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De  uitdagingen voor
gebiedsgebonden politiezorg

Ambigue  ontwikke lingen, pla tge treden paden en nieuwe
wegen

T. Meurs en B.J. Kreulen *

‘De sam en leving is com plexer geworden  en  daarm ee het politiewerk
ook.’1 Tegen  deze achtergrond is depolitie een  pad ingeslagen  om  haar
effectiviteit en  legitim iteit ook in  de toekom st te waarborgen . Echter,
de sam en leving is voortdurend in  beweging en  n ieuwe on twikkelingen
slu ipen  voortdurend het politiewerk binnen . In  dit artikel verkennen
wij voor welke u itdagingen  gebiedsgebonden  politiezorg zich  gesteld
ziet, op  welke wijze de politie poogt m et deze u itdagingen  om  te gaan
en  welke alternatieve m an ieren  van  benadering m ogelijk zijn . Voordat
we de specifieke u itdagingen  schetsen , zoom en  we eerst in  op  de aard
van  de m aatschappelijke con text waarin  deze u itdagingen  zich  m an i-
festeren .

De maa tschappe lijke  context: ambiguïte it

In  de jaren  negen tig verzorgde organ isatiekundige Jam es A. Lawrence
een  leergang Managem ent Theory aan  het US Arm y War College.
Hierin  in troduceerde h ij het concept VUCA waarm ee de volatility
(vluchtigheid), uncertain ty (onzekerheid), com plexity (com plexiteit)
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1 Variaties op deze stelling lezen we in nagenoeg alle relevante politiepublicaties van de
laatste jaren terug, zoals het Realisatieplan Nationale Politie (2012); de Contourennota
Opsporing (2015), Handelen naar Waarheid (2016) en Spelen met Weerbarstigheid (2015).
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en  am bigu ity (am biguïteit) van  de buitenwereld wordt aangeduid
(Lawrence en  Steck, 1991).
Inm iddels is VUCA een  veelvoorkom end concept binnen  m anagem ent
studies om  de u itdagingen  voor hedendaagse leidinggevenden  te
schetsen  (Abidi & Joshi 2015; Bennett & Lem oine 2014). Daarnaast
zien  we de vier afzonderlijke concepten  terug als typeringen  van  de
sam en leving. Baum ans Liqu id Modern ity (2000) verwijst naar de
vluchtigheid  van  m aatschappelijke veranderingen  die het m enselijk
aanpassingsverm ogen  te boven  gaan , waardoor de wereld als ongrijp-
baar wordt ervaren . In  Becks Risk Society (1992) staat de onzekerheid
cen traal die m aakt dat burgers m eer en  m eer een  beroep doen  op  de
overheid om  hun  gevoel van  veiligheid en  bestaanszekerheid te waar-
borgen . In  veel politierapporten  wordt voornam elijk gesproken  van  de
toenem ende com plexiteit van  de sam en leving (POR 2015; Landm an
e.a. 2016); vaak om  de noodzaak voor verandering in  de organ isatie te
onderbouwen . Com plexiteit verwijst naar het verdwijnen  van  eenvou-
dige oorzaak-gevolgrelaties die zijn  vervangen  door knooppun ten  van
wederkerige relaties en  globale netwerken  die doorwerken  in  het
lokale. De term  am bigu ïteit ten  slotte, wordt m inder vaak gebruikt als
karakterisering van  de buitenwereld. Am biguïteit duidt op  dubbelzin -
n igheid; het legt de nadruk op  de m eervoudigheid van  perspectieven
die com plem en tair kunnen  zijn , m aar vaker conflicteren .
De vier onderdelen  van  de VUCA world  u it 1991 zijn  anno 2017 onver-
m inderd relevan t. Sterker nog, globalisering en  technologische on t-
wikkelingen  spelen  een  katalyserende rol in  hun  im pact op  het dage-
lijks leven  van  burgers en  de opgaven  waar politie en  partners voor
staat. Het decenn ium  na de econom ische crisis van  2008 staat in  het
teken  van  m aatschappelijke vraagstukken  als im m igratie, klim aatver-
andering en  de Europese Unie. Wat daarbij opvalt is de polarisatie van
posities. Progressieve en  conservatieve krachten  zijn  het n iet alleen
oneens over de aard en  aanpak van  de problem atiek, ze betichten
elkaar daarnaast van  het han teren  van  fake facts en  het verspreiden
van  fake news. Het politieke landschap is versp lin terd en  filter bubbles
zorgen  ervoor dat m ensen  in  een  (digitale) kring van  gelijkgestem den
zoeken  naar bevestiging van  hun  eigen  positie. Het gevolg is een  am bi-
gue wereld die vanuit het fram e van  de groep wordt benaderd en  gela-
beld. Het eigen  perspectief wordt gezien  als waarheid, terwijl andere
perspectieven  worden  beschouwd als verdacht, dom  en  bedreigend.
De afwezigheid van  consensus over grote m aatschappelijke kwesties
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m aakt dat am biguïteit, kortom , in  toenem ende m ate van  toepassing
lijkt op  de sociale verhoudingen  in  de wereld.

De ontwikke lingen: supe rdive rs ite it, ondermijning, socia le
ve rschra ling, gloca lise ring

Deze am biguïteit zien  we terug in  een  aan tal concrete on twikkelingen
die relevan t zijn  voor gebiedsgebonden  politiezorg. We schetsen  er
vier: superdiversiteit, onderm ijn ing, sociale verschraling en  glocalise-
ring.
De grote steden  in  ons land hebben  inm iddels een  ‘superdivers’ karak-
ter (Geldof 2015). Deze ‘superdiversiteit’ heeft betrekking op  de toene-
m ende diversiteit in  burgers: landen  van  herkom st, talen , culturen ,
religies, sociale posities en  dergelijke. De grote stad is daardoor voor
politieagen ten  een  ingewikkeld werkterrein  geworden : zij m oeten
kunnen  om gaan  m et verschil en  p luraliteit, waarbij ook levensbe-
schouwing een  nadrukkelijke rol speelt. Dit zorgt voor com plexere en
m eer am bigue in teracties tussen  burgers en  politieagen ten  (zie ook
Geldof 2015). Zeegers (2016) biedt m et zijn  boek over de Transvaal in
Den  Haag een  inkijk in  dit com plexe werkterrein  en  laat zien  dat het
n iet vanzelfsprekend is dat de politie effectief om gaat m et de diversi-
teit in  de wijk. De in teracties tussen  burgers en  politieagen ten  verlo-
pen  geregeld m oeizaam  en  m et wederzijds onbegrip .
Ook uit kwan titatief onderzoek blijkt dat de relatie tussen  de politie en
burgers m et een  m igratieachtergrond een  ander karakter heeft dan  de
relatie tussen  de politie en  burgers m et een  Nederlandse achtergrond:
het vertrouwen  van  burgers m et een  m igratieachtergrond in  de Politie
is substan tieel lager dan  het vertrouwen  van  burgers m et een  Neder-
landse achtergrond.2 De uitdaging voor gebiedsgebonden  politiezorg
is om  aanslu iting te houden  m et de sam en leving in  ‘superdiverse’ wij-
ken .
Een  tweede on twikkeling die voor de (nabije) toekom st van  belang is,
heeft betrekking op  de georgan iseerde of onderm ijnende crim inaliteit
(zie bijvoorbeeld Van  der Torre e.a. 2017; Van  Lakerveld e.a. 2017). De
georgan iseerde (drugs)m isdaad is op  veel p lekken  m aatschappelijk
ingebed geraakt (Tops & Trom p 2017). De overheid staat voor de

2 Http: / / statline. cbs. nl/ Statweb/ publication/ ?DM= SLNL& PA= 82378NED& D1= 5& D2= 0,10 -
12,24 -28& D3= 0& D4= a& HDR= T& STB= G1,G2,G3& VW= T.
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opgave om  deze tendens te keren  en  de politie speelt h ierin  een
belangrijke rol. Signalen  van  onderm ijnende crim inaliteit hebben
geregeld een  lokaal karakter en  vallen  daarm ee (ook) in  het dom ein
van  gebiedsgebonden  politiezorg. De toegenom en  aandacht voor
onderm ijnende crim inaliteit m aakt het waarschijn lijk dat de lokale
opsporing binnen  gebiedsgebonden  politiezorg de kom ende jaren
m eer nadruk gaat krijgen . Dit betreft geen  klassieke opsporing waarin
uitslu itend strafrechtelijk wordt geïn terven ieerd, m aar opsporing als
onderdeel van  een  lokale, in tegrale probleem gerichte aanpak.
Deze on twikkeling brengt tevens een  de veranderde perceptie op  m is-
daad m et zich  m ee. Ten  eerste is het onderscheid tussen  ‘goed’ en
‘fout’ m inder eviden t. De recherche werd al m et deze on twikkeling
geconfron teerd in  de vorm  van  witteboordencrim inaliteit, m aar ook
de basispolitiezorg m oet haar aandacht verbreden  van  gem arginali-
seerde groepen  naar n ieuwe doelgroepen , zoals pandjesbazen  en
‘windhappende’ detailhandelaars. Ten  tweede is ook het onderscheid
tussen  ‘dader’ en  ‘slachtoffer’ bij onderm ijn ing lastiger te m aken , bij-
voorbeeld als het gaat om  hennepteelt of u itbaters van  verloederde
vakan tieparken . De uitdaging voor de basispolitiezorg is enerzijds om
bij te dragen  aan  de in tegrale aanpak van  onderm ijnende crim inaliteit
en  anderzijds om  een  breder perspectief te on twikkelen  op  de ver-
schijn ingsvorm en  van  onderm ijn ing.
Een  derde on twikkeling is een  verschraling op  het sociale vlak die
onder m eer wordt veroorzaakt door een  terugtrekkende overheid. De
Wm o-wetgeving en  de bezuin igingsslag op  de GGZ betekenen  een
grotere werklast voor de politie (Van  Lakerveld e.a. 2017). Door am bu-
lan te zorg blijven  hulpbehoevenden  vaker in  een  wijk wonen , waar-
door de draagkracht en  sociale structuur van  woonwijken  onder druk
kunnen  kom en  te staan . Daarnaast trekt deze doelgroep – m ede van-
wege financiële redenen  – n iet altijd  tijdig aan  de bel. In  deze n ieuwe
sociale realiteit neem t het aan tal overlastm eldingen  afkom stig van
‘verwarde personen’ of ‘zorgm ijders’ toe.
Dit zorgt voor de am bigue situatie dat degenen  die zorg nodig hebben ,
als daders terugkom en  in  de politiesystem en . Deze m ensen  worden
som s m eerdere m alen  per week opgepakt, om  een  paar uur later weer
op straat staan . De behoefte aan  opvolging en  sam enwerking m et
partners op  het gebied van  zorg en  welzijn  kom t h ierdoor nadrukkelij-
ker op  de agenda te staan  (Van  Lakerveld e.a. 2017). Daarnaast creëert
de terugtrekkende overheid ru im te voor m ondige burgers die zich
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organ iseren  en  de norm  stellen . Hierdoor kan  de toleran tie voor norm -
afwijkend gedrag afnem en , waardoor een  situatie sneller als overlast
wordt gelabeld. Moet de politie altijd  braaf kom en  opdraven  als m on-
dige burgers dat wensen  of is zij zelf norm stellend? De uitdaging voor
de basispolitiezorg is om  haar rol te bepalen  in  de sam enwerking m et
burgers en  partners op  het gebied van  zorg en  welzijn  in  een  periode
van  sociale verschraling.
Een  vierde on twikkeling is de glocalisering (Robertson  1995) van  m aat-
schappelijke them a’s. Mede door de invloed van  digitalisering werken
m ondiale, som s politiek gevoelige on twikkelingen  door in  het lokale
dom ein . Hierdoor kunnen  verborgen  schism a’s binnen  gem eenschap-
pen  p lots in  Nederland aan  de oppervlakte kom en , zoals na de m ili-
taire coup in  Turkije of na de protesten  van  gem arginaliseerde Riffij-
nen  in  Marokko. Ook heeft de m ondiale strijd  tegen  terrorism e gevol-
gen  voor buurten  in  Nederland. De aan trekkingskracht van  IS op
grootstedelijke jongeren  op  zoek naar hun  iden titeit leidt tot een  ver-
hoogde in teresse van  de AIVD in  hangjongeren . De vluchtelingencrisis
op  de Middellandse zee leidt tot spann ingen  rondom  opvangcen tra in
kleine gem een ten .
Door glocalisering wordt de politie geconfron teerd m et am biguïteit,
om dat het werk in  de buurt p lots kan  worden  gekleurd door politiek-
m aatschappelijke on twikkelingen . Moet de sam enwerking m et de
directeur van  een  Turkse basisschool worden  heroverwogen  in  het
lich t van  zijn  politieke voorkeur? Is een  bekeerling in  de buurt een
puber op  zoek naar zijn  iden titeit of een  poten tiële terrorism ever-
dachte? Deze kwesties zijn  voor m eerdere in terpretaties u itlegbaar en
leiden  tot n ieuwe vragen  voor de politie. De uitdaging voor gebiedsge-
bonden  politiezorg is om  lokale problem en  te adresseren  en  h ierbij de
bredere politiek-m aatschappelijke con text in  acht te nem en .

De pla tge treden paden: inrichten, protocolle ren, informatise ren,
ins tromen

Aan  het eind van  deze verkenn ing gaan  we nader in  op  de beteken is
van  deze on twikkelingen  voor gebiedsgebonden  politiezorg en  de
wijze waarop de politieorgan isatie m et deze on twikkelingen  kan
om gaan . Maar eerst is het relevan t om  onder de loep  te nem en  wat de
gebruikelijke m an ier is waarop de politie m et dit type u itdagingen
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om gaat. We m aken  een  onderscheid in  vier reactiepatronen : in richten ,
protocolleren , in strom en  en  in form atiseren . Deze paden  zijn  m et de
beste in ten ties ingeslagen , m aar inm iddels p latgetreden  vanwege uit-
een lopende redenen .

Inrichten

Zowel het in richtings- als het realisatiep lan  van  de Nationale Politie
adem t een  focus op  gebiedsgebonden  politiezorg. Betere politiepres-
taties worden  gekoppeld aan  een  sterk in  wijk, dorp  en  stad veran -
kerde politie. Robuuste basisteam s vorm en  het fundam ent van  de
Nationale Politie om  lokaal slagvaardig te kunnen  zijn  (Nationale Poli-
tie 2012, p . 20). Om  deze am bitie te verwezen lijken , bevat het in rich-
tingsplan  n ieuwe rollen  – zoals de OPCO – en  n ieuwe functies – zoals
de operationeel expert wijkagen t en  de operationeel specialist A. Deze
n ieuwe spelers hebben  ieder een  specifieke veran twoordelijkheid bin -
nen  gebiedsgebonden  politiezorg om  ‘op  basis van  een  probleem ge-
richte aanpak (…) de m eest effectieve, op  m aat gesneden  in terven tie
toe te passen’ (Nationale Politie 2012, p . 20).
In  de praktijk blijken  de robuuste basisteam s vooral bestuurlijke een -
heden , m aar geen  werkbare of stuurbare team s (Terpstra e.a. 2016,
p . 77). De afstand tussen  de team leiding en  de u itvoering is groter
geworden , waardoor een  directe leidinggevende on tbreekt. Op veel
team s worden  daarom  kleinere clusters gevorm d om  de m enselijke
m aat terug te brengen  en  leiderschap op  de werkvloer terug te bren -
gen . Daarnaast heerst er onduidelijkheid over de invulling van  de
n ieuwe functies op  het basisteam . Deze rolonduidelijkheid geldt bij-
voorbeeld voor de vraag hoe de wijkagen t-expert zich  verhoudt tot de
wijkagen t (Meurs & Kreulen  2014). Op papier is dit een  inhoudelijke
sam enwerking op  vraagstukken , m aar door de absen tie van  leider-
schap op  de werkvloer wordt deze verhouding al snel h iërarchisch  van
aard. Door deze u itwerking kom t de versterking van  gebiedsgebonden
politiezorg ten  aanzien  van  de am bigue con text n iet altijd  u it de verf.

Protocolleren

In  de om gang m et de in richting van  het robuuste basisteam  ligt een
tweede geijkt reactiepatroon  ten  aanzien  van  n ieuwe on twikkelingen
besloten . Om  de rolonduidelijkheid om tren t n ieuwe functies weg te
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nem en , wordt door de team leiding protocollering toegepast. Ten  eer-
ste worden  veel landelijk geagendeerde them a’s, zoals onderm ijn ing,
veelvoorkom ende crim inaliteit en  CTER bij de n ieuwe functionarissen
belegd. Daarnaast wordt ook de in richting van  het werkproces
rondom  deze them a’s vaak bij hen  neer gelegd. Dit beteken t dat de
n ieuwe functionarissen  vooral bezig zijn  m et proceson twerp  in  p laats
van  m et de inhoud van  het onderwerp . Protocollering is geen  nood-
greep , m aar een  veelvoorkom ende wijze van  rolduidelijkheid creëren
in  bureaucratische verhoudingen . Het kom t ook in  het Realisatiep lan
terug als strategie binnen  gebiedsgebonden  politiezorg: ‘sturingslijnen
zijn  helder: het is in  norm ale en  bijzondere situaties te allen  tijde dui-
delijk wie veran twoordelijk is voor de inzet van  politiem edewerkers en
de resultaten  daarvan’ (Nationale Politie 2012, p . 24).
De strategie van  protocolleren  beteken t dat rolonduidelijkheid tussen
functies wordt bestreden  door af te spreken  hoe zij zich  procesm atig
tot elkaar verhouden . Processen  geven  op  deze m an ier de houvast die
het werkaanbod in  de con text on tbeert. Volgens Wierdsm a (1999) is dit
een  vorm  van  positioneel organ iseren : professionals kunnen  m akkelij-
ker verwoorden  wat zij procesm atig n iet m ogen  dan  wat ze inhoude-
lijk kunnen  bijdragen . Er kunnen  harde sturingsafspraken  worden
gem aakt, waar de am bigue con text n iet tegenop kan . Een  gevolg is dat
wijkagen ten  een  m eer procesm atige rol krijgen  als leveranciers van
in form atieproducten  over de wijk. Zo verschuift de kenner van  de
lokale con text naar leverancier van  procesgestuurde producten .
Bovens en  Zouridis (2002) noem en  dit de verschuiving van  street level
naar system  level bureaucracy waar afwegingen  boven  de con text wor-
den  gem aakt en  de m orele vraag ‘wat is h ier ju ist?’ n iet gesteld hoeft te
worden . Dit leidt tot het perverse effect dat de wijkagen t binnen  de
m uren  van  het basisteam  een  bijdrage levert aan  de in form atiehuis-
houding in  p laats van  in  de wijk te zijn  waar zijn  kenn is is gelokali-
seerd. Deze on twikkeling staat haaks op  de con textgedreven  m otivatie
van  het in richtings- en  realisatiep lan .

In form atiseren

Een  derde patroon  – dat voortborduurt op  protocolleren  – is in form a-
tiseren  in  de vorm  van  de In form atie Gestuurde Politie (IGP). Dit
houdt in  dat de Nationale Politie steeds m eer nadruk legt op  de in for-
m atieorgan isatie, zowel bij het sturen  van  haar capaciteit als bij het
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gebruikm aken  van  data voor het in terpreteren  en  voorspellen  van  cri-
m inaliteit. De huidige hoop binnen  IGP is predictive policing (Rienks
2015) en  in  Nederland is het Crim inaliteits An ticipatie Systeem  (CAS)
het m eest sprekende voorbeeld. CAS m aakt gebruik van  big data; aan
de hand van  gegevens in  politiesystem en  wordt voorspeld waar high
im pact crim es zu llen  p laatsvinden , zodat surveillance gericht kan  wor-
den  ingezet om  m isdaad te voorkom en . Naast het voorspellen  van  cri-
m inaliteit op  basis van  cijfers, is er ook sprake van  in form atisering op
het gebied van  con trole en  verbaliseren . Perm anen te trajectcon troles
nem en  steeds vaker de rol van  agen ten  over op  risicovolle trajecten .
Tot slot beteken t in form atisering tevens een  grotere rol voor IGP’ers
op het basisteam ; zij m aken  de briefings op  basis van  in form atiepro-
ducten  en  leveren  de in form atie waarop de capaciteitsverdeling wordt
gestoeld.
Volgens Van  Dijk en  anderen  (2015) leidt de focus op  in form atiestu-
ring en  predictive policing ertoe dat de politieprofessie gekenm erkt
wordt door het ‘con troleparadigm a’. Hierin  is de m orele beroepsprak-
tijk ingeruild voor een  pragm atische beroepspraktijk: ‘what works’ is
belangrijker geworden  dan  ‘what m atters’. De m oraliteit en  de oor-
deelsvorm ing worden  uit de beroepsuitoefen ing gesleuteld en  op  sys-
teem niveau belegd. Som m ige auteurs benoem en  het spann ingsveld
van  deze on twikkeling in  relatie tot gebiedsgebonden  politiezorg
(Dren th  & Van  Steden  2017). Als cijfers in  toenem ende m ate gebruikt
worden  om  in  te grijpen  ‘voordat het onheil is geschied’ (Landm an  &
Kleijer-Kool 2016, p . 32), dan  is de m aatschappelijke en  geografische
con text van  een  casus steeds m inder van  belang. Een  gevolg van  deze
benadering kan  bovendien  zijn  dat som m ige gebieden  te m aken  krij-
gen  m et ‘over-policing’, terwijl in  andere gebieden  ju ist sprake is van
‘under-policing’. Onderzoekers benadrukken  dan  ook de noodzaak om
de politieperspectieven  van  com m unity policing en  predictive policing
m et elkaar te com bineren  om  de legitim iteit en  de perceptie daarvan
(Weisburd & Braga 2013) te waarborgen .

Instrom en

Het laatste reactiepatroon  om  de on twikkelingen  in  de sam en leving
bij te benen , is in strom en . Korpschef van  Politie, Erik Akerboom , heeft
zich  m eerdere m alen  u itgedrukt over de noodzaak voor het hervor-
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m en van  het personeelsbestand.3 Enerzijds m oet een  etn isch  diverse
sam enstelling de legitim iteit en  effectiviteit van  de politie in  de ‘super-
diverse’ sam en leving versterken : de politie streeft naar 25% (Den
Haag) tot 50% (Am sterdam ) agen ten  m et een  m igratieachtergrond.
Anderzijds m oet de in stroom  van  hoger opgeleiden  zorgen  voor ken-
n is en  specialism en  om  het politiewerk op  peil te houden . Dit streven
is n iet n ieuw; sinds de eeuwwisseling worden  aan  de Politieacadem ie
bachelor- en  m aster-opleidingen  aangeboden . Jaarlijks studeren  aan
deze opleidingen  tien tallen  hbo-geschoolde dienders af die in  de een -
heden  aan  het werk gaan .
Het laten  instrom en  van  hogeropgeleide agen ten  of dienders m et
andere etn ische afkom st leidt echter n iet autom atisch  tot verandering.
‘De politie ken t een  gesloten  cultuur, waarin  m ensen  die anders zijn ,
het m oeilijk hebben .’4 Het streven  naar een  p luriform  personeelsbe-
stand botst dan  ook m et de un iform e cultuur van  de werkvloer.
Nieuwe im pulsen  zullen  zich  tot deze cultuur m oeten  verhouden  om
deze te kunnen  veranderen . Het program m a De kracht van  het verschil
pleit voor een  inclusieve cultuur ‘waar een  ieder zichzelf kan  zijn  en
daarom  gewaardeerd wordt’ (Politieacadem ie, 2014). Pragt (2012) pro-
blem atiseert de opgave voor n ieuwkom ers als ‘professionalisering in
een  actiegerichte cultuur’. Meurs (2017) stelt dan  ook dat achter het
patroon  van  instrom en  het vraagstuk van  professionaliteit schuilgaat.
Na bovenstaande analyse kunnen  we stellen  dat de vier paden  m et de
beste in ten ties zijn  ingeslagen , m aar dat ze n iet toereikend zijn  om  de
am bigue on twikkelingen  voor gebiedsgebonden  politiezorg het hoofd
te bieden . Som m ige schieten  sim pelweg tekort; andere hebben  para-
doxale effecten  die de dooron twikkeling van  gebiedsgebonden  politie-
zorg zelfs in  de weg staan . Terwijl de toonzetting van  het Realisatie-
p lan  Nationale Politie geën t was op  lokale verankering en  wijkgericht
werken , lijkt de u itwerking de basisteam s ju ist van  de buurt te hebben
verwijderd. March & Olsen  (1989) wijzen  erop  dat het tegem oet treden
van  am biguïteit n iet vraagt om  sequen tiële logica m aar om  een  logica
van  gepastheid. Dit is geen  kwestie van  in richten  en  voorspellen , m aar

3 In een interview met de Volkskrant (3 maart 2017) stelde Akerboom: ‘de buitenwereld is
enorm veranderd, maar de politie veranderde niet mee’. In gesprek met Intermediair
(maart 2017) liet hij optekenen: ‘wij gaan de komende jaren honderden specialisten aan-
nemen in de arbeidsmarkt van hbo- en wo-afgestudeerden; bachelor- en master-instro-
mers’.

4 Citaat van korpschef Erik Akerboom over de cultuur van de politie uit een uitzending van
Buitenhof op 26 maart 2017.
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van  on twikkelen  en  onderzoeken . Dit is geen  kwestie van  processen
in richten , m aar van  veran twoordelijkheid nem en . Concreet beteken t
dit dat n ieuwe wegen  voor de politie liggen  op  het gebied van  een
onderzoekende houding ten  aanzien  van  vraagstukken  in  de praktijk.

Verkenning van nieuwe  wegen: he t vraags tuk is  le idend en
onderzoekende  profess iona lite it

Om  de m aatschappelijke on twikkelingen  via n ieuwe wegen  te benade-
ren , stellen  wij twee strategieën  voor. Die zien  wij als alternatieven
voor de p latgetreden  paden  van  in richten , protocolleren , in strom en
en  in form atiseren .

Het vraagstuk is leidend

Een  alternatief voor de patronen  van  ‘in richten ’ op  functie en  het ‘pro-
tocolleren ’ van  werkprocessen  is het cen traal stellen  van  het vraag-
stuk. Bij het aanpakken  van  taaie vraagstukken  – zoals onderm ijnende
crim inaliteit of ‘verwarde’ personen  – zijn  er vaak velen  die een  bij-
drage m oeten  leveren . Die bijdragen  houden  zich  n iet aan  de grenzen
van  organ isaties, afdelingen , team s, clusters, et cetera. Een  probleem -
gerichte aanpak verlangt dat degenen  die nodig zijn  voor een  effec-
tieve aanpak worden  betrokken , ongeacht waar ze werken  en  wat hun
functie is. Het is voor de toekom st van  gebiedsgebonden  politiezorg
van  belang dat het denken  in  de hokjes van  de structuur afneem t en
het denken  in  werksystem en  toeneem t. Op veel basisteam s wordt
gewerkt m et taakaccen ten , portefeuillehouders en  them a’s om  het
werk in  te delen . Dit creëert weliswaar houvast voor de diender, m aar
staat werken  vanuit am bigue vraagstukken  in  de weg.
De am biguïteit van  de vraagstukken  vraagt ju ist om  verschillende per-
spectieven  om  het vraagstuk beteken isvol aan  te pakken . Het fron tlijn -
perspectief van  de wijkagen t geeft inzicht in  de verhoudingen  rond
een  veiligheidsvraagstuk tot op  detailn iveau. Hij ken t de m ensen  en
hun  m akken . Hij weet wat werkt en  vooral wat er in  het verleden  n iet
heeft gewerkt en  waarom  n iet. Deze kenn is is onm isbaar bij een  bete-
ken isvolle aanpak. Het vogelvluchtperspectief van  een  leidinggevende
of IGP’er is relevan t om  de capaciteit die voor de aanpak vrijgem aakt
wordt, zinvol te richten . Het analytisch  perspectief van  een  wijkagen t,
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expert of operationeel specialist A help t bij het volledig in  kaart bren -
gen  van  een  vraagstuk en  vergroot daarm ee de m ogelijkheid voor
alternatieve oplossingen  (Meurs & Kreulen  2014). Het gaat h ierbij dus
om  variëteit van  com peten ties die alleen  vanuit een  gezam en lijk
gevoel van  veran twoordelijkheid benut kunnen  worden . Een  one size
fits all benadering vanuit in richten  of protocolleren  is daarbij con tra-
productief, om dat het een  versim peling veronderstelt die n iet m ogelijk
is. Dit vraagt om  n ieuwe professionele repertoires van  politiem ensen
die we h ierna u iteenzetten .

Onderzoekende professionaliteit

Op basis van  de reactiepatronen  ‘in form atiseren ’ en  ‘instrom en’ pro-
beert de politie de beroepsuitoefen ing te innoveren  om  de on twikke-
lingen  in  de sam en leving bij te benen . Uit de analyse van  deze strate-
gieën  bleek echter dat zij een  ander vraagstuk herbergen : wat is de
gewenste vorm  van  politieprofessionaliteit tegen  de achtergrond van
de on twikkelingen  in  de sam en leving? Kijkende naar de factor am bi-
guïteit binnen  de geschetste on twikkelingen , is een  aan tal verm ogens
vereist dat we kunnen  scharen  onder onderzoekende professionaliteit.
Noordegraaf (1999) m aakt het onderscheid tussen  am biguïteit en
onzekerheid. Bij onzekerheid is er sprake van  onvoldoende in form atie
of feiten  en  is er behoefte aan  m eer feitelijke onderbouwing of kenn is.
Bij am biguïteit is er echter geen  tekort, m aar vaak ju ist een  teveel aan
in form atie. Dan  help t het verzam elen  van  m eer feitelijke onderbou-
wing of m eer kenn is n iet; er is dan  behoefte aan  beteken isgeving om
de verschillende perspectieven  m et elkaar te verbinden . Weick (2015)
m aakt het onderscheid tussen  am biguïteit en  com plexiteit. Bij com -
plexiteit is er verwarring die vraagt om  helderheid of versim peling, om
het terugbrengen  van  de chaos tot heldere processen  en  eenduidig-
heid. Bij am bigue vraagstukken  is de verknooptheid echter inheren t
aan  de situatie (en  perm anen t) en  gaat het om  het begrijpen  (grasp),
n iet om  het reduceren  ervan . Weick legt h ierbij de nadruk op  m orele
betrokkenheid op  het vraagstuk.
Beteken isgeving beteken t het werkelijk begrijpen  van  de m eervoudige
probleem defin itie, verschillen  in  probleem analyse en  wat voor de
ander acceptabele oplossingen  zijn . Daarbij valt de professional n iet
terug op  de p latgetreden  paden  m aar op  de behoefte om  te onderzoe-
ken  wat h ier nu  nodig is. Dealen  m et am biguïteit vraagt om  een  pro-
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fessional die onderken t dat h ij de an twoorden  n iet m eteen  heeft, m aar
deze zal vinden  door zijn  oordeel u it te stellen  en  op  zoek te gaan  naar
wat er in  de specifieke om standigheden  van  het vraagstuk nodig is.
Een  onderzoekende professional is m oreel betrokken  bij het vraag-
stuk, m aar deze betrokkenheid zit hem  n iet in  de weg om  m et anderen
com prom issen  te slu iten . Hij bewandelt n iet de m oral h ighground ,
m aar bevindt zich  in  de swam py lowlands (Schön  1991) van  het vraag-
stuk.
Een  voorbeeld van  een  dergelijke houding blijkt u it een  studie van  Fel-
ser e.a. (2017) waarin  een  n ieuwe benadering van  het geijkte proces
van  aangiften  wordt beschreven . Norm aliter worden  aangiften  als
gegeven  beschouwd en  procesm atig afgewikkeld, waarbij verschil-
lende schakels in  de politieorgan isatie worden  doorlopen . Door echter
een  breder perspectief te han teren , wordt de volledige praktijk onder-
kend: de aan leiding, het perspectief van  de burger en  de rol van  part-
ners. Hierin  is het aangifteproces n iet langer richtinggevend, m aar
wordt het aandeel van  het politieoptreden  in  het grotere geheel onder-
zocht. Uit het onderzoek bleek dat het horen  van  de behoefte van  de
burger vaak resulteerde in  een  andere aanpak dan  het u ltim um  rem e-
dium  van  het strafrecht. Bem iddeling in  conflicten  en  doorverwijzing
naar andere in stan ties bleek beter te bean twoorden  aan  de wensen
van  de burger en  genereerde duurzam ere u itkom sten .
In  dit voorbeeld heeft de aangifte een  andere beteken is gekregen . Het
is n iet langer de vanzelfsprekende p leister op  alle wonden , m aar een
m ogelijke in terven tie. Politiewerk is slechts een  onderdeel van  een
groter geheel en  terugtrekken  op  een  kern taak is op  de lange term ijn
geen  optie. In  veel conflictsituaties binnen  gebiedsgebonden  politie-
zorg is geen  sprake van  duidelijk gearticuleerde slachtoffers en  daders;
er is enkel nog sprake van  een  m eervoudig perspectief. Professionals
en  burgers zullen  elkaar m oeten  vinden  in  een  gedeeld belang. Beteke-
n isgeving en  m orele betrokkenheid zijn  daarom  bij u itstek relevan t ten
aanzien  van  de aanpak van  am bigue vraagstukken .
Deze n ieuwe beteken isgeving kon  on tstaan , doordat m edewerkers
vanuit hun  m orele betrokkenheid op  het achterliggende vraagstuk
werden  aangesproken . Dit is echter in  de politiecultuur n iet vanzelf-
sprekend. Het verm ijden  van  m orele betrokkenheid is een  gerecht-
vaardigd m iddel om  em otioneel afstand te blijven  houden . Bovendien
geven  bestaande processen  houvast bij de beroepsuitoefen ing en  het
ter discussie stellen  ervan  biedt onzekerheid. Een  vraagstuk in  de bui-
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tenwereld past vaak n iet in  de processen  en  dat kan  als bedreigend
worden  ervaren . Onderzoekende agen ten  die m orrelen  aan  bestaande
processen , worden  dan  ook n iet autom atisch  m et geju ich  on tvangen
(Van  Putten , 2014). Onderzoekende professionaliteit is dan  ook een
kwestie van  balanceren  tussen  m eebewegen  en  veranderen . Of zoals
Pragt (2012) het verwoordt: het balanceren  op  het koord tussen  socia-
lisering en  innovatie.

Tot s lot

Gebiedsgebonden  politiezorg is binnen  de Nationale Politie georgan i-
seerd op  basis van  de vier beschreven  patronen . Het robuuste basis-
team  is ingericht om  lokale verankering van  de politie te realiseren . De
n ieuwe functies van  wijkagen t operationeel expert en  operationeel
specialist a staan  beschreven  volgens de protocollen  van  het LFNP.
Deze functies m oeten  voor een  deel worden  ingevuld door hogeropge-
leiden  en  agen ten  van  andere etn ische afkom st. En  cijfersturing
bepaalt waar en  wanneer er in  een  wijk m oet worden  opgetreden .
Maar wat beteken t deze opzet in  het concrete geval van  m eldingen
van  jeugdoverlast in  een  gegen trificeerde buitenwijk? In  de cijfers kan
een  toenam e van  de overlast te zien  zijn  en  op  basis van  predictive
policing kan  zelfs worden  voorspeld waar de volgende hangplek zich
zal m an ifesteren . Maar in  de con text van  gen trification  kan  de toe-
nam e ook het gevolg zijn  van  andere verklaringen , zoals lagere tole-
ran tiegrenzen  of hogere m eldingsbereidheid van  n ieuwe bewoners. In
dit lich t kan  een  verhoging van  politieactiviteit op  basis van  IGP inef-
fectief zijn  en  zelfs leiden  tot etn isch  profileren  en  een  afnam e van
legitim iteit.
Kortom , een  am bigue wereld noopt tot n ieuwe wegen  die de p latgetre-
den  paden  van  in richten , protocolleren , in form atiseren  en  instrom en
doorkruisen . Am biguïteit vraagt n iet om  kennen , m aar om  betekenen
(Noordegraaf 1999). Gebiedsgebonden  politiezorg is geen  politionele
aangelegenheid; het vindt p laats binnen  sam enwerkingsvorm en
rondom  am bigue m aatschappelijke vraagstukken  op  de vierkan te
m eter. De uitdaging voor politieprofessionals is om  de verschillende
perspectieven  van  partners m et elkaar te verbinden  vanuit een  onder-
zoekende houding en  een  m orele betrokkenheid op  wat h ier en  nu
nodig is.
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In  het hoger onderwijs is de on twikkeling van  onderzoekende profes-
sionaliteit al lange tijd  gaande onder de noem er van  onderzoekend
verm ogen  (Andriessen , 2014). Met nam e de doelgroep van  politiekun-
digen  zou vanuit het oogpun t van  onderzoekende professionaliteit
m oeten  worden  opgeleid om  in  gebiedsgebonden  politiezorg beteke-
n isvol te kunnen  acteren .
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