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Woord vooraf

Om een samenleving veiliger te maken is een actieve rol van burgers nodig. 
Dat is een van de grote inzichten en ervaringen van de politie uit de afgelopen 
dertig jaren. Op vele manieren - van wijktafels tot burgernet en van keur-
merk veilig wonen tot meld misdaad anoniem - proberen politie en burgers 
dit gezamenlijke belang vorm te geven. 

In de voorliggende publicatie gaan Van Stokkom en Van den Brink in op deze 
ontwikkelingen. Ze schetsen de achtergrond ervan en komen tot een berede-
neerde formulering van verschillende toekomstscenario’s rond politie en bur-
gerschap. Zulke scenario’s zijn geen voorspellingen, maar mogelijkheden. 
Ze zijn geen fantasievolle science fi ction, maar reëel denkbare alternatieven. 
De auteurs schetsen vier scenario’s, die alle vier griezelig realistisch zijn, maar 
in hun zuivere vorm geen werkelijkheid zullen worden.

De betekenis van deze toekomstscenario’s ligt voor een belangrijk deel in het 
heden. Ze verhelderen de actuele situatie en laten de verschillende tendensen 
en mogelijkheden zien die zich daarin aftekenen. Scenariodenken is ook een 
oefening in meervoudigheid, in het meervoudig kunnen duiden van de wer-
kelijkheid waar wij deel van uitmaken. Dat is er een belangrijke meerwaarde 
van.

De scenario’s kunnen niet alleen gebruikt worden om tot beter begrip van 
onze werkelijkheid te komen. Er zit ook een handelingscomponent aan. 
Zij kunnen ons helpen om verantwoorde keuzes te maken. Aan het eind van 
hun analyse geven Van Stokkom en Van den Brink daar een aantal suggesties 
voor. Men hoeft het met de keuzes die zij maken niet eens te zijn, maar zij 
zijn beredeneerd en vragen om evenzeer beredeneerde weerlegging wanneer 
men het er niet mee eens is. 

Van Stokkom en Van den Brink hebben hun analyse gemaakt in het kader 
van het kennis- en onderzoeksprogramma van de Politieacademie. Onderdeel 
daarvan is om het politieonderwijs en de politiepraktijk verschillende moge-
lijkheden aan te reiken om zich op de toekomst te bezinnen. Op een confe-
rentie in 2008 zijn drie van deze mogelijkheden gepresenteerd en becommen- 
tarieerd: scenario-formulering, trendanalyse en ‘waarderend onderzoek’. 
De samenvattende bundel van die conferentie is bij de Politieacademie 
(secretariaat afdeling onderzoek) op te vragen. 
 
Prof.dr. Pieter Tops
College van Bestuur Politieacademie
Portefeuillehouder kennis en onderzoek
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1. Inleiding 

Tot aan de jaren zestig nam de politie voornamelijk de bestrijding van mis-
daad en maatschappelijke onlusten op zich. Tot die periode was het vanzelf-
sprekend dat burgers object van optreden waren, geen partij om mee samen 
te werken. Nadien werd erkend dat misdaadpreventie ook een centrale politie- 
taak is. Sinds de jaren tachtig is dan ook een vermaatschappelijking van de 
politie ingetreden waarin ‘community policing’ een grote rol speelt. De be-
heersing van criminaliteit vereiste een bredere maatschappelijke inbedding, 
inclusief een versterking van functioneel toezicht zodat ook kleine wetsover-
tredingen en overlast effectief konden worden aangepakt. 
In de jaren tachtig werd ook gestart met ‘buurtpreventie’-projecten die door 
bewoners werden gedragen. Vele maatregelen maakten deel uit van het 
sociale vernieuwingsbeleid (onder andere afsluiten van portieken; inzet van 
huismeesters en fl atwachten). De complexiteit van de samenleving is inmid-
dels zover voortgeschreden dat toezicht en controle zijn georganiseerd binnen 
een integraal veiligheidsbeleid; de politie is maar één van de partners in die 
nieuwe constellatie. 

Het huidige lokale veiligheidsbeleid is in feite steeds meer weggedreven van 
de klassieke strafrechtelijke handhaving. Daarbij intervenieert de overheid 
achteraf, op basis van exclusieve verantwoordelijkheid, door (dreiging met) 
boetes en andere sancties. Het hedendaagse veiligheidsbeleid staat veel meer 
in het teken van anticipatie, beheersing en preventie van dreigende 
problemen. 

De interactie tussen politie en burgers kent vele uiteenlopende vormen. 
Soms zijn burgers passief en gedragen ze zich als consumenten, soms nemen 
burgers zelf het initiatief om veiligheidsproblemen aan te pakken. Van 
belang is welke ruimte toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen aan 
burgerparticipatie zullen geven. Stel dat de maatschappelijke verharding 
doorzet, of stel dat veiligheid in sterkere mate door technopreventie en infor-
matiemanagement gereguleerd gaat worden? Wat kunnen burgers dan nog 
bijdragen? Welke trends zullen de komende tien jaar hun stempel gaan zetten 
op de verhouding burger – politie? Krijgt bijvoorbeeld de preventielogica de 
overhand of blijft rechtsbescherming onverminderd van belang? Op welke 
wijze kan en moet de politie gestalte geven aan samenwerking met andere 
instanties en burgers? Hoe wordt de politie door burgers waargenomen? Wat 
wordt van haar verwacht? 
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In deze studie worden een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld waardoor 
bovenstaande vragen binnen een gelaagd frame kunnen worden beantwoord. 
Het gaat niet om het ontwikkelen van toekomstvoorspellingen: het is immers 
onmogelijk betrouwbare uitspraken te doen over de toekomst. Wel worden 
scenario’s geconstrueerd die zicht bieden op uiteenlopende toekomstige 
maatschappelijke contexten waarin politie en burgerschap al dan niet kunnen 
gedijen.

We volgen hier de werkwijze en methodiek zoals die in Justitie over morgen 
zijn uiteengezet: bouwen aan scenario’s in een hoge druk omgeving. Eerst 
worden de kernonzekerheden van die omgeving achterhaald. Het gaat om 
een aantal dominante en complexe ontwikkelingen waarvan het verloop 
moeilijk voorspelbaar is. Het is niet met zekerheid te zeggen in welke rich-
ting ze zich zullen bewegen. Tegelijk gaat het om urgente ontwikkelingen 
waarvan de ontwikkelingsrichting niet duidelijk is, maar die mogelijk grote 
gevolgen hebben voor de politie. Om complexiteit hanteerbaar te maken is 
het zaak zicht te krijgen op belangrijkste onzekerheden. Niet alleen is de 
impact hoog, maar ook zijn die ontwikkelingen moeilijk te beïnvloeden.

Vervolgens wordt een viertal scenario’s ontwikkeld waarin enkele dimensies 
van die kernonzekerheden een plek hebben gekregen. De scenario’s schetsen 
een plausibel toekomstbeeld van de maatschappelijke omgeving waarin de 
interactie tussen politie en burger plaatsvindt. Ten slotte wordt nagegaan 
welke beleidsstrategieën kunnen worden ontwikkeld. Zo zijn aan de vier 
scenario’s kansen en bedreigingen verbonden die aanleiding geven tot uit-
eenlopende beleidsreacties. Die strategieën kunnen binnen dit bestek enkel 
summier en tentatief worden beantwoord. 

De discussie over veiligheid wordt aldus uit de mindset van de politieorgani-
satie gehaald, inclusief bekende wensen als ‘richten op kerntaken’, ‘herstel 
van gezag’ en ‘verminderen van misdaad’. We kunnen aldus vanzelfsprekende 
vormen van denken doorbreken (bijvoorbeeld de groei van onveilige uit-
gaansgebieden vereist meer politie). 

Aldus beogen we de ontwikkelingen te verkennen die op de politie afkomen, 
de implicaties van die ontwikkelingen te doordenken en vast te stellen hoe 
op die ontwikkelingen kan of moet worden ingespeeld. De tijdshorizon 
beperkt zich tot de eerstkomende tien jaar: niet te ver in de toekomst (weinig 
zinvols over te zeggen; alles staat ter discussie) en niet te nabij (over enkele 
kabinetsperiodes heen kijken).
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2. Dominante maatschappelijke 

ontwikkelingen 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op enkele dominante brede maat-
schappelijke ontwikkelingen die tekenend zijn voor toekomstige kernonzeker- 
heden. Het gaat om belangwekkende ontwikkelingen die een relatief onvoor-
spelbaar verloop hebben maar niettemin hun stempel zullen drukken op toe-
komstig politiebeleid. Er kunnen op zijn minst drie van die ontwikkelingen 
worden onderscheiden. Ten eerste de opkomst van een risicosamenleving 
waarin onveiligheid meer en meer door risk-assessment en risk-management 
wordt gepareerd; ten tweede een (potentiële) legitimiteitscrisis waarin de 
overheid dreigt verzeild te raken en die ook gevolgen heeft voor de politie, 
onder andere omdat burgers veel verwachtingen koesteren en het beleid in 
sterke mate op outputlegitimiteit wordt gericht; en ten slotte de zorg om 
jeugdige misdaad en antisociaal gedrag, de (vermeende) verzwakking van de 
publieke moraal en in het verlengde daarvan en verharding van het 
veiligheidsbeleid. 

Het is van belang te benadrukken dat deze ontwikkelingen zeer ambivalent 
van aard zijn. Van de ene kant komen ze uit reële problemen of zorgen in de 
maatschappij voort, van de andere kant hebben ze te maken met de wijze 
waarop professionele instanties of actoren daarop reageren. Het is niet altijd 
duidelijk in hoeverre professionele reacties een oplossing zijn voor de pro-
blematiek. Men kan ook argumenteren dat ze onderdeel zijn van het pro-
bleem. Hierover nadenken zou een belangrijk aspect van het professionele 
handelen zelf moeten zijn en dat is één van de functies die een scenariostudie 
als deze mogelijk heeft. In het onderstaande wordt dan ook gerefereerd aan 
zowel maatschappelijke tendensen die zich min of meer vanzelf voordoen 
als tendensen die vooral aan het doen en laten van professionele instanties 
gerelateerd zijn.

2.1. De risicosamenleving

Het toenemende aantal risico’s (door grotere verkeersintensiteit, door geneti-
sche productie, enz.) dwingt beleidsmakers en politici tot planning en 
beheersing van risico’s. Het denken in termen van risico’s is min of meer 
onvermijdelijk geworden. Ondanks of juist dankzij de groei van kennis over 
mogelijke risico’s (over ongezondheid; verkeer; criminaliteit; etc.), groeien 
de onzekerheid en angst voor onveiligheid. Giddens (1991) omschrijft deze 
ontwikkeling in paradoxale termen: nooit werden zo veel tijd, aandacht en 
deskundigheid besteed aan het bestrijden van risico’s, en tegelijk is het ver-
trouwen in deskundigheid onzeker. 
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Naar onze mening komen de voornaamste tendensen in deze op de volgende 
neer. Om te beginnen stellen we vast dat er vergeleken met de samenleving 
van dertig jaar terug nieuwe risico’s zijn. Dat heeft alles te maken met macro- 
sociologische tendensen zoals individualisering, meer fl exibele arbeidsrela-
ties en toegenomen mobiliteit. Men zou kunnen zeggen dat het maatschap-
pelijke verkeer intenser, gevarieerder en grootschaliger is geworden met als 
gevolg dat een min of meer stabiele samenleving niet langer bestaat.

Aldus is er behoefte ontstaan aan nieuwe bewijzen van betrouwbaarheid. 
Door koppeling van grootschalige data- en informatiebestanden kunnen bur-
gers en bedrijven worden geclassifi ceerd en gescand. Ook de intensivering 
van internationale terreurbestrijding sinds 2001 heeft deze tendens in sterke 
mate bekrachtigd. De veiligheidszorg lijkt ook meer en meer medische con-
trole te omvatten (genetische screening; aids-controle, etc). De biologische 
dimensie van leven wordt aldus steeds belangrijker

Behalve dat er in objectieve zin meer en ook geheel nieuwe risico’s zijn ont-
staan, moeten we ook vaststellen dat de reeds bestaande risico’s steeds vaker 
in kaart worden gebracht. Dat heeft geleid tot het systematisch voorspellen 
van gedrag en het classifi ceren van mensen overeenkomstig het risico dat zij 
weerspiegelen (risico-assessment en risicomanagement) (Ericson en 
Haggerty 1997; Harcourt 2006). Controle- en preventienetwerken staan 
voortaan in het teken van het vaststellen en beheersen van risico’s; nieuwe 
technologieën beogen de doelgroepen systematisch op het spoor te komen. 
Politiemensen zijn aldus kenniswerkers geworden op velden waar ook ande-
re grote instituties zoals verzekerings- en beveiligingsindustrieën opereren. 
De politie beantwoordt aldus steeds minder aan de doeleinden van het straf-
recht. ‘Policing consists of the public police co-ordinating their activities 
with policing agents in all other institutions to provide a society-wide basis 
for risk management (governance) and security (guarantees against loss).’ 
(Ericson and Haggerty 1997, p. 3).

In de moderne samenleving spelen professionals een belangrijke rol, niet al-
leen als het de oplossing van maatschappelijke problemen betreft maar ook 
als het gaat om de defi nitie ervan. Het kan zelfs zijn dat professionals zelf 
bijdragen aan het ontstaan of de verergering van een bepaalde problematiek. 
Dat gaat ook voor problemen inzake veiligheid op. Vanuit dat perspectief 
brengt het ontstaan van de risicosamenleving de volgende ontwikkelingen 
mee.
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Om te beginnen tekent zich een omslag af in het professionele regime. 
Veiligheid wordt steeds minder in termen van criminaliteit en het doorbreken 
van de legale orde gedefi nieerd. Veiligheidsrisico’s moeten op een fatsoen-
lijke manier worden beheerd. Veel wijst erop dat het criminaliteitsvraagstuk 
in toenemende mate een bestuurlijk ordeningsvraagstuk is geworden in 
plaats van een justitieel strafrechtelijk probleem (het discours verschuift van 
‘schuld en boete’ naar ‘risico, preventie en aansprakelijkheid’). Criminaliteit 
krijgt in het verband van integrale veiligheid hetzelfde onpersoonlijke karak-
ter als andere risico’s (Boutellier 2002). Proactieve benaderingen omvatten 
steeds vaker strategieën die op gespannen voet staan met strafrechtelijke 
normen. Vele problemen die aangepakt worden staan niet of nauwelijks in 
verband met misdaad (hangjongeren; spijbelen; alcoholgebruik). 

In dit verband hebben Feeley en Simon (1994) de notie van ‘actuarial justice’ 
ontwikkeld. De oude penologie werd nog gekenmerkt door zorg om personen, 
terwijl concepten als schuld, verantwoordelijkheid, verplichting en rehabili-
tatie van de dader op de voorgrond stonden.
De nieuwe penologie echter houdt zich bezig met ‘techniques for identi-
fying, classifying and managing groups assorted by levels of dangerousness. 
It takes crime for granted. It accepts deviance as normal’ (Feeley and Simon 
1994: p. 173). 

Binnen deze actuarial justice verschuift de aandacht naar het beheersen van 
toekomstig crimineel gedrag: het opsporen van personen die toekomstige 
schade teweegbrengen (risk prediction) en personen met een risicoreputatie 
op grond van eerdere misdaad of schade (‘bad risks’). Vermeende verdachten 
worden ‘risicocategorieën’; groeps- en gedragskenmerken worden gecrimi-
naliseerd (bijv. op grond van bepaald gedrag of kleding geen toegang krijgen 
tot shopping malls). Mensen worden dus niet benaderd als verantwoordelijk 
personen maar als (potentieel) ‘gevaar’. Tot de maatregelen en gedrags-
programma’s die worden opgelegd behoren:
- verplichte hulp / ondersteuning (opvoeding; afkicken; opname);
- uitsluiting (meldplicht / gebiedsverbod);
- opsluiten (selectief onschadelijk maken van onder andere recidivisten en 

terrorismeverdachten).
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Behalve een nieuw soort regime, komen er ook nieuwe actoren op het toneel. 
We verkeren al lang niet meer in de situatie dat veiligheid vooral een zaak 
voor de nationale overheid was. De last van risicomanagement is steeds 
meer verschoven van de overheid naar private organisaties (Braithwaite 2000; 
Crawford 2006). Veiligheid is big business en is in handen van beveiligings-
organisaties met private opdrachtgevers. Private partijen stellen hun eigen 
veiligheidsprogramma’s op. Sturing is dus onttrokken aan een soevereine 
overheid en is in sterkere mate in handen gekomen van machtige maatschap-
pelijke spelers. De overheid vormt nog slechts een van de knooppunten in de 
netwerken van regulering. De publieke politie heeft plaats moeten maken 
voor andere machtige instanties, zoals de private beveiligingsindustrie, de 
verzekeringen en grote toezichthouders (Johnson en Shearing 2003)  

Echter, deze nieuwe knooppunten van misdaadcontrole zijn niet in een 
vacuüm tot stand gekomen, maar zijn vaak het resultaat van bewust over-
heidsbeleid. Complexe misdaadcategorieën als kindermisbruik- en mishan-
deling krijgen veel media-aandacht waardoor de overheid wordt uitgedaagd 
omvattende preventieve beleidsvormen en interventies te ontwikkelen. De 
partners voor bestrijding van dit soort problemen (gezondheidszorg, politie, 
onderwijs, kinderbescherming; etc) worden meestal op overheidsniveau 
geselecteerd, niet door de politie. De politie is slechts één van de partners in 
dit proces.

We zien dat het bevorderen van veiligheid nieuwe middelen vraagt. Naast 
het opleggen van sancties bij wetsovertreding zet men een breed scala aan 
andere middelen in. De politie breidt haar interventierepertoire uit en ook de 
lokale overheid zoekt nieuwe wegen om greep te krijgen op de problematiek. 
Zo wordt ‘third party policing’ gekenmerkt door bestrijding van allerlei 
vormen van criminogene situaties en ruimtes. Bij de tendens om relatief 
onbeduidende vormen van straatcriminaliteit te beheersen zijn ook andere 
regulerende instanties betrokken: bouw- en woningtoezicht, gemeentebedrij-
ven, belasting- en milieu-inspectie, enzovoort. Die regulerende professionals 
zijn voor de politie aantrekkelijk omdat ze speciale dwangmiddelen tot hun 
beschikking hebben om onderzoek te doen, eigendom te betreden, vergun-
ningen in te trekken, enzovoort (Mazerolle and Ransley 2006). 
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Tot de wettelijke basis van die interveniërende strategieën behoren lokale 
verordeningen, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en voorschriften 
ten aanzien van verkoop van drugs en alcohol overlast. Voor de politie is het 
aantrekkelijk de medewerking van derde partijen te verkrijgen, en hen te be-
wegen controle uit te oefenen. Ook civiele rechtsmiddelen worden gebruikt 
om problemen aan te pakken (boetes; verbeurdverklaring; (tijdelijke) sluiting 
zaak; uitzetting; inperking openingstijden). Civiele rechtsmiddelen zijn pro-
actief van aard en sterk gericht op het voorkomen van schade: partijen wor-
den gedwongen schadelijk gedrag na te laten of verantwoordelijkheid te 
nemen. 

In grote steden vormen personen die afwijkend gedrag vertonen – vooral 
jonge straatcriminelen, drugshandelaren, daklozen en zwervers – een belang-
rijke doelgroep voor risicomanagement. Grote steden bevatten steeds meer 
afgeschermde omgevingen (gated communities) waarin deze marginale groepen 
en potentieel gevaarlijke groepen en personen worden geweerd. Grote win-
kelcentra, kantorencomplexen en seniorwijken worden van de omringende 
buitenwereld afgezonderd en soms op paramilitaire wijze beveiligd (Davis 
1998, Schuilenburg 2008). Door deze ruimtelijke segregatie raken stadsdelen 
en bevolkingsgroepen sterk van elkaar gescheiden. 

2.2. Legitimiteit van de overheid onder druk 

Onder druk van de globalisering en Europese samenwerking, is de positie 
van de nationale overheid veranderd. Door middel van invoering van markt-
werking, privatisering en uitbesteding is getracht de overbelaste overheid 
van ‘ballast’ te ontdoen. Taken en verantwoordelijkheden zijn geheel of 
gedeeltelijk overgeheveld naar andere partijen en organisaties. 

Bedrijfsmatig denken en private veiligheidszorg

De overschakeling op nieuwe, veelal aan het particuliere bedrijfsleven ont-
leende organisatiebeginselen is een verandering waar de gehele publieke 
sector mee te maken heeft.  Vanaf het midden van de tachtiger jaren werd 
een nieuwe taal dominant die verstrekkende gevolgen had voor de vele vor-
men van dienstverlening die de verzorgingsstaat traditioneel bood. Diensten 
werden opgevat als een product, burgers werden als klanten gezien, er werd 
over politie gesproken als over een markt, waarden als effi ciency of doel-
matigheid kwamen voorop te staan en met name het management kreeg een 
zeer belangrijke rol. Die ontwikkeling heeft ook gevolgen gehad voor 
domeinen waar het in deze bijdrage om gaat.
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Ook binnen politie en justitie heeft het bedrijfsmatige denken aan kracht ge-
wonnen. De politie moest zich meer gaan verantwoorden voor de geleverde 
prestaties. Conform de theorie van New Public Management zou de politie 
af moeten van de fi xatie op regels, hiërarchie en bureaucratie, en meer 
marktwerking moeten invoeren om een fl exibele, slagvaardige en onderne-
mende organisatie te worden. De oude politie was star, gericht op regels, 
gesloten, ineffectief en geldverslindend, terwijl de wensen en behoeften van 
burgers geen rol speelden. Politiekorpsen worden dan ook sterker bedrijfs-
matig aangestuurd en koersen meer en meer op outputlegitimiteit. 
Politiemensen zijn zich gaan richten op activiteiten die meetbare prestaties 
opleveren. ‘Deze omdraaiing van doel en middel gaat gepaard met verwaar-
lozing van preventie, contacten met buurtbewoners en of samenwerkings-
partners, omdat hier niet op wordt afgerekend.’ (Terpstra en Trommel 2007: 16). 

Behalve een nieuwe bedrijfsfi losofi e zijn er ook meer triviale factoren die tot 
een andere inrichting van het veld hebben geleid. Ook de wil of de noodzaak 
om te bezuinigen op de rijksuitgaven heeft een rol gespeeld. In Nederland is 
op vele gebieden een neiging tot privatisering, out-sourcing en afstoting op 
gang gekomen.

Er is sprake van een steeds omvangrijkere privatisering van de politiefunctie 
(Newburn 2001). In Nederland is de verzamelde groep van private beveili-
gers qua omvang inmiddels ongeveer even groot als de publieke politie. 
De private veiligheidszorg heeft ook een grote toezichtstaak in (semi-)
publieke ruimten verkregen, zoals bij grootschalige evenementen, grote 
bedrijventerreinen, winkelcentra of gewoon op straat. Die ontwikkeling 
komt tegemoet aan een gestegen vraag naar veiligheidszorg waarin de over-
heid via de politie niet meer kan voorzien (Terpstra 2004). De overheid is het 
(eens bestaande, dan wel veronderstelde) monopolie over de veiligheidszorg 
kwijtgeraakt. 

Verantwoordelijke burgers

Bovendien is er de tendens om burgers een meer actieve rol te geven als het 
om hun eigen veiligheid gaat. Daar waren ook los van de bedrijfsvoering en 
de wil om te bezuinigen op zich goede redenen voor. Per slot van rekening 
beschikken burgers over een groot maar onbenut reservoir van informatie 
waar de politie haar voordeel mee zou kunnen doen. 
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Bovendien kan het geen kwaad de burgerij erop te wijzen dat ze inzake veilig- 
heid ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. In een meer positieve zin zou 
men zelfs kunnen stellen dat de bijdrage aan een veilige omgeving een vorm 
van actief burgerschap is

Het lokale bestuur stelt de participatie van burgers in sterkere mate voorop 
om problemen van onveiligheid aan te pakken. Co-productie van beleid en 
netwerkvorming zijn geboden. Als de overheid terugtreedt, zo wordt gerede-
neerd, moeten burgers leren zelf hun problemen op te lossen. Burgers zou-
den minder afhankelijk moeten zijn van de overheid en zelf grip moeten krij-
gen op hun leefomgeving. De terugtredende overheid tracht burgers en be-
drijven aldus te ‘responsibiliseren’ en gaat op afstand besturen: faciliteren, 
evalueren en beheersovereenkomsten sluiten; regels en kaders scheppen die 
burgers en organisaties in staat stellen hun verantwoordelijkheid op te 
nemen. 

Het is de vraag of burgers wel de actieve rol op zich willen en kunnen nemen 
die hen wordt toegedicht. In een stedelijke context spreekt actief burgerschap 
niet vanzelf (Terpstra en Kouwenhoven 2004; Garland 2001). Burgers opere-
ren op de eerste plaats als werknemers en consumenten. Vooral in achter-
standswijken is het moeilijk het wantrouwen in de overheid en instellingen 
te boven te komen en samenwerking van de grond te krijgen.

Het discours van actief burgerschap bevat een aantal paradoxen die onder 
andere samenhangen met een zich terugtredende overheid (Roché 2002):
-  De roep om versterking van actief burgerschap gaat gepaard met een 

beleid waarin fl exibiliteit op de arbeidsmarkt wordt aangemoedigd; 
de zorg om een goed woonklimaat wordt zo ondergeschikt gemaakt aan 
werk en inkomen;

-  Juist nu veel gezinnen aangewezen zijn op professionals die hulp en steun 
kunnen bieden, zijn veel diensten wegbezuinigd en worden burgers 
geacht ‘het zelf te doen’;

- Degenen die zich in de meest penibele situatie bevinden, langdurig 
werklozen bijvoorbeeld, worden geacht zich te mobiliseren; 
er wordt hen een rol toegeschreven die ze moeilijk kunnen vervullen; 

-  Vooral welgestelde groepen en ondernemers neigen ertoe aanhoudende 
wanorde door het kopen van particuliere beveiliging tegen te gaan;
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Hoge verwachtingen

Het zojuist gezegde wijst er al op dat de maatschappelijke werkelijkheid niet 
zo sterk maakbaar of stuurbaar is als men in professionele kring soms ver-
wacht. Integendeel zelfs. Het is niet ongewoon dat burgers en andere maat-
schappelijke actoren heel anders reageren op het beleid dan de beleidsmaker 
denkt. Dat lijkt zich op veiligheidsgebied ook voor te doen.

Om te beginnen blijkt namelijk dat veel burgers nog altijd in hoge mate ver-
trouwen op de nationale staat. In 2003 zei 69% van de bevolking vertrouwen 
te hebben in de politie (gemiddelde in EU 67 % zie Van der Vijver 2006, p. 
81).1 Ook de tevredenheid over het functioneren van de politie is de laatste 
twee decennia hetzelfde gebleven. Wel is de beoordeling van haar werkwijze 
kritischer geworden. Dat wordt niet verklaard door afnemende prestaties 
(o.a. omdat daling van criminaliteit zich niet heeft vertaald in grotere tevre-
denheid) (zie Innes en Fielding 2002). Waarschijnlijk speelt de publieke 
(veelal negatieve) aandacht voor onveiligheid een grote rol. Bovendien 
lijkt oordeelsvorming vooral afhankelijk te zijn van (hoge) verwachtingen 
van reductie van potentiële dreigingen en onzekerheden. 
Het is steeds moeilijker geworden aan die verwachtingen te voldoen. 
Rustbrengende elementen zoals voorspelbaarheid en zekerheid zullen vol-
gens Van der Vijver in de toekomst van nog groter belang worden. 

Ondanks het veronderstelde failliet van ‘maakbaarheidsdenken’ stellen burgers 
nog altijd zeer forse eisen aan de overheid en maatschappelijke instellingen. 
Het aantal mensen dat denkt dat bij acute problemen ‘iets gedaan kan wor-
den’ neemt nog altijd toe. Deze ontwikkeling is volgens Elchardus (2002) 
een uiting van een breder streven naar zekerheid en angstreductie die past bij 
een populistische politiek van daadkracht en hoge verwachtingen.

Gegeven dit relatief hoge en stabiele vertrouwen van burgers in de overheid 
is het niet vreemd dat de politiek reageert wanneer dat vertrouwen in het ge-
ding lijkt te zijn. Daardoor kan het gebeuren dat de Nederlandse overheid, 
ondanks de wijd verbreide neoliberale fi losofi e van deregulering en privati-
sering, in tijden van spanningen tot een substantiële verhogingen van haar 
ambities besluit.

1  Zie ook Intomart: vertrouwen in de politie – opgevat als de verwachting en het geloof dat de politie 
coöperatief en wederkerig optreedt en wanneer het er echt om gaat, er zal zijn en er alles aan doet te hel-
pen – is de laatste jaren stabiel gebleven. 
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In dit klimaat probeert de overheid soms met grote stelligheid zichzelf en 
burgers te overtuigen van haar daadkracht. Zo heeft de regering in 2002 be-
looft dat Nederland binnen 5 jaar 20 tot 25 % veiliger moet zijn (nota Naar 
een veiliger samenleving). Ook in het lokale beleid wordt vaak voorgenomen 
de misdaad met fl inke percentages terug te brengen, maar ook het veilig-
heidsgevoel (beleving) te laten stijgen. Anderzijds lijkt er voortdurende on-
zekerheid te zijn over de te kiezen strategieën en programma’s. Kortom, de 
overheid zit in een spagaat tussen terugtreden en optreden. Enerzijds moeten 
overbodige regelgeving en bureaucratisch overgewicht verdwijnen, ander-
zijds worden juist meer interventies van de overheid verlangd (Boutellier 
2005). 

Toch moet – ten derde – worden erkend dat deze politieke ambities maar 
gedeeltelijk worden waargemaakt. Men kan zelfs zeggen dat ze nieuwe pro-
blemen meebrengen omdat ook de verwachtingen van burgers omhoog gaan. 
Dat brengt op den duur gevoelens van teleurstelling mee, het idee dat de 
overheid onvoldoende aan veiligheid doet met als gevolg dat gevoelens van 
onveiligheid sterker kunnen worden.

Er doen zich veel spanningen en fricties voor tussen de verwachtingen van 
burgers en het overheidshandelen. Burgers verwachten van de overheid 
vooral dat ze oplossingen, zo niet garanties, biedt voor veiligheidsproblemen. 
Zo wil een groeiend aantal burgers dat de overheid harder en repressiever 
optreedt, tenminste zolang het over anderen (buitenstaanders en nieuw-
komers) gaat. Gaat het om overlast en criminaliteit van personen ‘uit eigen 
kring’, bijvoorbeeld jeugd uit de eigen wijk, dan heeft men andere wensen: 
de politie moet beschikbaar en bereikbaar zijn en in overleg met de betrok-
kenen oplossingen aanreiken (Van der Vijver 2006). Anders gezegd, overtre-
ders met wie men zich niet kan identifi ceren moeten hard worden aangepakt, 
maar zelf claimt men het recht verschoond te blijven van interventies, ook 
als het eigen gedrag ten koste gaat van anderen. Dan wijst men elke betutte-
ling door de overheid af (ook Boutellier 2002).

Het denken in termen van maakbaarheid en beheersbaarheid en het formule-
ren van ambitieuze doelen drijven verwachtingen omhoog, en kan daardoor 
bijdragen aan het beeld van een falende overheid. Assertieve burgers stellen 
hoge eisen aan de overheid en accepteren minder dat die overheid er niet in 
slaagt aan die eisen te voldoen (Van der Vijver 2006). 
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Deze klantgerichtheid bevordert een passieve opstelling van de burger, ter-
wijl het functioneren van de overheid wordt verengd tot die van leverancier. 
Die rol brengt onontkoombaar met zich mee dat klanten ontevreden zullen 
zijn, de waarde van de overheid zullen betwijfelen en dat burgers worden be-
vestigd in de houding dat niet zij verantwoordelijk zijn. In een populistisch 
politiek klimaat wordt dit onbehagen sterk gepolitiseerd: de burger wordt 
vooral benaderd als potentieel slachtoffer. Burgers hebben dringender 
behoefte aan voortdurende signalen dat alles veilig, rustig, voorspelbaar en 
beheersbaar is in hun eigen omgeving.

2.3. Verzwakking van de publieke moraal en 
verharding van het veiligheidsbeleid

Sociale activiteiten zijn steeds meer ontkoppeld uit hun lokale context 
(Giddens: ‘disembedding’) waardoor tradities aan gewicht verliezen. Er is 
een posttraditionele sociale orde ontstaan. De sociale cohesie op wijkniveau 
is sterk afgenomen (minder cohesie op basis van geografi sche eenheden), 
hoewel andere typen van sociale verbanden en ‘lichte gemeenschappen’ zijn 
gegroeid. Tegelijkertijd tracht men maatschappelijke banden en vormen van 
controle te ‘herstellen’ maar dan vanuit de overheid en in het publieke 
domein. Dus ook hier zien we een ambivalente tendens.

Erosie van de publieke moraal?

Toenemende mobiliteit is een van de voornaamste kenmerken waardoor de 
moderne samenleving van voorgaande maatschappijen verschilt. Het is 
evident dat deze algehele mobilisering vele voordelen brengt. Men denke 
slechts aan de vrijheid voor individuele burgers om te kiezen voor een eigen 
levenswijze of aan de mogelijkheden op economisch gebied. Maar diezelfde 
ontwikkeling heeft ook nadelen, zeker als het om veiligheid gaat. 
Drie tendensen vormen daar een illustratie van.

Om te beginnen lijken oude vormen van sociale controle in steeds mindere 
mate te voldoen. Ten gevolge van culturele fragmentarisering en individuali-
sering hebben normen en rechtsregels op veel terreinen hun duidelijkheid en 
gezag verloren; veel normen (avontuurlijk leven versus zekerheid; zelfbepa-
ling versus regelnavolging) worden als tegenstrijdig ervaren. Deze ontwik-
keling stelt steeds hogere eisen aan de zelfbeheersing en het normbesef van 
burgers, maar de vraag is of dat verantwoordelijkheidsbesef wel voldoende 
aanwezig is en of dat besef zich wel verdraagt met de tegelijk aangemoedig-
de attitudes van profi jt zoeken. Tegelijk zijn door de toegenomen mobiliteit 
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en ‘ontbedding’ van het sociale leven informele vormen van sociale controle 
en toezicht verdwenen of hebben deels hun kracht verloren (Jones and 
Newburn 2002).

Nog los van de sociale controle brengt de moderne levenswijze ook als zoda-
nig al een grotere kans op botsingen mee. Burgers hebben een zelfbewuste 
en assertieve levensstijl ontwikkeld, gekenmerkt door hoge verwachtingen 
en eisen met betrekking tot de publieke omgeving, in combinatie met sterke 
eigen voorkeuren (Van den Brink 2001). Van den Brink spreekt in dat ver-
band over een lagere tolerantiedrempel: mensen nemen eerder aanstoot; hun 
incasseringsvermogen lijkt verminderd. Zij zijn gevoeliger voor de aantas-
ting van de persoonlijke integriteit. Mensen sporen elkaar aan meer respect 
aan de dag te leggen; de balans van gegeven en ontvangen respect wordt veel 
scherper bewaakt. Om die redenen worden overlast en opdringerig gedrag nu 
eerder als hinderlijk ervaren dan ongeveer veertig jaar geleden.

Er zijn tal van aanwijzingen dat burgers in de hoedanigheid van consument 
of verkeersdeelnemer over weinig morele standvastigheid beschikken en 
halfslachtig betrokken zijn op de publieke zaak. De norm is dat individuele 
wensen en keuzes moeten worden gerespecteerd indien anderen daarvan 
geen last ondervinden. Dat betekent dat zichtbare schade een belangrijke 
maatstaf is geworden waarop moreel handelen wordt afgestemd. Als bena-
deelden van overtredingen onzichtbaar zijn (vergelijk: zwartrijden en belas-
tingfraude), roept dat echter weinig verontwaardiging op. 

Ten derde kan het samengaan van deze twee tendensen (grotere neiging tot 
assertief gedrag in combinatie met minder sociale controle) gemakkelijk 
leiden tot een neerwaartse spiraal waarbij het asociale gedrag van enkelingen 
zich steeds verder verbreidt. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) stelde in het rapport Waarden, normen en de last 
van het gedrag (2003) vast dat er zich een negatieve spiraalbeweging van 
toenemende normoverschrijding en afnemend normbesef heeft voorgedaan. 
Het is minder vanzelfsprekend geworden dat burgers de geldende normen 
onderschrijven en door medeburgers worden gecorrigeerd. Het normover-
schrijdende gedrag concentreert zich voor een belangrijk deel bij een relatief 
kleine groep mannelijke adolescenten en jongvolwassenen. 

Terwijl de cijfers voor inbraak en diefstal fors zijn teruggelopen, geven ern-
stige en aanhoudende overlastproblemen, van dronken mensen op straat tot 
vandalisme, nog altijd veel reden tot zorg. Overlastsituaties ondermijnen het 
veiligheidsgevoel, niet omdat ze ieder op zich ernstig zijn, maar omdat ze 
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geaggregeerd grote gevolgen hebben. Ze laten het idee postvatten dat de 
straat ‘niemandsland’ is en dat het samenleven zelf is aangetast (Roché 2002). 
Vooral achter- standwijken hebben te maken met veel overlast en wanorde, 
terwijl de bewoners zich vaak machteloos voelen. Men worstelt met proble-
men zoals intimidatie van bewoners, verloederde straten, spijbelen, sluiten 
van winkels, en een beschadigd vertrouwen in het stadsbestuur.

Een hardere aanpak van misdaad en anti-sociaal gedrag

Hoewel het gedrag van burgers in veel opzichten ‘losser’ is geworden, moe-
ten we ook vaststellen dat dit gedrag reacties oproept. In elk geval wordt er 
sinds een jaar of tien vanuit de overheid en andere professionele instanties 
veelvuldig gepoogd om asociaal gedrag aan banden te leggen en burgers op 
een of andere wijze te binden aan een ruimer verband. Dat kan met een aan-
tal ontwikkelingen geïllustreerd worden.

De overheid heeft de strijd met het ‘normverval’ aangebonden en beklem-
toont sociale controle, disciplinering en striktere handhaving. Het scala van 
interventies is sterk verbreed terwijl een nieuwe ‘politics of behaviour’ wordt 
gevoerd waarin de overheid zich bemoeit met omgangsvormen en opvoeding 
(Crawford 2006). Er bestaat in Nederland grote politieke druk om Engelse 
strategieën en maatregelen als anti-social behaviour orders te introduceren 
(Van Stokkom 2008). In veel steden heeft de politie de taak op zich genomen 
om overlast en kleine ergernissen in de publieke ruimte aan te pakken, maar 
dat werk wordt in toenemende mate ook door een nieuwe groepen van ge-
meentelijke toezichthouders verricht. Gemeenten hebben ook veel gelegen-
heidbeperkende maatregelen genomen variërend van het beperken van alcohol-
gebruik, toegangscontrole en invoering van gedragsregels.

Net als in Engeland is het lokale veiligheidsbeleid in Nederland de laatste 
tijd aanzienlijk verhard. Eind jaren negentig kwam er in toenemende mate 
kritiek op de gedoogpraktijken en lakse vormen van handhaving. De regels 
zouden voortaan consequenter moeten worden gehandhaafd, en overtreders 
zou ‘lik op stuk’ moeten worden gegeven. Tevens werd geconstateerd dat de 
opsporing van misdaad ernstig tekort schoot, vooral in termen van ophelde-
ringcijfers. Mede daardoor gingen steeds meer stemmen op om prestatiecon-
tracten te introduceren. 
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In de nota Naar een veiliger samenleving (2002) werd duidelijk aangegeven 
dat een strenger politieoptreden wenselijk is om de ‘te lang volgehouden ge-
doogcultuur en “tolerantie” ten opzichte van criminogeen en overlastgevend 
gedrag in de (semi)-publieke ruimte’ te boven te komen (p. 5). 

Uiteraard zijn niet al deze pogingen om asociaal gedrag in te tomen even 
succesvol. Vandaar de urgentie voor bijvoorbeeld lokale overheden om in elk 
geval de meest ernstige problemen duidelijk aan te pakken. In het lokale veilig- 
heidsbeleid tekenen zich nieuwe prioriteiten af, zoals het voorbeeld van 
Rotterdam illustreert.

In Rotterdam en in vele andere steden wordt de aandacht gericht op de meest 
onveilige plaatsen (hotspots) en wijken; er wordt veel werk gemaakt van de 
aanpak van veelplegers, verslaafden, drugshandel en geweld. Om veiligheid 
met harde hand terug te brengen werden verschillende strategieën ontwik-
keld: stadsmariniers, interventieteams, preventief fouilleren, het bestrijden 
van illegale kamerverhuur, dealpanden en hennepkwekerijen. De krijgsmeta-
foren van stadsmariniers, hotspot gebieden en interventieteams maken dui-
delijk dat bepaalde sociale ruimtes ‘heroverd’ moesten worden (Engbersen et 
al. 2005). In veel Nederlandse steden is ook de strijd aangebonden tegen pro-
blematische jeugdgroepen. Veel steden kennen een zogenaamde persoons-
gerichte aanpak, die betrekking heeft op verslaafden, veelplegers, illegalen 
en overlastgevende jongeren. Zij worden voor de keuze gesteld een zorg-
traject te doorlopen, dan wel strafrechtelijk te worden aangepakt. In veel 
steden is cameratoezicht snel verbreid geraakt, onder andere bij stations en 
uitgaanscentra. Daarnaast zijn tal van gemeenten overgegaan op vormen van 
zero tolerance: consequent bekeuren van (kleine) overtredingen. 

Het Rotterdamse beleid is illustratief voor de tendens om de bestrijding van 
onveiligheid onder bestuurlijke regie te plaatsen (Tops 2007). Van de politie, 
gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties wordt verwacht dat 
zij zich inzetten voor een structurele aanpak van onveiligheid, neergelegd in 
meerjarenplannen. Tussen politie, justitie, woningcorporaties, hulpverlening, 
onderwijs en jongerenwerk wordt intensief samengewerkt, ook door sturing 
op resultaat aan de hand van targets. 
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3. Twee kernonzekerheden en 

vier scenario’s

Hoe kunnen de geschetste ontwikkelingen worden geïnterpreteerd in het 
licht van een toekomstige veiligheidszorg? Onduidelijk is hoe de geschetste 
patronen zich zullen manifesteren. Zal de actuariële preventielogica zich 
over de hele linie doorzetten, of zal men vast blijven houden aan vrijheid en 
rechtsgaranties? Zullen angstgevoelens aan kracht winnen, ondanks terug-
lopende criminaliteit? Overigens, recente gegevens van het SCP (2007) 
wijzen er op dat angst en onzekerheid sterk op de terugtocht zijn. Bovendien, 
ruim 82 procent van de Nederlanders zegt zich ‘gelukkig’ of zelfs ‘heel 
gelukkig’ te voelen. Reden genoeg om terughoudend te zijn met het extra-
poleren van de geschetste trends.

En wat te denken van de (veronderstelde) afgenomen legitimiteit? Brokkelt 
het vertrouwen in de overheid en de politie in het bijzonder wel zo sterk af 
als vaak wordt beweerd? Heeft de nieuwe ‘normerende staat’ niet ook wind 
in de zeilen? Zullen we te maken krijgen met een sterkere staat of een meer 
terugtrekkende staat? In een ‘dramademocratie’ van aanhoudende affaires en 
incidenten wordt de indruk gewekt dat de daadkracht van de overheid zeer 
beperkt is. Tegelijk neemt de overheid het voortouw in de regulering van 
overlast en antisociaal gedrag. Er bestaan in ieder geval zeer uiteenlopende 
verwachtingen ten aanzien van de overheid. 

En wat het zelfbeeld van burgers betreft: zijn ze op zichzelf betrokken of 
door verhoogde gevoeligheden juist op anderen betrokken? Zijn ze bereid 
zelf voor veiligheid te zorgen of moeten de politie en andere toezichthouders 
het werk doen? Zullen zij zich gaan verschansen achter de muren van gated 
communities, of heeft een veilig en levendig publiek stedelijk domein de 
toekomst? Zullen risicotechnologieën gaan overheersen, of zullen nieuwe 
vormen van morele regulering ontstaan?  

3.1. Twee kernonzekerheden 

Bovenstaande discussie suggereert dat er twee centrale onzekerheden bestaan: 
enerzijds de vraag welke actoren met de veiligheidszorg worden belast, 
anderzijds de vraag welke middelen men daarbij inzet.

Wat betreft de eerste vraag kunnen twee extreme situaties tegenover elkaar 
worden gesteld. Er is een situatie denkbaar waarin de overheid als enige le-
gitieme actor optreedt in het publieke domein van de stad. Dit betekent dat 
het geweldsmonopolie strikt gehandhaafd wordt. Uit naam daarvan krijgen 
overheden nieuwe bevoegdheden en worden de rechten van burgers gerelati-
veerd. Pogingen tot zelfregulering worden vanuit de staat tegengegaan en 
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bemoeienis van burgers met het veiligheidsbeleid wordt in hoge mate be-
perkt. Het bevorderen van veiligheid wordt meer en meer een professionele 
taak waar behalve de politie ook andere gespecialiseerde diensten als AIVD, 
het leger en de terrorismebestrijder mee bezig zijn. Deze opereren uit naam 
van de staat en staan weinig democratische controle of bemoeienis toe. 

Daartegenover staat de extreme situatie waarin veiligheid vooral een zaak 
van burgers en andere private partijen is. De staat bepaalt het legale kader en 
houdt er enkele basale voorzieningen op na maar voor het overige moeten en 
mogen private actoren het vooral zelf doen. Dat zou kunnen doordat bewo-
ners een aantal politionele taken op zich nemen, waarbij het niet alleen om 
surveillance maar ook om opsporing en aanhouding gaat. Het zou ook bete-
kenen dat bedrijven fors in bewaking en bescherming investeren. Het bete-
kent vooral dat er een brede waaier aan particuliere veiligheidsdiensten ont-
staat die een groot deel van de taken vervullen die de politie momenteel op 
zich neemt. 

Het is niet erg waarschijnlijk dat één van deze twee situaties binnen een af-
zienbare termijn wordt gerealiseerd. De veiligheid voor 100 procent bij de 
nationale staat óf voor 100 procent in handen van particuliere actoren leggen 
is om allerlei redenen nogal riskant. Waarschijnlijk zal er een bepaalde 
mengverhouding ontstaan waarbij de ene dan wel andere pool domineert. 
Maar hoe groot de aandelen van staat en burgers zijn en wáár de balans 
precies wordt gelegd, lijkt met veel onzekerheden omgeven te zijn.

Vervolgens kan men zich ook de vraag stellen welke middelen bij de veilig-
heidszorg een grote rol zullen spelen en ook wat dat betreft kunnen er twee 
extreme situaties tegenover elkaar worden gezet. Men kan zich een situatie 
voorstellen waarin vooral gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie. 
De politie (en andere actoren) maken van nieuwe instrumenten gebruik 
waardoor veiligheidsrisico’s vroegtijdig worden ontdekt en quasi-automatisch 
worden bestreden. Daarbij is niet alleen te denken aan veelvuldig gebruik 
van camera’s en digitale hulpmiddelen maar ook aan interveniërende regels 
en richtlijnen (‘bij gedrag A wordt automatisch reactie B ingezet’). Morele 
overwegingen en normatieve afwegingen komt geen rol van betekenis toe. 

In de andere situatie doet zich precies het tegendeel voor: men zet vooral 
morele, sociale, pedagogische of normatieve middelen in op en vertrouwt zo 
min mogelijk op technologie. Dit betekent dat veiligheidszorg vooral men-
senwerk is, dat persoonlijke relaties van groot belang zijn, dat de sociale 
controle haar werk kan doen en dat in laatste instantie het geweten van bur-
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gers respectievelijk professionals een voorname rol speelt. Ook voor deze 
twee extremen geldt dat ze niet voor 100 procent het geval zullen zijn. Maar 
wat we zeker niet weten is in hoeverre de toekomstige ontwikkeling de ene 
dan wel de andere richting uitgaat.

Het combineren van deze twee dimensies leidt tot de vier mogelijke scena-
rio’s die in onderstaand schema afgebeeld zijn. Daarbij verwijst de verticale 
as naar de vraag wie de voornaamste actoren bij veiligheid zijn (extreem: de 
burgers versus de staat) terwijl de horizontale as verwijst naar de vraag 
welke middelen worden gebruikt (extreem: moraliteit versus technologie).

Burgers

Technologie

Staat

Moraliteit

Marktwerking
Ruil & Efficiëntie

Co-productie van orde
Voice & Samenwerking

Verdedigingswerken
Vermijding & Risicoreductie

De interveniërende staat
Loyaliteit & Bescherming

A B

D C

3.2. Vier scenario’s 

Op basis van de twee kernonzekerheden kunnen vier scenario’s van publieke 
veiligheidszorg worden geconstrueerd. Binnen elk van die vier scenario’s 
neemt de interactie politie – burgers geheel andere vormen aan. Het betreft 
scenario’s die zich daadwerkelijk kunnen voordoen en een reële mogelijk-
heid vormen. Het gaat dus nadrukkelijk niet om utopische constructies. 

Ieder scenario wordt gekenmerkt door een aantal unieke ordenende principes 
en perspectieven op het ‘collectieve goed’ van de politie en de lokale veilig-
heidszorg. Die principes zijn gebaseerd op achtereenvolgens markt (exit), 
civil society (voice) en staat (loyaliteit) (zie Hirschman 1970), hoewel het 
exit-mechanisme van de markt is opgesplitst in twee afzonderlijke principes: 
ruil en vermijding (voor die laatste term zie Black 1998). Elk scenario heeft 
ook te maken met eigensoortige problemen waardoor de publieke politie-
functie in het gedrang kan komen. 
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Hieronder wordt voor ieder scenario aangegeven wat de belangrijkste omge-
vingsfactoren zijn (het maatschappelijke klimaat), hoe de verhouding tussen 
politie en burgers gestalte krijgt, en welke problemen de publieke politietaak 
met zich meebrengt. Zaak is scherpe ontwikkelingsrichtingen te schetsen, 
zodat de uiterste consequenties van de scenario’s zichtbaar worden, en daar-
mee de problemen en dilemma’s.

A. Marktwerking

Binnen dit scenario geldt de markt als ordenend mechanisme. Relaties wor-
den gestructureerd door ruil. Er is vertrouwen in economische welvaart en 
geloof in de toekomst als de overheid maar op afstand blijft. Je bent verant-
woordelijk voor jezelf. Het kopen van private beveiliging ligt dan ook in de 
rede. Maar als je op de overheid bent aangewezen willen burgers tastbare re-
sultaten voor hun belastinggeld: ‘value for money’ is het devies. Het publieke 
politiebeleid wordt dan ook gekenmerkt door vraagsturing en wordt afgere-
kend op output (prestaties). De politie moet dus om de gunst van consumenten 
strijden. De kosten van politiezorg zouden aldus aanzienlijk worden geredu-
ceerd. Er is een grote invloed van marketing, klanttevredenheidsonderzoek 
en peilingen om de wensen van de meerderheid der bevolking vast te stellen. 

Mensen worden individueel aansprakelijk gesteld. Verantwoordelijkheid 
wordt dus niet als een gedeelde zorg beschouwd. Individuen zullen zich 
verzekeren, risico’s minimaliseren en hun eigen veiligheid organiseren. 
Degenen die goed opletten krijgen een bonus in de ziekteverzekering, brok-
kenpiloten worden gestraft. Burgers zijn zelfbewust, assertief en veeleisend. 
Elkaar aanspreken op onacceptabel gedrag wordt gauw uitgelegd als een 
vorm van lastig vallen. De publieke ruimte staat in het teken van private han-
delingen. Door mobiliteit en doorstroming zijn buurtnetwerken kwetsbaar. 
Men kan spreken over outsourcing van burgerschap. 

Overlast en ongenoegen worden als een inbreuk op eigen rechten ervaren. 
In geval van confl icten wenden burgers zich snel tot het civiele recht en 
commerciële vormen van mediation om schadevergoeding te bemachtigen. 
Burgers maken gebruik van klacht- en geschillenregelingen, en halen hun 
gelijk soms bij de rechter. Zij nemen deel aan klantenpanels, klankbordgroe-
pen en andere consultatievormen waarin de politie haar taken kan afstemmen 
op de behoeften en ervaringen van de bevolking. 
Bewonersverenigingen organiseren zich soms in zelfbeheerprojecten en hu-
ren private beveiliging in, of schaffen fysieke beveiligingsvormen aan (sluit-
werk; hekwerk; straatverlichting; camera’s). Rechtshandhaving en naleving 
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van regels worden hoofdzakelijk door externe prikkels gestuurd (pakkans; 
boetes).

Kortom, de burger is klant en de politie is leverancier. Rechtshandhavende 
taken domineren; het gaat om een gestandaardiseerde politieorganisatie 
waarin infomanagement en inspelen op signalen uit de bevolking een grote 
rol spelen. De politie informeert, adviseert, geeft voorlichting bijvoorbeeld 
over veiligheidsmaatregelen, biedt producten op maat, legt zich toe op vei-
ligheidsvisitaties en werkt samen met private aanbieders van veiligheid.

Binnen dit scenario heeft de veiligheidszorg met veel moeilijkheden te maken. 
De markt moedigt opportunistisch en calculerend handelen aan. De zorg om 
het publieke welzijn is van secundair belang, burgerplichten worden vaak 
met tegenzin of uit betreurde noodzaak vervuld. Effi ciëntie wordt de belang-
rijkste maatstaf en ook bij de publieke politie overheerst een instrumentele 
taakopvatting. De vraag naar de politie wordt nauwelijks overwogen in het 
licht van het algemene belang. Probleem is ook dat de logica van markt-
werking aan veel burgers voorbijgaat. Niet alle bevolkingsgroepen zijn goed 
geïnformeerd over politieproducten of hebben geen middelen om zich als 
prijsbewuste burger te manifesteren. 

Niet-meetbare activiteiten worden snel genegeerd en gebiedsgebonden werken 
krijgt minder aandacht. Er zijn minder contacten met het publiek, waardoor het 
gezag van de politie onder druk komt te staan. Tevens verwatert de professio-
nele autonomie, wegens fi xatie op output, prestaties en managerial control. 
Een rijke vorm van professionalisme in de betekenis van morele betrokkenheid 
bij de publieke zaak en vertegenwoordiging van de rechtsstaat, ontbreekt. 
Door prestatiecriteria ontstaat een ‘onoprechte handhaving’: de politie wordt 
verleid tot appearance management (Bayley 1994).

B. Coproductie van orde

Dit scenario heeft veel kenmerken van community policing en community 
justice waarin wordt ingespeeld op het zelforganiserende vermogen van 
burgers en bedrijven. De samenleving is in hoge mate georganiseerd, vrij-
willigerswerk fl oreert en sociale instituties (buurtverenigingen, kerken, scho-
len, etc) oefenen zuigkracht uit. Burgers zijn mondig en weerbaar en pakken 
zelf problemen aan. Ze zijn bereid tijd en energie in hun omgeving te inves-
teren. Beseft wordt dat je op elkaar bent aangewezen. De veiligheidszorg 
heeft een sociaal ordenende functie: contracten, bemiddeling, samenwerking 
en partnerships vormen de kern, niet arrestatie en bestraffi ng. 
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Bijvoorbeeld, drugsgebruik is geen strafrechtelijk issue: politie, school en 
ouders pakken die problemen zelf aan. 

Burgers zijn medevormgevers van veiligheid in hun eigen leefomgeving, 
zoals in veel rurale gemeenschappen reeds lang geschiedt. Burgers houden 
actief toezicht, ondermeer in buurtvader-projecten of binnen buurtpreventie. 
Ook buurtbemiddeling en het opstellen van gedragscodes voor buurthuizen, 
uitgaansgelegenheden, parken en pleinen, maken onderdeel uit van actief 
burgerschap. Burgers zijn ook betrokken bij interactieve beleidsadvisering 
en beleidsvorming, en bepalen samen met de politie en andere professionals 
welke problemen aangepakt moeten worden. Velen zijn ook betrokken bij 
het opstellen van wijkveiligheidsplannen.

Op lokaal niveau is de politie één van de partners in veiligheidsnetwerken. 
Doel is een structurele aanpak van leefbaarheidsproblemen en het vergroten 
van het draagvlak voor de lokale veiligheidszorg. De politie is bereid een 
deel van haar macht op te geven en zelfredzaamheid te bevorderen. Ze is 
sterk gericht op preventie (van misdaad, wanorde en overlast) en tracht 
vormen van informele sociale controle te versterken. De politie geldt als 
verlengstuk van de gemeenschap en maakt sociale verbindingen; de relatie 
burger en politie is symmetrisch. 
Tot de kerntaken van de politie behoren: verbindingen leggen, adviseren, 
consulteren, het betrekken van burgers en ondernemers, hun initiatieven 
ondersteunen, het communiceren van resultaten van probleemaanpak aan 
burgers. Verder: duidelijkheid verschaffen over de status en bevoegdheden 
van de betrokken professionals waar een burger contact mee heeft; goed mo-
tiveren van besluiten; heldere spelregels bieden; transparante besluitvorming 
voor iedereen. 

Ook dit model heeft een aantal zorgelijke aspecten. In feite zijn veel ‘on-
deugden’ van het corporatisme zichtbaar: het overleg is vaak stroperig en 
ondoorzichtig; sommige groepen worden ingepalmd, andere krijgen moeilijk 
toegang tot het overleg; hun belangen worden onvoldoende behartigd. 
Slechts een beperkt aantal burgers neemt aan het overleg deel. Lager-
opgeleide mensen zijn vaak ondervertegenwoordigd. Maatregelen tegen 
‘lastige’ minderheidsgroepen als jongeren vinden snel steun. Het beeld van 
de politie als ‘beste vriend’ kan zich ook tegen de politie keren. 

Zij kan makkelijk van partijdigheid beschuldigd worden, terwijl er weinig 
zicht is op haar discretionaire macht. 
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De politie moet veel moeite doen om bewoners bij veiligheidsproblemen te 
betrekken en partnerships in stand te houden. In sommige wijken wordt de 
politie op afstand gehouden. Randproblemen zoals discriminatie en onaan-
gepaste jeugd worden soms belangrijker dan de traditionele politietaken 
zoals rechtshandhaving. Het politiewerk wordt als niet-urgent ervaren, er is 
weinig vraag naar politiewerk. De politie heeft geen harde criteria in handen 
voor outputmeting en lijkt dat alleen te kunnen ondervangen door het meten 
van tevredenheid en vertrouwen. 

C. De interveniërende staat 

Dit scenario staat in het teken van de Europese continentale traditie: politie 
duidt op machtsuitoefening. De politie heeft het monopolie over misdaad-
preventie en hoeft dan ook niet in contact te treden met partners. Het is een 
maximale vorm van policing (vergeleken met minimal policing in 
Engelssprekende landen) (Bayley 1994). De lange arm van de overheid 
wordt gezien als een veelbelovend instrument om sociale integratie te bevor-
deren. Dwang heeft een creatief potentieel. 

De politie heeft een sterk symbolische functie: ‘wij zijn de politie van ieder-
een’. Er is ook een sterke nadruk op de klassieke taken: repressie, crime 
fi ghting en ordehandhaving. Dit model werd lang ideaal geacht voor de 
politie: haar gezag werd aanvaard, en zolang zij bescherming bood was de 
politie onomstreden. Ook het paternalisme van Vadertje Staat werd geduld, 
temeer hij voor solidariteit en bestaanszekerheid zorgde. Ook nationale trots 
en eensgezindheid maakten deel uit van dit klimaat. Loader spreekt in dat 
verband over een diepe vorm van veiligheid: veiligheid als een ‘public 
good’, een gedeeld gevoel van erbij horen, geborgenheid en vertrouwen tus-
sen relatieve vreemden (Loader 2006). 

Stond de oude Polizeistaat in het teken van orde en gezag, de nieuwe de 
‘normerende’ staat is veel sterker op preventief ingrijpen gericht. Zij opereert 
in een onzekere omgeving en moet het hoofd bieden aan de zorg van het 
publiek over normen en waarden: ‘de moraal gaat teloor’. Het beroep op de 
overheid om vei ligheid te garanderen is dan ook gegroeid. De nieuwe staat 
poogt verontwaardiging over intimidatie in de buurt, zinloos geweld, zeden-
misdrijven en onveiligheid in het nachtleven te kanaliseren door drang tot 
aanpassing. De overheid maakt gebruik van het bestuursrecht en nieuwe 
verordeningen tegen overlastgevend gedrag (verplichte hulp bij opvoeding; 
verplicht afkicken; anti-agressie cursussen doorlopen). De burgemeester – 
zoals in Rotterdam – geldt als nieuwe spil van het veiligheidsbeleid. 
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Tevens wordt deze nieuwe orde gekenmerkt door een geloof in het probleem-
oplossend vermogen van deskundigen. Allerlei deskundigen staan klaar om 
de betrokkenen op het juiste pad te helpen: artsen, psychologen en maat-
schappelijk werkers. 

De burger is loyaal en afwachtend, eerder een onderdaan dan een weerbare 
burger. Meer een jazegger dan een neezegger. Burgers komen met hun mel-
dingen als vanzelf naar de politie toe. Burgerparticipatie is dus ‘dienend’: 
burgers geven de politie informatie over incidenten en verdachte voorvallen. 
Burgers zijn de ‘ogen en oren’ van de politie en beperken zich tot ‘passief 
toezicht’. Ook straat- en buurtcoördinatoren voorzien de politie van informa-
tie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat burgers zelf ingrijpen. Hooguit 
surveilleren zij samen met de politie, of zijn ze als vrijwilliger binnen de 
politieorganisatie actief. Burgers verrichten betaald werk bij de politie, of 
zijn als vrijwilliger binnen de politieorganisatie actief (voluntairs).

De politie gaat uit van eigen kracht: ‘wij zorgen voor veiligheid’, desnoods 
met inzet van interventieteams zoals in Rotterdam. Zij is zichtbaar aanwezig, 
op hotspots maar ook in de wijken, en handhaaft de ‘kleine norm’. Het gaat 
om een stevig normerende politie die orde en rust hersteld. Ook reassurance 
speelt een rol, maar eerder reassurance vóór burgers dan dóór burgers. Voor 
consulteren en adviseren enerzijds en coproductie anderzijds is weinig plaats. 
Eerder is een nieuw moreel gezag kenmerkend voor de politie: overdracht 
van waarden en normen (belangrijke rituele functie); waarschuwen van bur-
gers dat hun gedrag niet wordt getolereerd.

De nadelen van dit model hangen sterk samen met de culture of control: 
een strategie die haar toevlucht neemt tot moralisering en disciplinering. 
Er worden vele nieuwe wetten geïntroduceerd waarvan onduidelijk is of ze 
gehandhaafd kunnen worden. De ruimere politierol resulteert in ‘netwidening’ 
en ‘defi ning deviance up’. Overlastgevend gedrag wordt gecriminaliseerd. 
Niet-coöperatieve personen worden gedwongen hun gedrag aan te passen. 
Er is dan ook een serieuze kans op willekeur en misbruik van politiemacht. 
Veiligheid wordt ‘gecon sumeerd’ (net als in het scenario van marktwerking), 
zij het dat er een verafhankelijking van de overheid ontstaat. De politie 
functioneert in sterke mate aanbod-gestuurd, en ontvangt daardoor betrekkelijk 
weinig signalen over haar eigen tekortkomingen en falen. 
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D. Verdedigingswerken 

Dit scenario wordt gekenmerkt door een gefragmentariseerde samenleving 
waarin de publieke politie zich concentreert op een ‘law and order’- beleid 
in de meest onveilige gebieden van de steden. Grote steden hebben zich 
opgesplitst in company estates, compounds en enclaves die sterk zijn afge-
schermd van een ‘gevaarlijke’ omgeving. Tegelijk is veiligheid big business 
en is in handen van beveiligingsorganisaties met private opdrachtgevers. 
Semi-publieke gebieden worden afgeschermd en moeilijk toegankelijk voor 
onbevoegden. Ook bedrijfsterreinen, luchthavens, pretparken en voetbal-
stadions zijn afgeschermd. De politiezorg bestaat in feite uit een dualistisch 
systeem: een private politiezorg die zich toelegt op misdaadpreventie in 
bepaalde stadsgebieden en een publieke politiezorg die het recht handhaaft 
in de resterende gebieden, vaak met behulp van crackdown en zero tolerance 
strategieën. 

Net als in scenario A is in dit scenario een individualisme dominant. 
Maar anders dan in A waarin burgers zich veilig willen bewegen in een open 
samenleving, met het idee dat de publieke politie in geval van incidenten snel 
ter plekke is, nemen burgers en bedrijven in dit scenario het zekere voor het 
onzekere om hun eigen domeinen af te grenzen. Het dominante principe is ver-
mijding: inperking van sociale interactie. Er wordt sterk op de afschrikkende 
werking van permanent toezicht ingezet. Een nieuw veiligheidsregime (smart 
cards; camerabewaking) beschermt tegen ongewenste invloeden van buitenaf. 
Het risicomanagement is ver voortgeschreden. 
‘Riskante’ individuen (verslaafden, dieven) moeten tijdig herkend worden. 
De actuariële logica – het traceren van risicogroepen door statistische profi -
lering – wordt benut om risicocategorieën vast te stellen. Binnen de com-
pounds heerst een ‘aesthetic politics’ (Harcourt 2007): transparantie, hygiëne 
en orde.

Er bestaat geen vertrouwde omgang in de publieke sfeer. Tegelijk is er een 
sterke roep om repressie. In gemarginaliseerde wijken kunnen burgerwachten 
worden geformeerd die zich verdedigen tegen de buitenstaanders en onaf-
hankelijk van de politie actief zijn (eigenrichting; vigilantes). Burgerwachten 
kunnen zich ook tegen de publieke politie keren. 

In deze situatie wordt de publieke politie ertoe gedwongen grip te krijgen op 
de (verarmde) stadsdelen die zich geen private veiligheidszorg kunnen 
veroorloven, vooral probleembuurten, transitiezones en tweederangs uitgaans- 
circuits. Ook de publieke politie is technologisch georiënteerd: wel kennen, 
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niet gekend worden. Zij is afstandelijk en zakelijk en er is geen wederkerige 
verhouding met burgers. Controle richt zich conform de actuariële logica op 
potentiële gevaren (drop outs etc.). Dominante taken in dit scenario zijn: 
informatie-uitwisseling en rugdekking geven, vergelijkbaar met de rol van 
de politie bij betaald voetbal. Binnen private en semi-publieke domeinen is 
de private veiligheidszorg verantwoordelijk en vraagt hulp als ze die verant-
woordelijkheid niet kan waarmaken. De publieke politie houdt ook toezicht 
op het aanbod van private uitvoeringsorganisaties: bijvoorbeeld door open-
baarmaking van inspecties. 

De publieke politie worstelt in dit scenario met vele problemen. De veilig-
heidsnetwerken binnen een gefragmenteerde samenleving opereren vaak on-
regelmatig en ad hoc. De publieke politie fungeert dan ook vaak als ‘achter-
vanger’. Rechtsgaranties krijgen weinig aandacht; politiemensen achten het 
verantwoorden van hun handelen niet van groot belang. De politie slaagt er 
moeilijk in het vertrouwen van de bevolking te winnen en moet steeds terug-
vallen op machtsvertoon. Repressie en dwangmaatregelen gaan vooral ten 
koste van minderheden. De overheid is niet bij machte deze tweedeling 
ongedaan te maken. De kern van politiële professionaliteit – respectvol en 
responsief optreden – lijkt betekenisloos te zijn geworden. 
Gemarginaliseerde en kansarme bewoners ontwikkelen een vijandige hou-
ding ten opzichte van de politie en andere gezagsdragers.

3.3. De rol van politiemensen en burgers 
in de vier scenario’s 

Welk optreden wordt er in deze vier scenario’s van burgers en van politie-
agenten verwacht ? Het is duidelijk dat burgers zich heel anders gedragen in 
het scenario waarin veiligheidszorg een monopolie van de staat is dan in het 
scenario waarin ze vooral zelf verantwoordelijk zijn. Maar hun gedrag wordt 
óók bepaald door de vraag of voor het waarborgen van veiligheid vooral 
technologische dan wel sociaal-normatieve middelen worden gebruikt. 
Dat levert vier mogelijk combinaties op die men als volgt kan aanduiden. 

A) De burger als klant. Hij beweegt zich op een markt waarin veiligheid in 
hoge mate een zaak van technische producten en voorzieningen is en kiest 
daaruit wat hem of haar het meeste aanstaat. Er is dus sprake van eigen 
activiteit maar die neemt niet de vorm van sociaal-morele gedragingen aan. 
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B) De burger als partner. In dit scenario speelt de burgers juist wel als sociaal-
morele actor een rol. Hij is niet alleen aanspreekbaar op het eigen gedrag 
maar ook bereid om de politie ter zijde te staan. Bijvoorbeeld door 
verdachte burgers in het oog te houden of anderszins aan een hoger 
niveau van veiligheid bij te dragen. 

C) De burger als onderdaan. In dit scenario legt de burger juist heel weinig 
activiteit aan de dag en is hij veeleer het object van professionele bemoei-
enis. Veiligheidszorg is een belangrijke taak van de staat en bovendien 
een taak die de inzet van sociale of morele middelen vraagt. Zij legt de 
burger allerlei verplichtingen op en de machtsbalans slaat duidelijk in het 
voordeel van de professionals uit. 

D) De burger als ‘controle-object’. Ook in dit scenario zijn de staat en zijn 
professionals bijzonder actief, zij het dat de verstrekte veiligheidszorg een 
sterk technisch karakter aanneemt. In publieke stedelijke domeinen – dus 
niet in gated communities – moet de burger dat over zich heen laten gaan 
en hopen dat zijn veiligheid gegarandeerd wordt, maar zelf kan hij niet 
erg veel doen. 

Natuurlijk hebben deze scenario’s ook de nodige gevolgen voor het optreden 
van politiemensen. Vooropgesteld zij dat ze in elk van de vier mogelijkheden 
een taak zullen vervullen en dat de politie niet volledig afgeschaft wordt. 
Zowel in het model van marktwerking als dat van coproductie spelen burgers 
een belangrijk rol maar die zal niet snel zó ver kunnen gaan dat er geen pu-
blieke politie meer nodig zou zijn. We stellen ons de volgende vier typen 
voor en houden dezelfde volgorde aan. 

A) De agent als kennisnetwerker. In die rol treedt hij niet zozeer zelf op maar 
legt hij zich toe op het verzamelen van informatie over burgers en bedrij-
ven. Het eigen optreden is ook minder nodig juist omdat bewoners en 
andere private actoren (inclusief bedrijven en particuliere bewakers) een 
groot deel van het werk doen. Politiemensen hebben een uitgebreid 
informatienetwerk ter beschikking en kunnen meteen de juiste instantie 
inschakelen als zich problemen voordoen. Zij zetten dus geen zware 
morele of normatieve middelen in.

B) De agent als helper. Ook in dit scenario zijn particulieren bijzonder actief 
maar nu doet de agent méér dan het uitruilen van kennis binnen netwer-
ken. Hij treedt sterker handhavend op en zet daarbij op sociale of morele 
normen in. Hij staat de burgers bij waar en wanneer ze daar behoefte aan 
hebben en vat zijn taak niet op als een louter technische klus. Hij gaat 
duurzame en persoonlijke bindingen aan en aarzelt niet wanneer burgers 
buiten kantoortijden een beroep op hem doen. 
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C) De agent als paternalist of strenge opvoeder. In dit scenario kent de politie 
eveneens een sterk sociaal-normatief engagement maar zijn verhouding 
tot de burgerij verschilt sterk van de gevallen hiervóór. De agent ziet het 
namelijk als zijn taak om burgers de nodige normen bij te brengen of 
spreekt ze daar krachtig op aan. Zijn optreden is pedagogisch van aard en 
staat in het teken van ‘strenge rechtvaardigheid’.  

D) De agent als onverbiddelijke handhaver. Opnieuw staat het handhaven 
van wetten voorop maar niet op de moreel-normatieve manier. 
De agent past veelvuldig legale middelen toe (sanctiedreiging; boetes) en 
maakt volop gebruik van de mogelijkheden die zijn machtspositie 
inzake publieke veiligheid biedt. De burger heeft weinig in te brengen 
maar wordt wel beschermd, vooral door preventieve afschrikking. Begaat 
de burger zelf een fout dan heeft hij simpelweg pech: het handhaven van 
de regels gaat in dit scenario met weinig oog voor de persoon of de situa-
tie gepaard.

Een en ander wordt schematisch in onderstaande fi guur samengevat:

 A
Marktwerking

Burger is klant
Politie is kennis-netwerker

 B
Co-productie van orde

Burger is partner
Politie is steunverlener

 D
Verdedigingswerken

Burger is ‘controle-object’
Politie: onverbiddelijke handhaver

 C
De interveniërende staat

Burger is ‘onderdaan’
Politie is strenge opvoeder
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4. Naar beleidsstrategieën

Tot nu toe zijn vier denkbare toekomstige werkelijkheden geschetst waartoe 
de politie zich moet verhouden. Natuurlijk geven deze scenario’s een verte-
kend beeld: in werkelijkheid vinden brede ontwikkelingen plaats waarin 
aspecten van elk van de scenario’s een rol spelen. Die aspecten, zoals risico-
management of het vormen van partnerships, zullen we dus ook in andere 
scenario’s aantreffen. Maar zoals gezegd, de scenario’s hebben bewust een 
eenzijdigheid gekregen. Sommige aspecten zijn uitvergroot, andere weggela-
ten. Op die manier wordt de heuristische kracht ervan vergroot: problemen 
komen scherper in beeld en het te ontwikkelen beleid kan wellicht ook 
scherper worden geformuleerd. 

Welke beleidsstrategieën kunnen op basis van de vier scenario’s worden 
ontworpen? Die vraag valt in drie deelvragen uiteen. Ten eerste: Aan ieder 
scenario zijn kansen en bedreigingen verbonden. Het loont om in te schatten 
wat de kosten zijn van een bepaald scenario en hoe groot de maatschappelijke 
weerstand zal zijn wil je dat veranderen. Bijvoorbeeld, kunnen potentiële 
verliezers veel hindermacht opwerpen? Dat kan uiteenlopende beleidsreac-
ties met zich meebrengen. Je kunt meebewegen met het maatschappelijke 
klimaat dat in een scenario heerst, of je kunt juist tegen de ‘tijdgeest’ ingaan. 
Bijvoorbeeld, je kunt tegen hoge verwachtingen ten aanzien van de politie 
ingaan, al vraagt het publiek daarom. Welke beleidsstrategieën kun je nu 
ontwikkelen om de problemen binnen elk van de scenario’s tegen te gaan?

In de tweede plaats kunnen we de vraag stellen welk scenario het beste bij de 
situatie in Nederland past. Daarbij moet onderscheid tussen het nationale en 
het lokale niveau worden gemaakt. Op nationaal niveau betekent ‘passen’ dat 
het scenario recht doet aan de voornaamste waarden die in de samenleving 
van belang zijn, dat het past binnen de politieke cultuur of dat er geen al te 
grote spanningen zijn met de manier waarop de rechtspraak functioneert. 
Op lokaal niveau zal ‘passen’ een andere betekenis krijgen. De scenario’s  
moeten dan aansluiten bij de moeilijkheden en de mogelijkheden die ter 
plekke bestaan.

In de derde plaats kan de vraag worden gesteld in welke richting de toekom-
stige ontwikkeling gaat. Zijn bepaalde scenario’s méér waarschijnlijk dan 
andere en met welke maatschappelijke ontwikkelingen houdt dat verband? 
Het spreekt voor zich dat het beantwoorden van deze vraag vrijwel onmoge-
lijk is. Niet alleen omdat de toekomst principieel open en dus onvoorspel-
baar is, maar ook vanwege de vele onzekerheden die in het voorgaande wer-
den genoemd. Daar komt bij dat veel van de genoemde tendensen niet één 
richting uitwijzen. En er zijn zelfs tendensen die recht tegen elkaar in lijken 
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te gaan terwijl ze beide relevant zijn. In het voorgaande hebben we verschil-
lende voorbeelden van dat soort tendensen genoemd. Maar stel dat we toch 
een gok moesten doen, wat zou dan de meest plausibele zijn?

4.1. Kansen en bedreigingen binnen ieder scenario

Wat zijn de cruciale problemen en vragen binnen ieder scenario? Welke 
belangen staan op het spel? Eerder zijn al enkele problemen binnen ieder 
scenario geaccentueerd. Zijn die ‘ondeugden’ te verhelpen en hoe? Moet je 
met de tijdgeest mee- of tegen bewegen?

Marktwerking

In dit scenario is de publieke taak van de politie in het geding: het uitstralen 
van symbolische rechtvaardigheid en bevestigen van geldende normen. 
Immers de inputlegitimiteit wordt verwaarloosd: de symbolische functie van 
de politie als bewaker van orde, recht en rechtvaardigheid. De politie hoort 
tegemoet te komen aan normatieve verwachtingen en moet rechtstatelijke 
waarden vertegenwoordigen. Een politie die daaraan niet beantwoord wordt 
ongeloofwaardig. De politie is geen bedrijf maar een kerninstituut in een 
democratische rechtsstaat. Zij moet haar verregaande bevoegdheden steeds 
publiekelijk verantwoorden. En ze kan en mag niet in alle opzichten aan de 
verlangens van burgers tegemoet komen. 
De politie wordt ook ongeloofwaardig als ze producten op afroep levert en af 
gaat op de maatstaven van de consument. Dat tast haar professionaliteit aan.

Het bedrijfsmatige denken zou gecorrigeerd kunnen worden door rechtsbe-
scherming en normbevestiging voorop te stellen. De politie zou de verwach-
tingen van burgers kunnen temperen en hun consumentisme kunnen bekriti-
seren. De politie zou burgers ook kunnen attenderen op hypocriete attitudes: 
‘zeuren’ om orde en bescherming, terwijl fraude en te hard rijden vanzelf-
sprekend zijn. De politie zou dus als onderwijzer kunnen optreden (voorlich-
tingscampagnes) en tegelijk haar gezaghebbende rol sterker kunnen etaleren. 
De politie is de ‘baas van de straat’ en minder adviseur of consultant van 
burgers. Verder zou reassurance policing als tegenwicht kunnen fungeren: 
burgers laten zien dat rust en orde hersteld zijn. 
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Co-productie van orde

In dit scenario heeft de politie vooral een ondersteunende rol. Je moet oppas-
sen dat je niet buitenspel komt te staan en bij wijze van spreken de helft van 
je personeel moet inleveren. Er is weinig aandacht voor klassieke taken 
(dwingend optreden; misdaad bestrijden) waardoor de politie mogelijk aan 
legitimiteit verliest. Velen twijfelen aan de noodzaak van coproductie en 
samenwerking en brengen dat in verband met sociaal werk. De politie heeft 
geen harde criteria in handen voor outputmeting. De politie lijkt dat alleen te 
kunnen ondervangen door het vaststellen van tevredenheid over het gevoerde 
beleid. 

De politie zou haar onpartijdige en gezaghebbende rol sterker kunnen aan-
zetten. Als de norm door gebrekkige cohesie of tegengestelde belangen zoek 
is, moet de politie haar gezag laten gelden. 

De interveniërende staat

Binnen dit scenario geldt de politie als ferme misdaadbestrijder en rechts-
handhaver. Een van de kernproblemen daarvan is overload. Je wordt over-
vraagd. Je moet dus prioriteiten stellen. Een tweede probleem is de gebrekkige 
legitimiteit van het handhavings- en interventiewerk. De arm van de politie 
en andere professionals reikt te ver. De politie vervreemdt zich van burgers. 

Die twee problemen kunnen mogelijk worden verholpen door burgerschap te 
stimuleren en community policing te introduceren. Samenwerking, contrac-
ten en mediation kunnen de veiligheidszorg versterken. Door aanbodsturing 
krijgt de politie immers weinig feedback; om het aanbod te toetsen is wissel-
werking met andere professionals en met burgers nodig. Je weet onvoldoen-
de of je de goede dingen doet. Je kunt burgers stimuleren constructieve kri-
tiek te uiten. Dat kan tegelijk de politieorganisatie responsiever en minder 
star maken.

Verdedigingswerken

In dit scenario komen rechtsbescherming en rechtsgaranties snel in het ge-
drang. De politie biedt geen afdoende bescherming voor iedere burger. Er 
bestaat een grote kans op corrupt en onwettig optreden. Door machtsvertoon 
is er weinig vertrouwen in de politie.
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Van ‘meebewegen’ kan geen sprake zijn. In feite dient de politie haar publie-
ke taak helemaal opnieuw uit te vinden. Ze zou mensen die bedreigd worden 
moeten beschermen en tegelijk ruimte kunnen bieden aan mensen die hun 
mogelijkheden om mee te doen geblokkeerd zien; het gaat om ruimte en vei-
ligheid bieden aan ‘hen die hulp behoeven’, zodanig dat zij verantwoorde-
lijkheid kunnen en durven nemen. Tegelijk moet de politie bekrachtigen, dat 
wil zeggen, het ondersteunen van gedrag dat het samenleven temidden van 
verschillen bevordert. Ook het – soms enkel door aanwezigheid – bevestigen 
van geldende normen. De politie moet in feite alle beleidsopties uit de kast 
halen, van het begrenzen van het gedrag van zelfgenoegzame burgers tot 
hulpverlening.

4.2. Wat is het meest passende scenario ?

Zoals gezegd zou men deze vraag zeker op twee niveaus moeten behandelen: 
lokaal en nationaal. Op nationaal niveau is van belang dat het betreffende 
scenario enigszins correspondeert met waarden die in de Nederlandse samen- 
leving een voorname rol spelen. We kunnen dat concreet maken door na te 
gaan in hoeverre de twee assen van schema 1 overeenstemmen met aspecten 
van onze nationale cultuur. Geven Nederlanders de voorkeur aan een sterke 
staat of stellen zij de eigen inbreng van burgers op prijs ? (verticale dimen-
sie) Vinden Nederlanders veiligheid vooral een kwestie van technisch-legale 
voorzieningen of achten zij de sociaal-morele kant van groot belang? 

Uit het vergelijkend onderzoek van Geert Hofstede blijkt onder meer dat wij 
in Nederland maar weinig waardering hebben voor autoritaire verhoudingen. 
Een sterke staat die van bovenaf allerlei maatregelen aan de bevolking oplegt 
en veiligheid desnoods wil afdwingen – dat soort staat zal niet snel geloof-
waardig zijn. In een land als Frankrijk kijken burgers daar anders tegen aan 
en dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop de politie opereert. 
De Franse politie is centralistisch georganiseerd, staat op grote afstand van 
de bevolking en schrikt niet terug voor sterk repressief optreden. De 
Nederlandse politie staat wat dat betreft aan het andere einde van de schaal.

De vraag hoe Nederland tegenover de tweede dimensie staat (horizontale as) 
is moeilijker te beantwoorden. Wat dat betreft lijken er soms twee zielen in 
onze maatschappij te zijn. Op het eerste oog is die samenleving weinig méér 
dan een optelsom van 16 miljoen individuen die behoorlijk langs elkaar heen 
leven en zich graag als klant opstellen. Dat zou betekenen dat we aan de lin-
kerzijde van de horizontale as zitten. Maar tegelijkertijd dient zich bij tijd en 
wijle een krachtige beweging in de tegenovergestelde richting aan en vatten 
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Nederlanders zich graag als een morele gemeenschap op. Deze laatste reactie 
manifesteert zich vooral in tijden van spanningen of collectieve bedreigingen. 
Vaak blijken Nederlanders dan helemaal niet zo progressief en liberaal als je 
op het eerste oog zou aannemen. Het afgewezen referendum over de uitbrei-
ding van de EU, de brede scepsis over marktwerking in de publieke sfeer, de 
harde eisen die aan nieuwkomers gesteld worden, het debat over normen en 
waarden en een zekere neiging tot ‘nationale nostalgie’ in reactie op de onze-
kerheden die uit de globalisering voortvloeien – dat alles wijst op een voor-
keur voor de sociaal-normatieve pool van het bovenstaande continuüm. 

Combinatie van deze beide voorkeuren leidt tot de conclusie dat het tweede 
scenario (co-productie van orde) in grote lijnen het beste bij de Nederlandse 
situatie past. Dat wordt trouwens bevestigd door het profi el dat de 
Nederlandse politie vanaf de jaren zeventig gekregen heeft. Dat profi el 
berust op een duurzame relatie met de burgerij in combinatie met een sterk 
normatieve opstelling aan de zijde van de professionals.

Uit dit algemene beeld kan men echter niet afl eiden dat het tweede scenario 
altijd of overal in Nederland het meest passend is. Daartoe moet men vooral 
de lokale omstandigheden in ogenschouw nemen. Alle onderzoeken naar 
gebiedsgebonden politie en stedelijke wijken laten zien dat er juist in dit 
opzicht grote verschillen zijn. Er zijn inderdaad gevallen waar de politie zich 
kan beperken tot de rol van netwerker. Dat zijn wijken waarin veel hoog-
opgeleide en welgestelde burgers woonachtig zijn die graag een eigen 
bijdrage aan een veiliger omgeving willen leveren en zich ook de nodige 
voorzieningen kunnen veroorloven. In die omgeving zou het scenario van de 
marktregulering heel wel haalbaar zijn. 

Er zijn ook wijken (en plattelandsgemeentes) waar de bewoners zelf activi-
teiten aan de dag leggen maar op een minder individualistische manier. Ze 
houden er een levendig gemeenschapsleven op na, oefenen de nodige sociale 
controle uit en hebben niet zelden ook uitgesproken morele ideeën over ge-
drag dat wel en niet toelaatbaar is. In die omstandigheden kan de politie zich 
het beste als helper opstellen en lijkt het scenario van de co-productie het 
meest passende. 

Uiteraard kennen we ook een aantal wijken waar het derde scenario goed 
past. Denk aan de probleemwijken en de veiligheidsproblemen die daar aan 
de orde zijn. Die problemen zijn vaak zo urgent dat een stevig optreden van 
de politie zonder meer geboden is. Ze moet duidelijk maken wie de baas in 
de publieke ruimte is maar tegelijkertijd aan het versterken van normen en 
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waarden werken. Politieagenten hebben in die buurten onmiskenbaar een 
taak als opvoeder, al moeten ze daarbij vaak samenwerken met andere pro-
fessionals. Het gaat om een nieuwe mengeling van zorg en dwang waar ste-
den als Rotterdam mee geëxperimenteerd hebben en die in het voorgaande 
als het model van de interveniërende staat omschreven is. 

Ten slotte de vraag bij welke situatie het scenario van de fortifi catie het beste 
zou passen. Wij denken dat die situatie in Nederland vrijwel nergens bestaat. 
Het is waar dat bepaalde burgers in een soort gated communities wonen maar 
dat is nauwelijks te vergelijken met wat men soms in Amerika ziet. Er be-
staat in ons land zelfs een duidelijke weerstand tegen wat men als 
Amerikaanse toestanden aanduidt en het sociale isolement van zwaar bevei-
ligde welvarende burgers maakt daarvan onderdeel uit. Wellicht kunnen der-
gelijke omstandigheden in de toekomst ontstaan. Overigens, de onveilige 
stadsomgeving waar fortifi catie mede een antwoord op is, treffen we in som-
mige stedelijke transitiezones aan (grote verkeersaders; geen toezicht en 
woonfunctie). Vooralsnog menen wij dat ‘fortifi catie’ het minst passende 
scenario is.

4.3. Naar welk scenario evolueren we?

Dan de laatste en tevens de moeilijkste vraag: wat zal de toekomst ons brengen 
als het om veiligheid gaat? Welk van de vier beschreven modellen ligt over 
pakweg tien jaar het meest voor de hand ? De grote moeilijkheid is uiteraard 
dat er zeer vele factoren en variabelen zijn die bepalen hoe een samenleving 
vragen rond gevaar of veiligheid ziet en we nooit kunnen weten hoe die fac-
toren er rond het jaar 2020 uit zullen zien. De samenleving kan worden ge-
troffen door enorme risico’s die van buiten komen, variërend van een terro-
ristische aanval tot een ecologische ramp. Andere gevaren kunnen van bin-
nen uit komen en een situatie scheppen die om acute maatregelen vraagt. We 
weten niet wat er gebeurt wanneer de huidige onvrede onder burgers over de 
politiek voor langere tijd blijft bestaan en we weten evenmin wat de effecten 
van nieuwe technologie zullen zijn. Het enige wat we kunnen proberen is 
een taxatie maken van de tendensen die zich de afgelopen twintig jaar heb-
ben gemanifesteerd en – aannemend dat die nog een behoorlijke tijd blijven 
werken – ons een beeld maken van de situatie die dan ontstaat. Daarmee we-
gen we ook de onzekerheden die in het voorgaande werden geschetst, een 
weging die onvermijdelijk een speculatieve en subjectieve kant heeft maar 
die wel een goed voorstelbare toekomst oproept.
Om kort te gaan: wij denken dat scenario C nog het minst onwaarschijnlijke 
is. Dat kan op grond van meerdere ontwikkelingen worden beargumenteerd. 
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Een eerste argument heeft betrekking op de spanning die er tussen marktwer-
king en morele gemeenschap bestaat. In theorie kunnen beide werkwijzen 
worden gebruikt om risico’s te verminderen en gevaren tegen te gaan. 
Maar de belangstelling voor dat soort werkwijzen is niet steeds even groot. 
Terugkijkend op het recente verleden stellen we vast dat het Nederlandse 
beleid de afgelopen twintig jaar vaak op marktwerking ingezet heeft. Dat in-
strumentarium werd vanaf de jaren tachtig om allerlei redenen zeer populair 
en was twintig jaar zeer dominant. De afgelopen vijf jaar tekent zich echter 
een opmerkelijke ommekeer af. Momenteel roept marktwerking in brede 
kring twijfels en vraagtekens op terwijl we een duidelijke herwaardering van 
morele waarden en het zoeken naar gemeenschapsvorming zien. Dat raakt 
direct de manier waarop men het werk van de politie en haar taak met be-
trekking tot veiligheid defi nieert. Het is niet zo waarschijnlijk dat deze wen-
ding binnen enkele jaren weer stopt. We zien meer in de gedachte dat ook 
deze episode een of twee decennia zal duren. Als dat zo is, zal Nederland de 
komende tijd eerder aan de rechterzijde dan aan de linkerzijde van schema 1 
staan. De ontwikkeling van nieuwe technische middelen gaat ontegenzegge-
lijk door maar het is zeer de vraag of daarmee de noodzaak van een sociaal-
normatieve werkwijze ondermijnd wordt. De uitdaging lijkt veeleer te zijn 
die nieuwe middelen zodanig in te zetten dat het normatieve gehalte van de 
samenleving juist sterker wordt.

Ontwikkelingen in het recente verleden zijn niet alleen instructief waar het 
om de horizontale as van schema 1 gaat. Ook over onze beweging langs de 
verticale as leren zij iets. We zien namelijk dat het zwaartepunt langzaam 
maar zeker naar de staat en zijn diverse professionele organen verschuift. 
Er bestaan goede argumenten om burgers een groter aandeel te geven in het 
bevorderen van veiligheid maar de praktijk wijst uit dat dit een systematische 
en duurzame inspanning van de overheid vraagt. Bovendien voeren overhe-
den de druk op burgers om zich te gedragen geleidelijk op. In de tijd dat ker-
ken en andere particuliere organisaties nog een moreel appel op de burgerij 
konden doen, was het voor de staat misschien nog mogelijk om de strijd 
voor orde en recht met een zekere distantie te zien. Maar nu die organisaties 
zijn weggevallen of hun kracht hebben verloren, ontkomt de staat niet aan 
het versterken van haar morele aspect. Als er moet worden ingegrepen in 
problematische buurten, bij asociale gezinnen, bij jongeren die overlast geven 
of bij een bedrijf dat immoreel opereert, is vroeg of laat de rechtstaat aan zet. 
De afgelopen tien jaar leert bovendien dat een deel van de bevolking daar 
met nadruk om vraagt. Met andere woorden: het gewicht van de staat neemt 
geleidelijk toe terwijl de inzet van burgers voor de publieke zaak onvoldoen-
de van de grond komt. Het is waar dat deze verandering in de machtsbalans 
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tussen overheid en burgers heel wat kritiek en protesten oproept. De verwij-
ten over paternalisme en betutteling zijn niet van de lucht. Maar helaas tekent 
zich bij deze luidruchtige burgers geen zienswijze af die een alternatief voor 
overheidsbemoeienis biedt.

Tezamen leiden deze tendensen tot het vermoeden dat scenario C de komen-
de tien tot twintig jaar het meest waarschijnlijk zal zijn. Het is niet gezegd 
dat die ontwikkeling door iedereen toegejuicht wordt. Het ligt, gegeven de 
eigenaardigheden van onze nationale cultuur, zelfs voor de hand dat het hart 
van de meeste burgers uitgaat naar scenario C. Maar die ontwikkeling is al-
leen realistisch wanneer de performance van burgers op het gebied van zelf-
beheersing, informele sociale controle, fatsoenlijk gedrag en naleving van 
morele normen zichtbare verbetering kent. Zolang dat niet gebeurt, zullen 
overheden die functie overnemen en krijgt de politie een belangrijke taak op 
dat gebied.
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