Putman (2007).
85 Idem.
86 Dit geldt ons inziens niet alleen voor de politie, maar ook voor de overheid in bredere zin, zie ook WRR (2006), 

nr. 76. Wij beperken ons hier echter tot de politie, in het bijzonder die van bureau De Heemstraat, omdat het 
onderzoek zich daarop richt. Ook bij enkele andere satépennen is deze noot van gelijke toepassing. 
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Daarbij viel in dat verband de rol en waardering voor de wijkagent in het bijzonder en de politie 

in zijn algemeen in het oog. Wijkagenten sluiten namelijk het meest aan bij de kenmerken van 

de wijk, de informele netwerken en de werkwijze daarvan. Daardoor zijn zij het meest gekend 

en in verbinding met de maatschappelijke omgeving. De (sub)stammen, maar ook de formele 

instanties, kénnen de wijkagent ook persoonlijk. Hij wordt op eigen initiatief benaderd 

-wederkerigheid- en vooral gewaardeerd omdat hij aanspreekbaar is; ook als er geen problemen 

zijn komt hij langs. Hij zich bewust is van en zich daadwerkelijk interesseert in en rekening houdt 

met die (sub)stammen, hun culturen, gebruiken en gewoonten. Bovendien is hij geïnteresseerd 

in en heeft hij oog voor de persoon als individu. Het feit dat hij ook handhaaft en opspoort doet 

niets af aan die verbinding en waardering. Dat is ook wat van hem wordt verwacht. Al deze 

kenmerken zorgen er voor dat er vertrouwen is. Dit is een belangrijk aspect voor veel van de 

(sub)stammen op basis waarvan de mate van verbinding en wederkerigheid wordt bepaald. Het 

heeft te maken met het feit dat hij aansluit op de leef- en denkwereld van de (sub)stammen en 

deze aansluit op de formele wereld van de politie.

Met de medewerkers in de noodhulp of de opsporing is veel minder verbinding. Dit wordt mede 

veroorzaakt doordat zij minder als de wijkagent aansluiten op de kenmerken en gewoonten die 

een getribaliseerde omgeving kennelijk vraagt. Daarbij wordt tevens het respect voor en de 

kennis over de verschillende culturen en gewoonten minder ervaren. Bovendien wordt ervaren 

dat zij kennelijk snel van werkplek wisselen en vooral in de noodhulp jong zijn en weinig 

levenservaring hebben. Dit laatst is ook van belang voor het winnen en krijgen van vertrouwen 

bij de (sub)stammen, alsmede het duurzamer kunnen aansluiten op hun leefwereld.

Voor de politie is het van belang dat zij aansluit bij en gebruik maakt van de kenmerken van de 

wijk en de leefwereld van mensen. Zij zou de contacten minder zelf moeten organiseren, maar 

ze meer op moeten zoeken en erbij aansluiten. Dit duiden wij als de energetische satépen.87

De onderstromen vind je onder water

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de politie haar opdracht geïntegreerd in de 

samenleving wil verrichten. Dat is ook wat de bewoners, de ondernemers etc. uit de wijken van 

haar verwacht. Invulling geven aan deze opdracht, terwijl er sprake is van een getribaliseerde 

omgeving, waarbij sociale cohesie minimaal is of ontbreekt en formele contacten onvoldoende 

effect sorteren, maakt het des te belangrijker om vroegtijdig voortekenen van verandering 

-zwakke signalen- te signaleren en te duiden. Er werden diverse voorbeelden genoemd, waarbij 

met name de wijkagenten die zwakke signalen oppikten, betekenis gaven en van 

handelingsmogelijkheden voorzagen.

Om zwakke signalen te herkennen en daar betekenis aan te geven en de juiste actie op te 

verrichten, vraagt van de politie extra en soms ook andere inspanningen om de verbinding met 

die stammen tot stand te brengen, te hebben en te onderhouden. Ook al omdat de bron van 

het signaal niet altijd in de wijk is gelegen. In die gevallen blijkt het geïmporteerd uit het 

moederland, bijvoorbeeld op het gebied van eerwraak of radicalisering.

87 Energetisch organiseren gaat uit van het principe dat energie vanzelf stroomt. Je vooral energie geeft aan dat 
wat al energie heeft. Wat je aandacht geeft, groeit. Zie www.jaapvermue.nl. Volgens dit principe haal je dus het 
meeste rendement uit stimuleren van bestaande netwerken en structuren.
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Duidelijk is gebleken dat de formele contacten onvoldoende of niet bijdragen aan het signaleren 

van die onderstromen. Om onderstromen te herkennen en te duiden, geldt nog meer dan in zijn 

algemeenheid hiervoor is aangegeven, dat aansluiting op de leefwereld van de stammen 

noodzakelijk is. De politie zich verdiept in de wereld waarin mensen leven en daadwerkelijk 

ondergaat in de culturen en belevingswerelden van mensen. Zij op zoek gaat naar de blinde 

vlekken op de eigen sociale kaart. Dit duiden wij als de antropologische satépen. 

Sturing: rationele control versus decentrale vrijheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat de drang naar control en beheersing op strategisch 

niveau wordt ervaren en gevoeld door het tactisch niveau dit belemmerend werkt op het 

verbinding kunnen onderhouden en/of maken met de maatschappelijke omgeving. De omgeving 

van de politie dit eveneens aangeeft en ervaart: “Ze moeten zoveel schrijven, anders doen ze het 

niet goed”. Daarnaast is en wordt onvoldoende regelruimte ervaren om zelfstandig beslissingen 

te kunnen nemen, die noodzakelijk zijn voor die verbinding. Deze hebben een relatie met 

bijvoorbeeld het prestatieconvenant, het personeelsbeleid etc. Hierdoor de interne verbinding 

eveneens wordt bemoeilijkt. Deze satépen duiden wij als het vertrouwensprincipe. 

Verbonden of verbinding verbroken

De politie is verbonden met de wijken, maar de mate waarin en de effectiviteit daarvan verschilt, 

zoals eerder aangegeven, per proces. Duidelijk naar voren kwam wel, dat de politie meer en 

beter verbinding heeft met de bewoners in zijn algemeenheid en de (sub)stammen in het 

bijzonder, dan andere (overheids)instellingen in de wijk. 

Met betrekking tot de interne verbinding -de verbinding binnen de politie- werd een satépen 

onderkend, die direct van invloed is op de kwaliteit en de effectiviteit van de externe verbinding. 

De politie aan bureau De Heemstraat lijkt namelijk onderling minder verbonden te zijn. Hoewel 

de leiding er zichtbaar serieus werk van maakt om multi-etnisch te werken, slaagt dit op dit 

moment slechts ten dele. Met name de wijkagenten -proces wijkzorg- en de medewerkers van 

de unit MEP88 zijn hierin voortrekkers en bepalend. Bij processen noodhulp, handhaving en 

opsporing slaagt men hierin nog onvoldoende. Dat optreden wordt als reactief, gericht op 

productie en minder respectvol ervaren. Dit wordt mede door kennisgebrek bij die politiewerkers 

veroorzaakt. Tevens blijken andere onderdelen van het korps zoals bijvoorbeeld de 

Vreemdelingendienst, acties in de wijk te houden, die niet altijd worden afgestemd met of 

doorgegeven aan het bureau. Hierdoor ontstaat onbegrip en verwarring bij de bewoners en dit 

heeft een negatieve invloed op de verbinding met de politie in de wijken.

In dit verband verwijzen wij naar schema 6 van Aardema. In hoofdstuk 2 is gewezen op de 

doorgeschoten effecten van New Public Management, dat de focus heeft op de kwadranten 

resultaat- en organisatiegerichtheid. Een organisatie die ook intern verbonden is, dient oog te 

hebben voor alle kwadranten en daar de balans en onderlinge verbinding in te vinden. Dit is 

specifiek van belang om de verbinding met de samenleving optimaal te realiseren; het kwadrant 

omgevingsgerichtheid. Dit vraagt, gelet ook op hetgeen hiervoor bij de andere satépennen is 

aangegeven extra aandacht voor en invulling geven aan het kwadrant mensgerichtheid, waarbij 

de relatie met het verkennen en vernieuwen van belang is.

88 De Unit Multi-Etnisch Politiewerk ondersteunt de medewerkers aan de wijkbureaus op het gebied van multi-
etnisch policing, zowel inhoudelijk als operationeel. Met name met wijkagenten hebben zij een directe en 
intensieve band. Op het gebied van Eerwraak fungeert de unit nationaal als Expertisecentrum.
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Wij duiden deze interne organisatie satépen naar analogie van Aardema aan als verbindend 

leiderschap.

Pamperen en verbinding: creëer een sence of urgensy

Hiervoor is al aangegeven dat de (sub)stammen in het verzorgingsgebied van bureau De 

Heemstraat onderling nauwelijks in verbinding zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel naar de 

overheid wordt gewezen; waaronder de politie. “Ze doen ook niets voor ons….” is een 

veelgehoorde klacht. Feitelijk investeren de gemeente Den Haag en de politie juist veel in de wijk 

met verschillende projecten, opbouwwerk, sociale structuren en subsidies. Of deze ook allemaal 

aansluiten en effect hebben, is een punt van nader onderzoek,89 maar het lijkt er op, dat hoe 

meer de overheid investeert, des te meer mensen zich afhankelijk opstellen en zelf minder 

initiatieven ondernemen om iets van de wijk te maken. Je kunt stellen dat ‘pamperen’ tot 

passiviteit leidt. Dit wordt ook door professionals onderschreven die werkzaam zijn in de wijk: 

“De natuurlijke verbanden die er in de wijk waren (veel ondernemerschap, cohesie en 

zelfredzaamheid), zijn ontmoedigd en weggehaald en vervangen door overheidsstructuren.”  

De hulpverlening werkt nog sterk vanuit het principe van het emanciperen van het individu, dan 

houdt de misdaad wel op. Maar deze benadering werkt niet bij nieuwe culturen.90 

Interessant in dat verband is na te gaan onder welke omstandigheden mensen meer geneigd zijn 

verbinding met elkaar te maken. De biologische wereld leert ons hierover veel via de theorie van 

De Waal,91 die het gedrag van apen heeft bestudeerd en dit vertaalt naar menselijk gedrag. 

Paradoxaal is het zo dat de sterkste verbinding wordt verkregen bij een dreiging van buitenaf.92 

In menselijk gedrag ontstaat saamhorigheid wanneer er een gemeenschappelijke bedreiging is of 

bij een sterk gewenst positief perspectief; er sprake is van een sence of urgensy. 

89 Reijn (2007), pag. 1-2. Uit onderzoek blijkt dat in geen ander land als Nederland zo veel initiatieven zijn om au-
tochtonen en allochtonen (een substantieel deel van de stammen) bij elkaar te brengen. Of het helpt en effect 
heeft is onduidelijk, omdat er nauwelijks onderzoek naar verricht is. 

90 Jurgens (2007), pag. 147
91 De Waal (1982 en 2006).
92 De Waal (2006). Als voorbeelden geeft De Waal onder meer aan, dat apen naar elkaar trekken indien de span-

ning toeneemt (pag.71) en de egalitaire samenleving van het vroegere Nederland wordt verklaard door de 
dreiging van de zee en het leven onder de zeespiegel (pag.75).

Schema 6: verbindend leiderschap volgens het model Aardema.
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Ook in dit onderzoek is een sence of urgensy van buitenaf door alle geïnterviewden benoemd, 

die tot gemeenschappelijkheid en verbinding leidt. Het gaat dan om de veiligheid van de eigen 

woon- en leefomgeving en het hebben of creëren van economisch perspectief. 

In beide gevallen liggen er kansen en mogelijkheden voor de politie om nieuwe verbinding te 

maken of bestaande te verstevigen. Het gaat er daarbij om dat er een noodzaak is om onderling 

-tussen de (sub)stammen- te verbinden. Daarbij moet het hen wel duidelijk zijn dat zij zelf 

problemen op moeten lossen, maar zij een beroep kunnen doen op de politie bij het zélf 

oplossen van die problemen. De politie dient daarbij zoals eerder aangegeven aan te sluiten bij 

de kenmerken van de leefwereld van die stammen. 

Thans lijken er geen enorme problemen te zijn tussen de (sub)stammen. Maar wanneer er sprake 

is van bijvoorbeeld economische teruggang of negatieve politieke uitlatingen, kan er een kruitvat 

ontstaan van spanningen. Door gebruik te maken van een sence of urgensy kan de verbinding 

toenemen. Dit duiden wij als de psychologische satépen. 

De afzonderlijke satépennen kunnen of hebben onderling relaties met en/of invloed op elkaar. 

Daarnaast kunnen ze elkaar versterken.

8.3 Eindconclusie en externe validiteit

8.3.1 Eindconclusie
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen in de hoofdstukken vier tot en met zeven zijn 

conclusies verwoord. Deze conclusies en de beschrijving van de satépennen vormen de basis van 

de eindconclusie aan de hand waarvan de probleemstelling wordt beantwoord.

Uit het onderzoek blijkt dat de politie aan bureau De Heemstraat:

werkt in een gebied waar sprake is van tribalisering. Sociale cohesie tussen de (sub)-stammen 1 

niet of nauwelijks aanwezig is. Hierop werden drie uitzonderingen aangegeven: bij jongeren, 

ondernemers en criminele groepen. In de laatste twee gevallen ligt het belang in 

gemeenschappelijke economische drijfveren. Door op het gebied van veiligheid en/of 

economisch perspectief in te steken -een sence of urgensy te creëren- is de kans op het 

vergroten van verbinding aanwezig;

op veel manieren contacten onderhoudt om in verbinding te komen, te zijn en te blijven met 2 

haar maatschappelijke omgeving. Dit gebeurt op formele en informele wijze, waarbij zij over 

beïnvloedbare en minder beïnvloedbare factoren beschikt;

zich nog te sterk richt op de formele contacten die minder effectief zijn dan de informele 3 

netwerken. Een positieve uitzondering hierop vormen de wijkagenten; 

nog niet optimaal in verbinding is, omdat de politie nog onvoldoende aansluit op de 4 

kenmerken en de structuur van de wijk, alsmede op de leefwereld van de (sub)-stammen; in 

casu de informele netwerken. Hier liggen kansen en mogelijkheden; 

door het ontbreken van de optimale verbinding, belangrijke signalen mist of kan missen uit 5 

de onderstromen van haar maatschappelijke omgeving. Signalen die van belang zijn om nu 

en in de toekomst verbinding te hebben en te houden. De wijkagenten in dit geval een 

positieve uitzondering vormen;
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het huidige leiderschap niet altijd aansluit op de eisen die de maatschappelijke omgeving aan 6 

haar stelt. De toekomstige oriëntatie dient nadrukkelijker gericht te zijn op die omgeving, 

zich daarop aansluit en zich flexibel aanpast. Van belang daarbij is dat medewerkers 

regelruimte hebben;

de verbinding met haar maatschappelijke omgeving kan vergroten als de interne sturingsstijl 7 

daarop wordt afgestemd. Dit houdt in dat de huidige stijl moet veranderen van consultatief 

naar delegerend. Met de delegerende stijl wordt bedoeld dat de tactische leiding zelf de 

bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen op basis van een heldere visie van de top. Zij 

werkt daarbij nauw samen met haar partners en laat de uitwerking van beleid over aan die 

partners waarbij kaders en uitgangspunten worden gedeeld;

meer aansluiting en gebruik zou moeten maken van de initiatieven die door tribaliserende 8 

burgers worden ondernomen. De verbinding zal sterker worden als de ontwikkeling van 

dergelijke initiatieven wordt gestimuleerd. Evenals bij de interne sturing betekent dit dat 

hiervoor ruimte moet worden gegeven. In dit geval betreft het (externe) ruimte zodat de 

tribaliserende burger, al dan niet georganiseerd, meer op dat vlak kan ondernemen en

naar analogie van het denkmodel van Aardema meer de balans moet zoeken tussen alle 9 

kwadranten van het door hem gehanteerde model. De aandacht is nu teveel gericht op de 

kwadranten resultaat- en organisatiegerichtheid. Om een goede verbinding met de omgeving 

te bereiken, zal eerst aandacht moet worden besteed aan het kwadrant mensgerichtheid. Pas 

als alle kwadranten voldoende aandacht krijgen, dus intern in verbinding zijn, is een goede 

externe verbinding mogelijk.

8.3.2 Externe validiteit
Ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek kan de vraag gesteld worden in hoeverre dit 

onderzoek externe validiteit heeft. Kortom in hoeverre zeggen de resultaten van het onderzoek 

iets over de verbinding tussen de politie en de maatschappelijke omgeving bij andere lokale 

politiebureaus, die te maken hebben met een getribaliseerde of tribaliserende omgeving? En wat 

betekent dit voor de sturingsstijl als element van leiderschap? 

Duidelijk is dat de ontwikkeling en effecten van tribalisering in het werkgebied van bureau zich 

niet tot die wijkgrenzen beperken. Het is ook zichtbaar in andere delen van de stad Den Haag, in 

andere (grote) steden in en buiten de Randstad etc. 

Tegelijkertijd kan tussen bureaus in een getribaliseerde omgeving een bepaalde mate van 

differentiatie zijn met betrekking tot bureau interne factoren, zoals de omvang en de 

samenstelling van de formatie, de organisatie van het werk, de visie op het werk, de stijl van 

sturing, en omgevingsfactoren, zoals de omvang en de aard bevolkingssamenstelling, de 

veiligheidsproblematiek en de (in)formele overlegstructuren, waardoor er verschillende 

uitkomsten kunnen zijn wat betreft de verbinding tussen de politie en haar maatschappelijke 

omgeving, alsmede de daarbij gehanteerde sturingsstijl.

Wanneer verschillende lokale bureaus in een getribaliseerde omgeving echter met elkaar worden 

vergeleken, kan meer zicht worden gekregen op verbinding maken, hebben en houden tussen 

de politie en die maatschappelijke omgeving, alsmede op de factoren die daarop van invloed 

zijn. In casu in welke mate de uitkomsten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn, alsmede van 

invloed op de verdere ontwikkeling van politieleiderschap.
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8.4 Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van het wordt een aantal aanbevelingen gegeven: 

benut sociaal-culturele en antropologische inzichten;•	

benut de energetische krachten in de wijk en de stammen;•	

delegeer en bevorder ondernemerschap;•	

verbind intern ten behoeve van extern;•	

creëer en/of benut een sence of urgensy;•	

vervolgonderzoek gewenst•	

benut sociaal-culturele en antropologische inzichten

integreer nadrukkelijker dan thans de sociaal-culturele en antropologische invalshoek in de 

(strategische) beleidsontwikkeling en de uitvoering. Laat het integraal onderdeel uitmaken van 

het politieonderwijs, waarbij nieuwe en huidige politiemedewerkers beter inzicht krijgen in en 

zich meer bewust worden van het feit dat Nederland naar een stammensamenleving groeit en 

dit andere eisen aan hen en aan het leiderschap stelt om verbinding te houden met die 

samenleving;

benut de energetische krachten van de wijk en de stammen

de werking en het effect van formele structuren en contacten ten behoeve van verbinding is ten 

opzichte van de werking en het effect van de informele structuren minimaal. Het ontbreken van 

een goede aansluiting op en gebruikmaking van de ‘leefwereld’ van de stammen ligt hier aan 

ten grondslag. Energetische principes (aansluiten bij de ‘kracht, structuur en energie’ van de wijk 

en de stammen) blijken juist te helpen bij het maken van verbinding en het bevorderen van de 

veilig- en leefbaarheid in de wijken. Onderzoek welke mogelijkheden thans op dit gebied 

onbenut blijven en nut de reeds bekende mogelijkheden beter uit;

delegeer en bevorder ondernemerschap

voer de delegerende stijl van leidinggeven in en bevorder zelfstandig ondernemerschap in de 

frontlinie;

Een bijzondere dimensie is de sturing als onderdeel van leiderschap en het strategische 

personeelsbeleid. Hierin valt een onderscheid te maken tussen een zogenaamde 

‘McDonaldsfilosofie’ met vrijwel volledig voorgeschreven standaardisatie van productie en 

individueel ondernemerschap dat flexibel inspringt op behoeften uit de samenleving, van 

gangbaar tot nicheproduct. Omdat een standaardaanpak onvoldoende of niet meer werkt in een 

(volledig) getribaliseerde samenleving, is het van belang ondernemerschap te ontwikkelen bij 

mensen werkzaam in de frontlinie van het korps. Het houdt voor het strategisch leiderschap in 

dat er vanuit duidelijke kaders en visie wordt gestuurd, maar er eigen regel- en beslisvrijheid voor 

tactisch en operationeel leidinggevenden, alsmede uitvoerende professionals, aanwezig is om 

tegemoet te komen aan de behoeften van de stammen en zo verbinding te houden. De stijl van 

de (strategische) leiding moet dit ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Waar voor een 

bedrijf de netto winst, de return-on-investment en de geldstroom van belang zijn om te 

overleven, zo is het voor de politieorganisatie van belang dat aangeleerde kennis wordt 

toegepast, er vroegtijdig signalen worden onderkend en er gerichte informatie wordt verkregen 

uit contacten met de stammen;
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verbind intern ten behoeve van externe verbinding

geen externe verbinding zonder interne verbinding in de politieorganisatie. Balans in 

benaderingen: hard/zacht en intern/extern volgens het model van Aardema is noodzakelijk om 

extern ook de verbinding te kunnen maken, houden of verbeteren. Van belang daarbij is 

aandacht te schenken aan de gewenste profielen en selectie van mensen. Selecteer mensen met 

bewustzijn, interesse en de juiste competenties. Niet iedereen heeft het vermogen in een 

getribaliseerde omgeving te functioneren. Investeer op dit gebied nog meer dan thans in de 

zittende medewerkers. Voorkom dat zij vroegtijdig het bureau verlaten ten behoeve van 

bijvoorbeeld een bevordering, waardoor duurzaam opgebouwde expertise en kennis binnen 

enkele jaren weglekt etc.; 

creëer en/of benut een sence of urgensy

een sence of urgensy creëert verbinding en cohesie. Op het gebied van veiligheid en het creëren van 

economische belangen liggen mogelijkheden en kansen. Dit kan bijvoorbeeld door inzicht te geven 

in het feit dat de veiligheid, de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van opgroeiende 

kinderen onacceptabel is indien mensen niet zélf en gezamenlijk initiatieven nemen en

vervolgonderzoek gewenst

verricht nader onderzoek naar de externe verbinding in een getribaliseerde maatschap-pelijke 1. 

omgeving, in casu in welke mate de uitkomsten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn, 

alsmede van invloed op de verdere ontwikkeling van politieleiderschap;

in het visiedocument Politie in Ontwikkeling wordt niet alleen gesproken over community 2. 

policing, maar ook over ‘policing of communities’. Dan gaat het over doelgroepen, 

netwerken, virtuele gemeenschappen: het nieuwe kennen en gekend worden. Een 

inspirerende gedachte, maar hoe kan dit concept werkelijkheid worden? Dat is de leidende 

vraag in het door de School voor Politieleiderschap in gang gezette action learning 

programma. Daartoe is een groep uit het politieveld samengesteld waarvan verwacht wordt, 

dat er van buiten naar binnen, vanuit de toekomst naar nu en grensoverschrijdend wordt 

gewerkt en gedacht.93 De uitkomsten van dit onderzoek kunnen daartoe een bijdrage leveren 

en nader onderzoek wenselijk maken en

de rol van de vrouw is in het onderzoek onderbelicht gebleven. De vraag of en welke rol die 3. 

kan hebben bij het thema verbinding in een getribaliseerde maatschappelijke omgeving is de 

moeite waard nader te onderzoeken.

93 School voor Politieleiderschap (2007), www.spl.politieacademie.nl.
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Bijlage 1:  Toelichting megatrends en trends 
bakas

Zoals in § 1.4 aangegeven, zijn bij de trends of de ontwikkelingen de gedachten en beelden van 

Adjiedj Bakas als uitgangspunt genomen. Hij onderscheidt twee mondiale megatrends:

1. de nieuwe economische wereldorde:

 Nederland gaat in de toekomst deel uitmaken van een nieuwe economische wereldorde 

waarin vooral landen als Brazilië, Japan, India en China een plek veroveren. Samen met de 

‘oude’ grootmachten: de Verenigde Staten en de Sovjet Unie, vormen zij een wereld die 

door zes supermachten gedomineerd wordt. De opkomst van de vier nieuwe supermachten 

gaat gepaard met een afnemende economische, militaire en politieke invloed van de ‘oude’ 

grootmachten. Een nieuwe wereldorde zal het gevolg zijn en

2. de strijd tussen Christendom en Islam:

 de Islamitische en de westelijke wereld raken steeds meer met elkaar vervlochten. Op 

religieus en cultureel gebied bestaan grote verschillen. De politicoloog Barber typeert deze 

verschillen als het ongebreidelde consumentenkapitalisme (westen) enerzijds en het ‘tribale’ 

fundamentalisme (Islamitisch) anderzijds. De 21e eeuw komt in het teken van de strijd tussen 

het joods-christelijke westen en de Islamitische wereld te staan. Deze machtsstrijd tussen 

deze twee culturen zou mogelijk de gehele 21ste eeuw voortduren.

Deze twee internationale megatrends hebben ook gevolgen voor ons land. Bakas onderscheidt 

voor ons land zeven megatrends:

1. van natiestaat tot nieuwe tribalisering:

 het belang van ons land als staat neemt af terwijl het belang van bevolkingsgroepen of 

‘stammen’ toeneemt. Gevoelens van nationalisme maken plaats voor glokalisering. Mensen 

behoren toe aan een stam die haar loyaliteit niet alleen aan Nederland verbindt. Stammen 

zijn wereldwijd met elkaar verbonden. Nederland wordt straks bevolkt door een groep 

‘mainstream Nederlanders’, aangevuld met nieuwe bevolkingsgroepen of ‘stammen’;

2. van tradities naar technologische, spirituele en milieurevoluties:

 door technologische ontwikkelingen zijn onze levens en leefstijlen veranderd. Nieuw is dat 

er behalve een technologische- er ook een spirituele- en een milieurevolutie aan de gang 

is. Ook die zullen ons leven een andere vorm gaan geven. Technologie maakt de wereld 

maakbaar, religie is terug van weggeweest en ons klimaat wordt steeds warmer, met alle 

gevolgen van dien;

3. van laissez faire naar veiligheidsobsessie:

 veiligheid is een thema waar per tijdperk anders mee wordt omgegaan. Zo waren veiligheid 

en criminaliteit de afgelopen periode uit het publieke debat en van de maatschappelijke 

agenda verdwenen. Het negeren van criminaliteit en van onveiligheidsgevoelens is nu 

vervangen door een nieuwe veiligheidsobsessie. Een obsessie die mede gevoed wordt door 

wat wel eens het belangrijkste veiligheidsvraagstuk van de 21 eeuw zou kunnen worden: het 

terrorisme;
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4. van overheidscontrole naar het einde van de verzorgingsstaat:

 vanaf het midden van de vorige eeuw nam de overheid steeds meer activiteiten uit het 

privé-domein van de burgers over. Deze overheidsbemoeienis is voorbij en de overheid trekt 

zich steeds vaker terug. De verzorgingsstaat wordt, vooral vanwege financiële redenen 

afgebroken, mensen worden weer zelf verantwoordelijk voor hun wel en wee. Burgers 

nemen weer zelf de organisatie en inrichting van hun leven ter hand. Het gezin staat centraal 

en vormt de hoeksteen van de samenleving;

5. van coöperatieve democratie naar aandeelhoudersdemocratie:

 de Nederlandse kiezer herkent zich al enige tijd niet meer in de traditionele politieke partijen. 

Een groot deel van de Nederlandse bevolking voelt zich vervreemd van de Nederlandse 

overheid. Nieuwe charismatische politieke leiders zullen door de traditionele politieke 

partijen verwaarloosde issues claimen. Deze nieuwe politieke leiders zullen zich met een sterk 

persoonlijk profiel positioneren. Het maatschappelijk debat neemt hierdoor nieuwe vormen 

aan. De afstand tussen burger en politiek wordt verkleind;

6. van Argentiniëmodel naar nieuwe VOC model:

 in de nieuwe wereldorde verwordt Nederland tot een ‘slaapland’. Nederland dreigt op 

haar lauweren te gaan rusten. Jongeren beseffen dat ze, mede door de afnemende 

verzorgingsstraat, op zichzelf aangewezen zijn, zij maken zelf keuzes en richten hun levens 

zelf in. Daarmee laten ze een nieuwe levenshouding zien, een nieuwe mentaliteit en 

7. van calvinistische cultuur naar aziatisering, Islamisering en de deseksualisering van 

Nederland:

 Nederland en calvinisme, lange tijd werd dat als een natuurlijke twee-eenheid beschouwd. 

De oude calvinistische waarden zijn echter aan het verdwijnen. Dit biedt ruimte voor nieuwe 

leefstijlen en andere culturen. De belangrijkste groepen die hiervan profiteren zijn Aziaten 

en moslims. Hun leefstijlen worden dominant en zullen het straatbeeld in Nederland gaan 

bepalen.
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Bijlage 2:  Organigram  
Bureau De Heemstraat94

94 In het organigram zijn de spreektaalbenamingen opgenomen en niet de formele functienaam. Als voorbeeld 
geldt ploegchef Opsporing, formele functienaam Operationeel Leidinggevende B. Dezelfde functienaam heeft 
de Ploegchef Handhaving. Door de spreektaalbenaming te gebruiken, geeft dit meer duidelijkheid onder andere 
naar rol en proces.
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Bijlage 3: Geïnterviewde personen

Buurtbewoners

Frans Klaasen wijkbewoner, participeert in diverse vormen van overleg; 

Mimoun Achabar wijkbewoner en medewerker Haagse Hopjes;

Sellam Ouled-Larbi wijkbewoner en medewerker Haagse Hopjes;

Feroz Hansildar

wijkbewoner en Imam van de Noeroel Islam Moskee aan de 

Scheepersstraat. Werkzaam bij de GG &GD en participeert in 

diverse buurtstructuren en ook moslimkoepels;

Atalay Celenk

ondernemer Paul Krugerlaan, participeert in diverse structuren 

zowel sociaal-economisch als religieus. Penningmeester van 

het Instituut voor Nieuw Ondernemerschap, dat allochtone 

ondernemers ondersteunt;

Hayri Ozdgoan ondernemer zowel in het Transvaalkwartier als in de Schilderswijk;

Vijftal jongeren het Kaapseplein
95

 is hun plek van samenkomst;

Zevental bezoekers Flamengobar aan de Scheepersstraat.
96

 

95 

Buurtbewoners

Frans Klaasen wijkbewoner, participeert in diverse vormen van overleg; 

96 

Buurtbewoners

Richard Vriesde commissaris van politie, bureauchef;

Stephen van den 

Bosch

inspecteur van politie, ploegchef Wijkzorg; 

Mart Rasenberg
inspecteur van politie, wijkagent B en tevens accent-houder 

integrale veiligheid en Multi-Etnisch Politiewerk;

Henny Visser brigadier van politie, wijkagent Schildersbuurt-West deelgebied 10;

Willem Timmer
commissaris van politie, unithoofd Multi-Etnisch Poli-tiewerk en 

Landelijk Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld.

95 Betrof van Nederlandse, Marokkaanse en Turkse afkomst.
96 Betrof van Surinaamse, Somalische, Marokkaanse en Turkse afkomst
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