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VOORWOORD 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie verricht de evaluatie 
van een ~antal politie-experimenten die zijn opgezet met 
het doel te komen tot ean beter-e bestri jdi ng van de 
(kleine) criminaliteit. Deze evaluaties hebben hun be
perkingen. Niet aileen zijn er verschillende criteria 
denkbaar aan de hand waarvan de effectiviteit van deze 
politie-experimenten kan worden afgemeten doch ook zijn 
er nog geen instrumenten ontwikkeld om in termen van ef
ficiency een kosten-baten analyse te kunnen geven van de 
ene methode ten opzichte van andere methoden. Desondanks 
geven ze een indr-uk van een aantal effect en dat kan op
treden. Dit rapport bevat de resultaten van een 
experiment dat in 1980 is uitgevoerd binnen het politie
korps va~ de gemeente Hoogeveen. Vooruitlopend op deze 
resultaten heeft het experiment in 1981 een vervolg ge
kregen waarover te zijner tijd gerapporteerd zal worden. 
Op deze plaats past een woord van bi jzondere dank aan 
aile leden van het politiakorps te Hoogeveen. Het korps 
heeft het aangedurfd een experiment te starten. Men is 
daarbij niet teruggeschrokken voor hat risico van kri
tiek van darden dat men loopt door zich bloot te stellen 
aan een evaluatie an heeft bereidwillig medewerking ver
leend aan het onderzoek. Daarnaast willen we J.B. ter 
Horst en J. Overwater, onderzoekassistanten bij het 
WODC, bedanken voor hun bijdrage bij het verzamelen van 
de onderzoekgegevens. De laatste heeft tevens een bij
drage gelevard aan di t rapport (hoofdstuk 11>. Ook 
willen we mw. T.C. Remmelzwaal en D. Kluit bedanken voor 
hun hulp bij de verwerking van de onderzoekgegevens en 
P. Y. Harper-Kooper voor de ui tstekende verzorgi ng van 
het typewerk van het rapport. 
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1 ACHTERGROND 

1.1 Inletding 
Het probleem van de toenemende cri mi nal i tei t en dan 
vooral van de zogenoemda klaine criminaliteit heeft in 
1978 de vergad~ring van Procureurs-Generaal -me de naar 
aanlei di ng van hat - &i ndrapport van da Werkgroep 
Verbalis~ringsbeleid Misdrijven (1)- doen besluiten tot 
het uitvoeren van experimenten op het terrein van de op
spo!ing en verbalisering. Hat doel van deze experimenten 
is om te komen tot regionaleof lokale richtlijnen v~~r 
een selectief opsporings- en verbaliseringsbeleid. Daze 
richtlijnen zouden meda cp grond van de resultaten van de 
experimenten opgest~ld moeten worden in het plaatselijke 
driehoeksoverleg tussen hoofdofficier van justitia, bur
gemeester en politiechef. 
De experimenten worden gericht cp de kleine 
criminaliteit, op misdrijven die ieder voor zich van be
trekkelijk ·lichta aard zijn, maar die in elan zc groot 
aantal worden gepleegd dat zij onder de bevolking niet 
aIleen ernstige schade en overlast veroorzaken, maar ook 
tot gevoelens van onvai 1 i ghei d .kunnen lei den. Daarbi j 
werd gedacht aan inbraak bij particulieren, zakkanrolle
rij, beroving op straat, vernieling, diefstal van en uit 
voertuigen. 
De uiteindelijke beslissing om al dan niet aan een expe
riment mee te doen alsmede de beslissing over de vorm en 
i.nhcud van het ... experi ment vindt pleats .inhet lokale 
driehoeksoverleg. Daar berust ook de evaluatia van het 
experiment. 
Hat Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het 'Ministerie van Justitie heeft de experi~enten 
voorberei d en zorg gedragen voor de' ui tvoeri ng van het 
evaluatie-onderzoek van deze experimenten. De gemeente 
Hoogeveen was als een van de experimenteergemeenten aan
gezocht. Het plaatselijke driehoeksoverle~ heeft 
ingestemd met da deelnama aan een experiment. 

Invalshoek bij de experimenten was aanvankelijk de 
recharchCjt. Nagegaan zou kunneo worden of door ni euwe 
wijzen van rechercheren of door intensivering van de op-
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spori~gsactiviteiten de effectiviteit van het 
politie-optreden zou worden vergroot. 
Alvorens in Hoogeveen (en in de overige experimentcerge
meentenl een beslissing te kunnen nemen over vorm en in
houd van hat experiment heeft het WODC zich georlenteerd 
op de resultaten van experimenten die elders (in het bij
zonder in de Verenigde Staten) reeds waren gedaan. Deze 
ori entati e bracht een verrui mi ng van de aanvankeli jk 
voorgestelde mogelijkheden met betrekking tot inhoud en 
vorm van de experimenten onder de aandacht. De eer5te 
voorstellen bestonden uit experimenten waarbij door mid
del van bepaalde richtlijnen in opsporing en vervolging 
de criminaliteit beheerst dan weI binnen aanvaardbare 
grenzen teruggedrongen zou worden; met andere woorden 
een geri cht opspori ngsbelei d met een daarop afgestemd 
vervolgingsbeleid. De experimenten zouden in hoofdzaak 
worden gekenmerkt door cen repressi ef en reacti ef op
treden van de politie, in het bijzonder van de afdeling 
recherche binnen het korps. 
Buitenlandse onderzoekingen brachten het belang van 
technopreventi e maar vooral ook van andere vormen van 
preventie naar voren. Preventie van criminaliteit zou 
volgens deze opvattingen kunnen worden bareikt door in
formele sociale controle en samenwerking tussen politie 
en bevolking. De politie zou mee moeten helpen aan het 
ondersteunen en/of ui tbouwen van de i nformele soci ale 
controle 1n een gemeenschap. In daze opvattingen zou be
strijding van crimlnaliteit niet langer uitsluitend van 
de recherche moeten zijn, maar het werkterrein van het 
gehele politiekorps. 
OP een drietal punten heeft dit geleid tot een verruiming 
van de experimenten zoals deze kunnen Lolorden gehouden 
(2): 

1. Haast experimenten waarin een reactieve benadering 
van het criminaliteitsvraagstuk voorop staat, expe
rimenten waarin de preventie van criminaliteit aan
dacht kri j gt; 

2. Naast een case-gerichte aanpak een,probleem-gerichte 
aanpak, waari n wordt gezocht naar oorzaken en op
lossingen van het criminaliteitsvraagstuk in samen
werking met het lokale bestuur. lokale instanties of 
de bevolking; 

3. Niet aIleen het verstrekken vlln voorlichting over 
misdaadvorming in de zin van technopreventieve maat
regelen, maar ook het werken alln andere vormen van 
preventie. zoals het ondernemen van activiteiten ter 
vergroting van de informele controle. 

In de besprekingen tussen het plaatselijk driehoeksover
leg te Hoogeveen en het WODC over de vormgeving en de in-
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1.2 

houd van het experiment zijn door het WODC deze elementen 
naar voren gebracht. 
In aansluiting op de experimenten in het buitenland werd 
voorrang gegeven aan een experiment, te houden door de 
politie. Teneinde te voorkomen dat in het experiment te
veel veranderingen tegelijkertijd zouden worden 
geintroduceerd, is vooralsnog besloten tot een passieve 
(dat wil zeggen ten opzichte van de periode voorafgaande 
aan het experiment niet veranderde) rol van het O.M. Wan
neer ook het O.M. haar vervolgingsbeleid zou veranderen, 
zou het niet mogelijk zijn vast te stellen welke de ef
fecten van het veranderde politie-optreden en welke de 
effecten waren van het veranderde vervolgingsbeleid. Ha 
een afweging van de mogelijkheden en middelen besloot het 
dri ehoeksoverleg tot een experi ment gedurende het jaar 
1980, bestaande uit gerichte projectsurveillances en di
verse activiteiten op het gebied van de voorkoming van 
misdrijven. De misdrijven die in het experiment centraal 
staan en extra aandacht zullen krijgen zijn inbraak, ver
n1eling en diefstal. 

Invulling v~n het experim~nt 
Reeds enkele jaren werkt de gemeentepolitie te Hoogeveen 
met het concept van de projectsurveillance. Wanneer be
paalde voorvallen door de grote frequentie waarin ze op
treden aal,lei di ng geven tot extra aandacht van de zi jde 
van de politie, wordt hiervoor een projectsurveillance 
opgezet. De surveillerende agenten krijgen dan opdracht 
om op bepaalde plaatsen en op bepaalde tijden extra op 
dit soort voorvallen te letten en zo nod;g te verbalis
eren. Voorafgaand vindt een instructie plaats door het 
bureau Organisatie Planning en Communicatie (OPC;3) 
waarin wordt aangegeven wat de aanleiding en hat doel van 
de projectsurveillance is alsmede de plaats en de tijd 
van optreden, de strafrechtel i jke mogel i jkheden en de 
middelen waarmee zal worden gewerkt. Het bevat dus naast 
preventieve ook repressieve aspecten. 
In hat veri eden waren deze projactsurveillances vooral 
uitgevoerd op verkeers~ongelegenheden. De voorkeur g;ng 
uit naar een experiment waarin kon worden voortgebouwd op 
de ervaring die men hiermee reads had. Men achtte het 
zaer weI mogelijk deze surveillances ook uit te voeren 
voor de misdrijven die in het experiment extra aandacht 
zullen krijgen. De tijdst;ppen, dagen en plaatsen van 
projectsurveillances zouden dan kunnen wordnn gericht op 
de tijden, dngen en plaatsan waarop de misdrijven volgens 
de gegevens van het bureau OPC bl i jken gcpleegd ta 
worden. GekozQn is voer een flexibele op~et door, voor 
zover dit mogelijk is, de projectsurveillances in vorm ~n 
tijd afhankelijk te stellen van plaats of tijdstip van 
delictpleging. De ene keer zal by. te voet in uniform of 
in burger worden gesurvei lleerd gedurende een langere 



tijd, de andere keer by. per auto, gedurende een korte 
ti jd. 
Naast deze gerichte projectsurveillances met repressieve 
en preventieve elementen -die op zich voor het politie
korps geen werkelijke veranderingen vormden- gingen de 
gedachten uit naar andere, preventieve, activiteiten. 
Dit heeft geresulteerd in de instelling van een ambtenaar 
Voorkoming Misdrijven, die is vrijgemaakt uit de "nor
male" dienst van het politiekorps. Ten tijde van het 
experiment is er dus geen extra mankracht ingezet door 
uitbreiding van het politiekorps. De taak van de ambte
naar Voorkomi ng Mi sdri jven is om "mi sdaadbevorderende 
situaties en gedragingen te signaleren, te bestrijden· en 
te voorkomen, alsmede de belanghebbenden voor te lichten 
en te stimuleren terzake van door hen te nemen maatre
gelen om het plegen van strafbare feiten te voorkomen of 
te bemoeilijken en om zichzelf tegen de directe gevolgen 
van zodanige feiten te beschermen" (4). 

Op grond van de gegevens over de geregistreerde 
criminaliteit in voorgaande jaren is in hat driehoeks
overleg in Hoogeveen gekozen voor inbraak, diefstal en 
vernieling als misddjven die 1n hat experimcmt extra 
aandacht krijgen. Bij deze beslissing is ruimte gelaten 
voor bijsturing op grond van de 
criminaliteitsontwikkeling en van de resultaten van een 
onderzoek onder de bevolking. 
WeI is rekening gehouden met hat feit dat het om delicten 
moet gaan die via preventie kunnen worden aangepaktD en 
zich ook voor projectsurveillances lenen. Dat wil zeggen 
dat moet kunnen worden vastgelegd waar de delicten zich 
voordoen, dat de delictan voor de politie zichtbaar 
moeten zijn (dus n~et al te zeer in de priv~~feer of bin
nenshuis), dat op de al dan niet delictpleging invloe.d 
kan worden uitgeoefend en dat er verwachtingen bestaan 
over de plaats van toekomstige delictplegingen. De 
surveillances zullen vooral gericht worden op 
ver~ieling. De activiteiten van de ambtenaar Voorkoming 
Misdrijven zullen op aIle drie delicten betrekking 
hebben, doch ook andere delicten die een systematische 
aanpak vragen zullen de aandacht krijgen. 

1.3· Opzet van het rapport 
De opzet van het rapport is als voIgt. 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de opzet van het ex
peri ment, van de doel stalli ngen en van de i ndi catoren 
waaraan de realisatie van de doelstellingen wordt be
paald. Oak wordt de opzet van het onderzoek besproken. 
In hoofdstuk 3 wordt aangegeven welke experimentele ac
tiviteiten in 1980 door de politie te Hoogeveen ter hand 
zi jn genomen. In hoofdstuk 4 wordt i n.gegaan op de omvang 
van de criminaliteit in 1978 en 1980 zoals deze uit de 

bevolkingsenquetes naar voren komt voor de delicten 
fietsendiefstal, diefstal van en uit de auto, inbraak en 
vernieling. Daarbij wordt tevens gelet op de mate waarin 
men daarvan aangifte heeft gedaan bij de politie. Een an
dere maat voor de criminaliteit is de beleving daarvan. 
Ook daarover worden gegevens gepresenteerd. 
Hoofdstuk 5 bevat de gegevens over de mate waarin de be
volki ng preventi emaatregelen neemt ter voorkomi ng van 
diefstal van fiats, van of uit de auto of van inbraak. 
Oak wordt nagegaan of er een toename is van de preventie
bereidheid tengevolge van de bekendheid met het experi
ment. 
De bereidheid van de bevolking om de politie in te scha
k~len bij verdacht .uitziende situaties kan een belang
rijke hulp zijn voor de politie. In hoofdstuk 6 worden de 
resultaten gegeven. Ook wordt ingegaan op de samenhang 
met persoonsk~nmerken. 
Hoofdstuk 7 bevat de onderzoekgegevens over de aard van 
het contact tussen de bevolking en politie en de wijze 
waarop men het pol i ti e-optreden daarbl j he eft gewaar
deerd. 
In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de opvattingen 
van de bevolking over de innoud van de politietaak in het 
algemeen en over de mate waarin de politie in Hoogeveen 
hiermee bezig is. 
Hoofdstuk 9.bevat de onderzoekger.;)evens op de vraag of men 
bekend was met het politie-experiment; zowel met de amb
tenaar VM als met het feit dat het gehele korps meer aan
dacht heeft besteed aan de bestrijding van bepaalde 
vormen van criminaliteit. Tevens wordt nagegaan of de be
kendheid samenhangt met persoonskenmerken. 
In elk van deze hoofdstukken worden de cijfers gepresen
teerd uit de twee bevolkingsenquetes die in 1979 en in 
1981 gehouden zi jn, tenei nde te kunnen vaststellen of 
zich verschuivingen hebben voorgedaan. 
In hoofdstuk 10 worden de cijfers gepresenteerd van de 
ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit in de 
gemeente Hoogeveen in de periode 1977-1980. 
Hoofdstuk 11 bevat een verslag van de int~rviews die ge
voerd zijn met person en die vrij intensief contact hebben 
gehad met de ambtenaar VM, veelal vanwege d~ aDnvrage van 
caen beveiligingsadvies. Hoofdstult 12 goeft tenslotte een 
afsluitende vcorlopige evaluatie van een jaar 
politie-experriment in Hoogeveen aan de hand van ~e on
derscheiden evaluatiecriteria en doelstellingen. 
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2 OPZET VAN HET EXPERIMENT 

2.1 Inleiding 
Het doel van de politie-experimenten is om met behulp van 
bepaalde maatregelen te komen tot een betere b.estr i j di ng 
van de kleine criminaliteit. Het onderzoek dat door het 
WODe verricht wordt dient ertoe om na te gaan wat de ef
fecten van deze maatregelen zijn geweest. 
Het onderzoekplan van deze pol i ti e-experimenten bevat 
een toelichting op de methodoiogie (2). Daarin is uitvoe
rig aangegeven dat de politie-experimenten afwijken van 
de opzet van een laboratoriumexperiment. Volstaan wordt 
op deze plaats met een korte opsomming van de belang
rijkste kenmerken van de politie-experimenten. 

1. De politie-experimenten zijn veldexperimenten; dat ~ 
wil zeggen binnen de bestaande sociale situatie (het 
politiekorps alsmede de sociale omgeving) wor.den 
veranderingen geintroduceerd en op hun effecten 
onderzocht. 

2. In een veldexperiment is het moeilijker om waargeno
men effect en toe te schrijven aan de gaintroducearde 
veranderi ngen door de beperktere mogel i jkheden di e 
de onderzoeker heeft om de onderzoeksituatie vast te 
leggen en aIle relevant geachte factoren te contro
leren of te manipularen. Wnnneer e~n politieJeorps 
wordt gevraagd gadurende een bepaaldQ peri ode een 
nieuwe methode Van werken toe te passen, brengt dit 
ongetwijfeld met zich mee dat binnen hat korps wij
zi gi ngen in de orgarli sati e mOQten word~n 
aangebrncht; daze zoudan onderdenl kunnen uitmnken 
van hat experiment. Daarnaast kunnen zich wij
zi~innen in de dagelijkse gang van zaken voordoen die 
voor de onderzoeker minder zichtbaar zijn of waar
over hij geen controlemogelijkheden heeft. 

3. Bij de politie is gekozen voor de introductie van 
maer nieuwe politie-activiteiten tegelijkertijd in 
plaats van ean act i vi tei t, medQ op grond van ui t
komsten van onderzoek in het bui bmland. Aan een 
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dergelijke keuze zijn nadelen verbonden. Het is niet 
mogelijk precies na te ga~n wat het relatieve effect 
van de ene activiteit is geweest ten opzichte van de 
andere activiteiten. 

De omvang van de criminaliteit zoals deze bij de po
litie en bij het CBS is geregistreerd. geeft een on
volledig beeld van de feitelijke omvang van de 
criminaliteit. vooral ten aanzien van de kleine 
criminaliteit (5). Daarom zullen zowel over de gere
gistreerde als over de feitelijke crimlnaliteit 
gegevens verzameld worden. Daarnaast zullen ook an
dere gegevens in hat onderzoek betrokken worden. 

2. 2 opzet van hat onderzoek 
Er zijn verschillende experimentele onder20ekdesigns 
denkbaar. Er kan by. worden gekozen voor het wei of niet 
hanteren van een controlegroep (gemeente) waar geen ex
perimentele activiteiten plaatsvinden doch waar ter ver
gelijking met de experimentele groep (gemeente) eveneens 
gegevens op de relevant geachte kenmerken worden verza
nleld. 
Een andere keuze die kan worden gemaakt is het santa 1 
keer dat gegevens worden verzameld; aIleen na afloop van 
de experimentele activiteiten of ook vooraf. 
In de po~itie-experimenten is als onderzoekopzet gekozen 
voor een meting op twee tijdstippen, dus zowel voor als 
na de experimentele activiteiten en voor een verge
lijking tussen de experimentele gemeente en een contro
legemeente. Voor Hoogeveen bleek hat nlet mogelijk een 
gemeente te vi nden di e op een aantal relevant geachte ./J 
kenmerken te vergelijken was met Hoogeveen (vanwege o.a. 
geografische en demografische verschillen, verschillen 
in criminalitejtsniveau en in crminaliteitspatroon). 
Als alternatief voor een controlegemeente worden op een 
aantal punten de resultaten van het Hoogeveense experi
ment vergeleken met de resultaten uit de landelijke 
slachtofferenquete die reeds enkele jaren door het WODC 
-en sedert 1981 ook door het CBS- wordt gehouden onder 
aen representati eve steekproef van de Nederlandse be
volking van 16 jaar en ouder. 

In schema 2.1 is aangegeven hoe de effecten van de expe
rimentele activiteiten in Hoogeveen worden bepaald; nl. 
door op twee tijdstippen de omvang van de criminalitait 
in de experimentele gemeente te vergelijken met de omvang 
van de' criminaliteit in de controlegemeenten (uit de 
landelijke enquete). In formule: het verschil (X-Y) 
wordt vergeleken met het verschil (P-Q). De waarden X, Y, 
P en Q worden gegeven door de cri teri a waaraan de ef
fecten van de nieuwC! politie-activiteiten worden 

afgametan. Met andere woorden: door de wijze waarop de 
doelstelling -bestrijding van kleine criminaliteit
wordt gaoperationaliseerd. 

"be, Z.l 

o.van. .erichte surveill_nce OMvan~ 

Hocgeveen criMinalltelt=X -----) V"-actlviteitan ---) criMinalltelt=y 

landalljke aMven. aMven. 
.e.evans criMinaliteit=' ------~-----) cr;Mineliteit=Q 

Doelstelli ng van de expari mantele act; vi tei ten; s te ko
men tot een batere bestri jdi n9 (een dali ng) van de 
criminaliteit. Of deze doeistelling wordt bereikt hangt 
mede af van de keuze van de indicatoren. De omvang van 
de criminaliteit kan objectief bezien worden afgemeten 
aan het aantal strafbare feiten dat gepleegd is; an sub
jectief aan de mate waadn men als burger het gevoel 
heeft de kans te lopen om het slachtoffer te worden of de 
mate waarin men zich niet veilig voeit in zijn directe 
woonomgeving. Beide aspecten van criminaliteit zijn in 
Hoogeveen in de operationalisering betrokken. Het risico 
dat men loopt om het slachtoffer te worden wordt boven
dien nog ~eer bepaald door de mate waarin men preventieve 
maatregelen neemt. Het aantal opheideri ngon van mi s
drijven of weI het opheideringspercentage is niet als 
evaluatiacriterium in het onderzoek betrokken. Voorals
nog kan niet verwacht worden dat een op preventie van 
criminaliteit gerichte aanpak een directe invloed heeft 
op de repressieve aanpak; en dat een eventuele toename 
van het aantal of het percentage ophelderi ngcn voort
vloeit uit de extra surveillances of de VM-activiteiten. 
Daarnaast is in het Iokale driehoeksoverleg aan de verbe
tering van cie rolatie tussen politie en bevolking ais 
lange-termi jn-doelstell i ng van het experi ment een be
Iangri jke waarde toegekEmd. Ook dClarvoor zi jn in het 
onderzoek i ndi catoren opgenomen. Deze zi jn twoeerlei. 
Aan de ene kant betreft het de berei dhoi d van de be
volking om de hulp van de politie in'te roepen door 
aangifte te doen van een strafbaar feit w~arvan men h~t 
slachtoffer is geworden, of de berei dhei d om verdacht 
uitziende situaties te melden aan de politie. En ander
zijds is gekozen voor het oorde~1 van de bevolking over 
het politie-optreden. 
Indi catoren van bovengenoemde doelstell i ngem zi jn der
halve: 

9 
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1. de mate waarin de bevolking het slachtoffer wordt van 
_ een strafbaar fei t, vooral van i nbraak, vern i el i ng 

en diefstal; 

2. de karls di e de bevolk i n9 denkt te lopen om het 
slachtoffer te worden van een strafbaar feit; 

3. de omvang van de strafbare feiten die ter kennis zijn 
gekomen van de Hoogeveense politie; 

4. de mate waari n de bevolki ng preventi emaatregelen 
neemt om te voorkomen dat men het slachtoffer Hordt, 
en de mate waari n men in het geval dat men het 
slachtoffer was geworden deze preventiemaatregelen 
getroffen had; 

5. de mate waarin de bevolking met het onderwerp 
criminaliteit bezig is door erover te praten of eraan 
te denken; 

6. de gevuelens van onveiligheid en on rust die men in 
zijn eigen woonomgeving heeft; 

7. de mate waarin men, ingeval van een delict waarvan 
zelf het slachtoffer, aangifte doet bij de politi~; 

8. de mate waarin men ingeval van verdacht uitziend~ si
tuati~s of potentieel strafbare feiten de hulp van de 
politie inroept; 

9. het oordeal over de aard en de wijze van taakuitoe-
fening door de Hoogeveense politie; 

10. de eigen ervaringen met het optreden 
Hoogeveense politie. 

\ 
van de 

De gegevens over deze tien indicatoren zlln ontleend aan 
steekproefonderzoek onder de bevolking (nr. 1, 2 en 4 t/m 
10) en aan de politiestatistieken (nr. 3). Het gekozen 
onderzoekdesign (schema 2.1) impliceert een vergelijking 
van deze gegevens op twee (of meer) tijdstippen. 
Voorafgaande aan het experimentele jaar is daarom in 1979 
een bevolkingsenquete gehouden en dit is in 1981 
herhaald. De gegevens uit de politiestatistieken zijn in 
de loop van 1979 en 1930 verzameld. 
In de bevolkingsenquete zijn naast de vragen over boven
staande indicatoren ook vragen opgenomen over problemen 
binnen de gemeente en/of de eigen woonwijk waaraan de po
litie meer aandacht zou moeten besteden. Bovendien zijn 
en~ele vragen gesteld over persoonskenmerken zoals leef
tijd, sexe, beroep en woonsituatie. In de vragenlijst die 
in 1981 bij de tweeds enquetering is gebruikt zijn tevens 
enkele vragen gesteld over de bekendheid met het 

politia-experiment en over het oordeel over dit exp.eri
ment. 

2.3 De ~~volk;ngsenquete 
De bevolking van Hoogeveen is telefonlsch benaderd. Bij 
deze keuze hebben enkele overwegingen meegespeeld. 
Ni et aIleen in Hoogeveen doch ook in andere gemeenten 
verspreid over het land zouden politie-experimenten ge
houden moeten worden. In de afweging van de voor-en na
delen van een mondeling interview of een schriftelijke 
enquete werd gekozen voor een mondeling interview, voor
al vanwege de aard van het onderwerp.· Bij een mondeling 
face-to-face interview zouden de interviewkosten aan
zienlijk hoog kunnen worden Creistijd van de 
interviewers, tijd gaat verloren vanwege het wachten of 
het niet doorgaan van een afspraak). Ais alternatief voor 
het face-tc-face i ntervi ew kwam de telefoni sche bena
dering naar voren. Het telefonische interview is in 
Nederland een nog niet veel gebruikte metha~e voor het 
verzamelen van onderzoekgegevens, deals door onbe
kendheid en deels door veronderstelde nadelen van deze 
methode. 
Nadelen van da telefonische enquete zouden zijn: 

• persoonl i jke vragen en vragen over controversi ele 
onderwerpen zijn uitgesloten; 

• er is geen persoonlijk contact tussen ondervraagde 
en interviewer: uit reacties van ondervraagden kan 
vaak blijken of bepaalde vragen niet beg rep en zijn of 
irritaties opwekken; bij een telafonisch gesprek is 
dit niet goed mogelijk; 

• er zijn ailsan korte gesprekken mogelijk; 

• een steekproaf kan nooit representatief zijn omdat 
niet iedereen in hat bezit is van een telefoon; 

Daarnaast biedt dQ talefonische methode van inte~viewen 
ook voordelen: 

• de kosten zijn lager door een besparing in reistijd 
en/of verloren tijd; 

• er zi jn mi nder i ntervi ewers nodi g; 

• er kan altijd aen supervisor aanwezig zijn bij het 
interview dia kan meeluistaran en zo nodig probleman 
direct kan oplossen; 

• hat is mogali jk zaer snel .-,'Cf.rvolgi ntervi eW5 te doen. 

1 
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Veldman bespreekt in een artikel de voor- en nadelen van 
het telefonisch enqueteren aan de hand van onderzoeker
varingen (6). Gebleken is dat de nadelen van het telefo
nisch interviewen niet zo groot zijn als men verwachtte. 
Ui t onderzoek kwam naar voren dat er geen verschi lIen. 
waren in uitkomsten van telefonisch of mondeling onder- ), 
zoek. WeI waren er bi j telefoni sch onderzoek wat meer 
neutrale of "weet-niet" antwoorden. 
De functie van de telefoon is de afgelopen jaren sterk 
gewijzigd. Telefoon is 'gewoon' geworden en algemeen ge
accepteerd, en geeft door het antbreken van visueel con
tact een zekere anonimiteit. Persoonlijke en 
controversiele onderwerpen bleken succesvol via telefo
nische enquetes te kunnen worden onderzocht. Het 
ontbreken van visueel contact kan worden opgevangen door 
speciale aandacht te besteden aan de constructie van de 
vragen en door de interviewers te trainen in het opvangen 
van gespreksstiltes (bv. omdat een antwoord moet worden 
genoteerd). Ten aanzien van de lengte van het gesprek 
zijn er positieve ervaringen met interviews van een half 
UUi'" tot mi nstens dri e kwarti er. Volgens Veldman is de 
duur van het gesprek echter -evenals bij mondelinge in
t~rviews- vooral ook afhankelijk van de mate waarin men 
erin slaagt de interesse van de respondent te behouden. 
Met betrekking tot de representativiteit laten volgens 
Veldman recente gegevens over het telefoonbezit zien dat 
in Nederland in het voorjaar van 1980 82~ van de huis~ou
dens een telefoonaansluiting had. Geringe verschillen 
doen zich daarbij voor naar leeftijd, sociale klasse en 
urbanisatiegraadi bij eenpersoonshuishoudens, jongere
gezinnen, lagere sociale klas5t:~n en gezinnen op hetk 
platteland is het telefoonbezit wat lag~r. Het trekkerij 
van een 5teekproef is op zi ch vr'i j go.mokkel i jk on,dat de; ... ·, 
telefoongi dsen een ui tstekend mi ddel vormen. W(;l moet 
bedacht worden dat ca. 3~-4~ aansluitingen met een geheim 
nummer daar niet in staan vermeld. 

2. ,. Response 
Een opgave van de PTT (district Zwolle) wees uit dat eind 
1978 in het telefoongebied van de gemeente Hoogeveen 84Y. 
van de huishoudens een telefoonaansluiting had, waaron
der 4Y. geheime nummers. Aan de hand van de meest recente 
telefoongids is in 1979 en 1981 een random steekproef ge
trokken. Zakenadressen zijn daarbij buiten beschouwing 
gelaten. AIle aldus geselecteerde adressen zijn aange
schreven met de aankondi gi ng dat ze mogel i jk benaderd 
zouden worden voor deelname aan een telefonisch inter
vi eWe Kort na deze aankondi gi n9 hebben de gesprekken 
plaatsgevonden, aIleen met personen van 16 jaar en ouder. 
De response was in 1979 gelijk aan 55Y. en in 1981 66Y.. 
De non-response zat vooral in de onbereikbaarheid van de 
personen, ook na herhaalde pogingen (overdag en '5 

.. 

; 
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avonds). Van de telefoni sche co'ntacten di g weI tot stand 
kwamen waren er in 1979 21Y. weigeringen en in 1981 27%. 
Op zi ch Ii gt di t zeker ni et hoger dan in mondel i nge 
face-to-face interviews. 
De duur van het gesprek liep nogal uiteen en varieerde 
van een half uur tot een uur of langer. Dat hing sam en 
met het fei t of bepaalde vragen van toepassi ng waren, 
o.a. de vraag of men ooit het slachtoffer was geweest van 
een misdrijf of recentelijk contact had gehad met de po
litie. 
Wanneer de ervaringen met het telefonisch enqueteren in 
Hoogeveen gerelateerd worden aan de mogel; jke nadelen 
zoals vermeld in paragraaf 2.3, dan is daarvan weinig ge
bleken. Er was in Hoogeveen een hogetelefoondichtheid. 
De lange tot zeer lange gesprekken leverden geen pro
blemen op; er behoefden geen gesprekken te worden afge
broken omdat de geinterviewde yond dat het te lang g;ng 
duren. De introductie kan hierin een belangrijke bijdra
ge geleverd hebben. 
De vragen over meer persocnlijke onderwerpen konden zon
der moeilijkheden worden gesteld, ook bv. de vragen over 
het slachtofferschap, over de preventiemaatregelen in 
huis, over hat optreden van de politie of over de werksi
tuatie. De. indruk bestond dat de afstand tussen inter
viewer en geinterviewde (door middel van de telefoon) 
daarop juist een positieve invloed had. 
De vraagformulering in de gestructureerde vragenlijst 
was kort gehouden om de kans te verkleinen dat een gein
terviewde de vraag niet zou begrijpen door de lengte er
van. 
Het telefonisch interview is, gezlen onze ervaringen in 
Hoogeveen, zeker een methode van dataverzameling die op 
grotere schaal zou kunnen worden gehanteerd. 

2.5 Reprcsentativtteit 
In het onderzoek is gekozen voor een telefonisch inter
view, mede op grond van de hoge telefoondi chthei din 
Hoogeveen. Het al dan niet hebbcn van telefoon he eft wat 
dat betreft de k~ns voor de bevolking om in hat onderzoek 
te worden opgenomen waarschijnlijk niet al te veol bein
vloed. Deze kans kan weI op andere manier beinvloed zijn, 
bv. doordat 50mmige mensen vaker van.huis zijn d~n an
deren. Men kan daarbij denken aan ~ensen met een baan of 
aan schoolgaande jongeren. Geprobeerd is de fnv loed 
hiervan enigszins uit te schakelen door tijdens de 
interviewperiode per dag bij te houdnn hoe de leeftijdop
bouw was van de tot dan toe geinterviewdon ten opzichte 
van die van de totale bevolking van Hoogevenn. Op doze 
wijze kon het voor!comen dat eon interview met oudere 
mensen, na een eerste telefonisch contact, toch niet werd 
afgenomen omdat deze categori e al voldoend>2 of zel f5 
oververtegenwoordigd was. Ook werd bij het eerste con-
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tact gevraagd naar de jongste aanwezige van 16 jaar of 
ouder. Voorts werden in de avonduren telefonische inter
views afgenornen, in een aantal gevallen nadat eerst een 
afspraak was gemaakt. 
Het is ni et· geheel gelukt een representati e van de leef
tijdsopbouw van de Hoogeveense bevolking te krijgen. Dat 
was weI hat geval wat sexe betreft (11. 
Zowel in de enquete in 1979 als in 1981 zijn personen van 
16 tot en met 24 jaar ondervertegenwoordigd. Een 
oververtegenwoordiging is er van person en van 40 tot en 
met 64 jaar; de oververtegenwoordi gi ng van de andere 
leefti jdscategori een i5 geri ng. De ondervertegen"Joor
diging van de jongste leeftijdscategorie geldt voor 
beide sexen, ook voor de oudste leeftijdscategorie. 
De aard van de over- en ondervertegenwoordi gi ng naar 
leeftijd is in beide enquetes dezelfde. Bevestigd wordt 
de veronderstelling dat het leefpatroon van invloed kan 
zijn op de kans om in hot onderzoek te worden opgenomen. 
De allerjongsten zullen vaker ni et thui s zi jn vam..sege 
school, baan of vrijetijdsbesteding. Ook is de kans groat 
dat vooral overdag relatief meer vrouwen thuis getroffen 
worden van middelbare leeftijd (gezinsfase m~t op
groeiende kinderen). En's avonds is de kans groter dat 
mannen met een baan in di e leeft; jdscategori e thui s 
worden getroffen. 
De onder- en oververtegenwoordi gi ng naar leefti jd be
hoeft geen invloed to hebben op de onderzoekresultaten 
wanneer het gaat om het vaststellan van samenhangen tus
sen kenmerken in elke enquete afzonderlijk. WeI kan het 

~\ 
ZlJn dat een verschil in een kenmerk tussen beide 
enquetes. h~ ermee samenhangt: voora I .omdat de ondarverte-A .. ~ 
genwoordlglng van de allerJongsten 1n de twaede enquet~1 
nog iets groter is. Wanneer by. blijkt dat de ber~idheid~, 
om de hulp van de politie in to roepen na het exp~riment ~ 
groter is dan voor het experiment, en wanneer tevens deze 
berei dhei d vooral groot is ond,!:!r oudere mensen, zal 
moeten worden nageg<lan of deze geconstateerde toename 
ook per leeftijdscategorie geldt. In de analyse is der
halve gecontroleerd op de mogelijke invloed van de 
leeftijd van de respondenten op de resultaten. 
Er waren geen gegevens bekend over de verdeling naar so
ciale klasse van de Hoogeveense bevolking. Representatie 
van de steekproeven op dit kenmerk kon niet worden nage
gaan. 
Bekeken is ook of de steekproeven redelijk verdeeld waren 
over de verschillende wijken. Dit blijkt in beide 
enquetes het geval. 
Over het geheel genomen ken worden geconstateerd dat ei
leen ten aanzien van de leeftijd van de respondenten moet 
worden rekening gehouden met het feit dat deze niet ge
heel overeenkomt met die van de bevolking. 
Voor het overige zijn er geen aanwijzingen dat, voorzover 
daarover gegevens van de totale bevolking bekend waren, 
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afwijkingen zijn opgetreden. Niet voorbijgegaan mag 
echter worden <lan hot feit dat de Zuid-Molukse bevolking 
in Hoogeveen geringer vertegenwoordigd zal zijn door het 
bezi t van releti ef meer geheime telefoonnumers onder 
hen. 

Een theoretisch mod21 v~n da effecten 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk zullon enkele veronder
stelli ngen over te verwachten effecten wo rden gegeven, 
en waar mogelijk gerelatoerd aan de experimentele acti
viteiten. 

In paragraaf 2.2 zijn drie doelstellingen van het 
politie-experiment in Hoogeveen onderscheiden: 

1. een daling (relatief of absoluut) van het aantal 
strafbare feiten; vooral van vernieling, inbraak en 
diefstal; 

2. een daling van gevoelens van onveiligheid en onrust 
bij de bevolking; 

3. een betere relatie tussen politie en bevolking. 

Instrum~ntele doelstel1ing~n dsarbij zijn o.a.: 

4. het verhagen van de bereidheid van de bevolking om 
preventiemaatregelen te treffen; 

5. het verhogen van de bereidheid om aangifte te doen 
V<ln strafbare feiten W<larvan men zelf het slachtof
fer of van potenti eel strafbare fei ten is of ver
dachte situaties. 

Middelen om deze doelstellingen te bereiken zijn de acti
vi tei ten van een ambtenaar VM en het u i tvoeren van 
projectsurveill~nces, voor<ll gericht op preventie van 
vernieling (zie hoofdstuk 1). 
Zoals in de onderzoekopzet van de politie-experimenten 
is a~ngegeven (2), is <lfgezien van een onderzoek waarin 
de effect en van elk der onderdelen <lfzonderlijk zouden 
kunnen worden gemeten. In het onderzoek in Hoogeveen is 
het d<ln ook niet mogelijk de specifieke bijdrage aan te 
geven. van de activiteiten van de ambtenaar VM en van de 
gerichte surveillances in de mote waarin de .doel
stellingen zijn gerealiseerd. Enige differentiatie k~n 
vanwege de aard van de surveillances wei worden a<lnge
bracht in di e zi n, dat deze overwegend op vern i el i ng 
gericht zijn gaweest en vrijwel niet op inbraak of dief
stal. Een daling van deze laatste twee delicten zou dan 
meer een neveneffect van de surveillances zijn d<ln een 
doelgericht effect. Ook voor noveneffecten die %ich kun
nen gaan voordoen, is het echter niet volledig mogelijk 

l 



~~ --~------.---------------------------- ------------~--~-------

r na te gaan of ze zich hebben voorgedaan en of dat dan was 
vanwege het experiment. Ee.n neveneffect zou by. kunnen 
zijn dat de criminaliteit zich naar andere delicttypen 
dan inbraak of vernieling he eft verplaatst, of is ver
schoven na~r omringande gemeenten. De activiteiten van 
de arnbtenaar VM habban zich niet aileen op de bestrijding 
van vernieling gericht, maar waren ook en vooral gericht 
op bestrijding van inbraak en diefstal. 

In schema 2.2 is gepoogd de veronderstelde effect en weer 
te geven. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen in
termedierende, instrumentele effect en en eindeffecten. 
Of de doelstellingen zoals een betere relatie mat het pu
bliek en een daling van gevoelens van onveiligheid gerea
liseerd wordan zal wellicht pas op langere termijn 
merkbaar zijn. Op kortere termijn zou men meer effocten 
van het experiment kunnen verwachten op de preventiebe
reidheid, op de bereidheid om de politie in te schakelen 
en op het oordeel over het optreden van de politie. De 
resul taten van het onderzoek zullen di t moeten 
uitwijzen. 

In hat schema wordt verondersteld dat de activiteiten van 
de ambtenaar VM na afloop van hat experiment zullen 
hebben geresulteerd in een hogere prevantiebereidheid, 
een hogere aangiftebereidheid en een positiever oordeal 
over het optreden van de politie; en dat deze effect en 
vervolgens zullen lei den tot een (rp.latieve) daling van 
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de criminaliteit, tot een vermindering van gavoelens van • 
onveiligheid en tot een betere relatie tussen pol!tie en l 
publiek. I 
De effecten van de projectsurveillances worden meer ver-, 
ondersteld te bestaan in een posi ti ever oordeal o;i er hetf 
optreden van de politie, in een (relatieve) daling'van de 
criminaliteit en vervolgens in ean daling va'n 'onvei
ligheidsgevoelens en in een betere relatie tussen. poli-
ti e en publi ek. 
Zowel de projectsurveillances sis de activiteiten van de 
ambtenaar VM zullen daarnaast nag andere ni et-gemeten 
effecten hebben. Dit is in het schema weergegeven met e. 
Tevens zullen andere dan de bovengenoemde factoren van 
invloed zijn op de veronderstelde affecten. In het schema 
zijn niet-gemeten neveninvloedon weergegeven met i. 
Zoals ook in hot schema is weergegeven kan worden veron
dersteld dat er tussen de intermedierende effecten on
der ling een samenhang bestaat i bv. dat de 
aangift~bereidheid groter is geworden vanwege het posi
tievere oordeel over het optreden van de politie. Het 
onderzoek henft niet de pretentie te kunnen vaststellen 
of een toename van de aangiftebereidheid een direct ge
volg i 5 van het posi t i evere oordeel over het 
politiE-optreden of van de activiteiten van de ambtenaar 
VM. En ditzelfde geldt voor de overige onderlinge samen-
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hangen, ook tussen de aindeffecten. Er kan geen 
onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte 
effecten. Uit het schema komt ook naar voren dat het niet 
mogelijk is de effecten van de preventiesurveillances en 
van de ambtenaar VM van elkaar te scheiden. Zo kunnen d~ 
surveillances leiden tot een positiever oordeel over het 
optreden van de politie, en daarmee tot een hoger aan
giftebereidheid. Een toename van de aangiftebereidheid 
kan echter ook een effect zijn van de activiteiten van de 
ambtenaar VM. 
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In het schema wordt op een aantal plaatsen een richting 
in de beinvloeding verondersteldi onveiligheidsgevoelens 
nemen af tengevolge v~n hat positievere oordeel over het 
politie-optreden. Hat is evenwel goed mogelijk dat de be
invloeding ook in omgekearde richting plaatsvindt en dat 
hat oordeel gunstiger wordt omdat men zich veiliger voelt 
in zijn woonomgeving. 
Bovendi en worden posi ti eve affect en veronderstald. Het 
is echter ook dankbaar dat by. een grotera zichtbaarheid 

l 



~-- ---- ~--~ 

r van de politi~ op straat, of de aandacht die in de voor
lichtingsactivite.iten gegeven wordt aan 
inbraakpreventie, juist leidt tot een toename van onvei
ligheidsgevoelens. Een ander effect zou kunnen zijn dat 
ean toename van veiligheidsgevoelens vervolgens weer in 
negatieve zin terugwerkt op de aangiftebereidheid of de 
preventiebereidheid (vanuit de gedachte dat de 
bavolking, omdat men meent dat het allemaal weI meevalt 
met de criminaliteit, niet zo hard meer naar de politie 
'holt' en wat nonchalanter wordt in het nemen van preven
tiemaatregelen). 

Een laatste opmerking betreft het feit dat in het schema 
ean causale relatie wordt verondersteld; iets is toege
nomen door iets anders. De analyse van het onderzoek be
perkt zich echter tot het vaststellen van statistische 
samenhangen tussen de indicatoren onderling en tot hat 
vaststellen van verschillen in scores (percentages, ge
middelden) op deze indicatoren tussen de situatie 
voorafgaande aan het experiment an de situatie een jaar 
na het experiment. Daarbij komt dat effecten van het ex
periment enige tijd nodig hebben om door te werken en pas 
manifest zullen zijn op een later tijdstip dan direct na 
afloop van het experiment c.q. na pas aan jaar experimen
teren. 
Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat het 
schema di ent als ri chtsnoer voor de te verwachten ef
fecten zonder dat elk van de daarin opgenomen causale re
lath:!s wordt getoetst. Het is onvermijdelijk dat de-- ~ 

analyse zich voor een groot deel zal baperken tot he~ 
vaststellen van verschillen op elk van de afzonderljjktl 
effect en (indicatoren) nadat he¥: experiment in Hoogeveef·: 
een j aa r heeft 'gedraa i d' " 
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3 DE EXPERIttENTELE ACTIVITEITEN IN 1980 

3.1 Inleiding 
In het lokale driehoeksoverleg is gekozen voor een expe
riment, voorlopig gedurende een jaar (1980). op grond van 
de effect en van de activiteiten die in dat jaar in het 
kader van dit experiment zijn ondernomen, zou eventueel 
kunnen worden overgegaan tot ean verlenging van de expe
rimentele peri ode, al dan niet met een andere vorm en/of 
inhoud. In hat voorwoord is reeds aangegeven dat inmid
dels tot verlenging van het experiment is besloten. In 
dit hoofdstuk wordt weergegeven wat voor activiteiten er 
in 1980 hebben plaatsgevonden. 
Para~raaf 3.2 heeft betrekking op de gerichte 
suveillances,en paragraaf 3.3 op de werkzaamheden van de 
ambtenaar Voorkoming Misdrijven (VM). 

3.2 G~richte surveillances in 1980 
Vooral sedert 1979 is de gemeentepolitie in Hoogeveen in
tensiever gaan warken met projectsurveillances; gericht 
naar de tijd en de plaats waar bepaalde voorvallen die 
de aandacht van de politie verdienen zich voordoen wordt 
extra gesurveilleerd. De aard van de voorvallen waarop 
werd gesurvei lleerd is veranderd van overwegend ver
keersaangelegenheden naar ook zaken zoals inbraken, ver
nielingen, baldadigheid. Gegevans, verzameld door het 
bureau ope, wezen uit dat de plaats en de tijd (voorzover 
belcend) van plegi ng' van i nbraak en di efstal ui t voer
tui gen nogal vari eerde en gesprei d was over de gehele 
gemeente. Het was derhalve moeilijk daarop gericht te 
surveilleren. Doch voor vernieling was dit weI mognlijk. 
Belangrijke aandachtspunten waren: 

• het centrum van Hoogeveen i n d~ nachtel i jke uren, 
rond het sluitingsuur van de cafe's en bars (rubriek 
'vernieling' in tabel 3.1); 

• het centrum van Hoogeveen, overdag in de schoolpau
z~s en na afloop van schooltijd, alsmede op de koop
avonden en de zaterdagmi ddag. Deze survei llances 
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waren overdag onder meer ook bedoeld om het fietsen 
op trottoirs tegen te gaan (rubriek 'centrum' in ta
bel 3.1); 

• het zuidwestelijke deel van de gemeente, rondom 
parken, speelterreinen, scholen en sportzaken in de 
vroege avonduren; en wat later op de avond rondom 
clubgebouwen Crubriek 'baldadigheid' en 'vernieling' 
in tabel 3. 1) • 

Het accent van de projectsurveillances van het experi
ment heeft dan ook gelegen op repressie en preventie van 
vernieling in deze gebieden van de gemeente. 
Afhankel i jk van de ti jd en de plaats van deze 
survei llances was m~11 per auto, te voet of met de fi eOts; 
in uniform of in burger; aIleen of met meer agenten. Ook 
is gewerkt met diensthonden. 

label 3.1: 
Projectsurveillances in 1979 en 1980 gericht op vernie
ling en gerelateerd aan totaal-uren projectsurveillance. 

1979 1980 

1- baldadigheid 7Y. 6Y. 
2. vernieling 29~ 46Y. 
3. centrum 9" 6Y. 

Subtotaal 45Y. 58Y. 

totaal pr\llject-
surveillances 1928 uur 3526 uur 

In hoofdzaak waren de uren onder punt 2 (vernieling) on
derdeel van het experiment. Daarnaast is evenwel onder 
twee andere rubrieken (baldadigheid en centrum) in pro
jectvorm gesurveilleerd, waarbij het om een verge
lijkbaar probleem ging. Volledigheidshalve zijn deze 
twee rubrieken ook in de tabel opgenomen. Uit tabel 3.1 
blijkt dat het aental ul"en dat in 1980 is besteed aan 
projectsurvei llances bi jna verdubbeld is ten opzi chts 
van 1979. Of hier sprake is van een echte verdubbeli~g is 
de vraag. De politis in Hoogeveen streeft ernaar de werk
zaamheden van de surveillancedienst meer te laten 
verrichten vanyit een gegeven taakopdracht. D~ardoor 

worden deze werkzaamheden in vergel i j king met vool"'gaandca 
jaren steeds meer geboekt als projectsurveillances. Ook 
voorheen zal een ~groot) deel van dit werk gedaan zijn, 
doch ni et als "project" geteld. Het aandeel van de 
surveillances op 'vernieling' ligt in 1980 aanmerkelijk 

hogQr dan in 1979; voor 'baldadigheid' en 'centrum' is 
dit redelijk gelijk gebleven. De absolute en relatieve 
toename van de surveillances voor vernieling geeft aan 
dat dit in 1980, me~r dan in 1979, e~tra aandacht he9ft 
gekregen. Hierbij dient weI een kanttekening te worden 
gemaakt. Hoogeveen werd in 1980 nogal getroffen door 
brandstichtingen, vooral ook in het centrum van de ge
meente in het gebi ed waar op verni eli ng ward 
gesurveilleerd. Gedurende enkele maanden is de surveil
lance's nachts sterk geintensiveerd vanwege deze 
brandstichtingen. De surveillances op varnieling werden 
hiermee gecombineerd. De percentuele toename is voor een 
deel hieraan toe te schrijven. Dat neemt niet weg dat los 
daarvan hat aantal uren is toegenomen. 

l.l Voorkoming Hisdrijven in~9S0 
De ambtenaar die in Hoogeveen de preventie van misdrijven 
tot taak kreag heeft in 1980 een zeer breed scala van ac
tiviteiten ter hand genomen. 
Dat dit scala zo breed is, is een logisch gevolg van de 
zeer ru i me funct i ebeschr i j v i n9. De prevent i evan m i s
drijven kan op allerlei manieren worden aangepakt, af
hankelijk van delictsituatie, (potentiele) dader en 
(potentieel) slachtoffer. Aan een persoon die zich tot 
hem wendt kan een mondaling of schriftelijk bevei
ligingsadvies worden uitgebracht. 
Daarnaast kan meer in het algemeen, zonder directe aan
leiding, advies worden gegeven over 
preventiemogelijkheden, individueel of collectief. 
Het geven van adviezen of voorlichting vergt ook allerlei 
voorbereidende en or~enterende werkzaamheden. 
Mede ten behoeve van het WODC-onderzoek heeft de ambte
naar VM zijn dagelijkse werkzaamheden bijgehouden, 
onderv'~rdeeld in een aantal rubri eken, en Clangageven 
hoeveel tijd hij (ongeveer) aan elk van deze rubrieken 
besteedde. Tabel 3.2 geeft daarvan een overzicht. De per
centages geven hat relatieve aandeal van ~lke rubriek ap 
het totaal gewerkte uren na aftrek van de uren voor per
soonli jke verzorgi ng, verlof, Z1 ekte en vakanti e. Oak 
voorafgaande aan het experi ment heeft de ambtenaar Vf'l 
tijd geinvesteerd in zijn nieuwe werk, o.a. door divers~ 
werkbezoeken bij preventie-ambtcnaren elders in het 
land; door deelname aan de cursus misdaadpreventie aan de 
rechercheschool ta Zutphen; en door een wcrkbezoek aan 
Engeland (Devon & Cornwall Constabulary). 
In tabel 3.2 is een onderscheid' gernaakt naar de eerste 
helft en de tweede helft van 1980; dit omdat verwacht 
werd dat z1ch in de werkzaamheden aen ontwikkeling zou 
voordoen, omdat VM van de grond af moet worden opgebouwd. 
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Tabel 3.2: 
Relatieve tijdsbesteding van de ambtenaar VM near 5 ru
brieken. 

1. beveiljgingsadviezen 

2. controlQ op, vergun
ningen voor alarmsys
temen 

3. lezingen, voorlichting 
VM aan doelgroepan 

4. algemene orientatie, 
voorbereiding en voor-
11 chti ng 

5. studie, adminjstratie, 
korpsgebeuren, diversen 

1e helft 
1980 

39" 

9" 

19X 

20" 

13% 

2e helft 
1981 

26" 

18" 

26X 

22" 

Om een schets te geven van de vcu~i etE!i t van 
werkzaamheden, een korte toeli chti ng op (~lk der ru
brieken. 
Onder de ep.rste rubri ek vallen de advi serende werk
zaamheden, meestal over inbraakpreventie, aan personen 
voor ~un prive woning en/of winkei of aan personen di~ 
uit hoofde van hun beroep collectief een beveiliging in 
bouwprojecten aangebracht willen zien. Deze adv~seri~g 
kan varieren van een kart telefonisch of m~ndeling ge
sprek tot een uitgebreid ~chriftelijk 
beveiligingsadvies. In het l,atste geval zijn er vaak 
herhaalde contacten met 'daz~ilfde persoon alsmede con
tacten met derden die eventueel bij de uitvoering van het 
advies zull~n worden betrokken. c 
In 1980 werden in tota~l 49 gerichta adviezen o~er in
braakbeveiliging gegeven, (42 x schriftelijk en 7 x mon
deling);" zowel over bouwkundig/mechanische beveili'ging 
als over het aanbrengen van een electronisch inbraaksig
naleringssysteem. Op een na zijn aIle adviezen uitge
voerd of in uitvoering genomen. 
Om in grater verband iets ta kunnen doen aan inbraakbe
vei 1 i gi ng van won i ngen ,werd contact opgenomen mGt de 
directies van de Hoogeveense woningbouwverenigingen. De
ze contacten resulteerden in het opmaken van een aantal 
beveiligingsadviezen voor 296 nieuw te bouwen woningen. 

I 
I 

1 
1 

Contact met de Directie Volkshuisvesting Drenthe vanwege 
de kosten van de aan te brengen voorzieningen had daarbij 
een positief resultaat. 
Vanwega de herhaalde valse alarmeringen heaft de ambte
naar VM in Hoogaveen de controle op alarmsystemen en de 
afgifte van vergunningen - rubriek 2 - tot een apart on
derdeel van zijn werk gemaakt. Teneinde het aantal no
deloze alarmeri ngen terug te dri ng2n werd er een vri j 
intensieve controle gehouden op de alarminstallaties die 
meerdere malen nodeloos alarm gaven. Hierbij werden ver
schillende installaties in overleg met de betrokkenen en 
de installateurs verbeterd c.q. vernieuwd. Verder werden 
installaties gekeurd waarvoor een vergunning was of werd 
aangevraagd. 
Tot het werk van een ambtenaar VM kan oak behoren het ga
Yen van voorlichting aan bepaalde doelgroepen over pre
ventiemogelijkheden, rubriek 3. 
In het voorjaar van 1980 werd begonnen met het geven van 
VM-voorlichting aan de derde klassen van het voortgezet 
onder',lijs. Hiertoe werd een diaserie vervaardigd over 
del i cten waarvan deze groep jeugdi gen gemakkel i jk het 
slachtoffer of de pleger kan worden. Zo werd aandacht be
steed aan verni eli ng, di efstal ui t kleedlokalen, 
diefstal van fiets of bromfiets of van bromfietshelrnen. 
Ook werd hierbij kort ingegaan op de verschillende taken 
van de politie. Deze vorm van voorlichting werd over het 
algemeen positief ontvangen. Voorts werd er een aantal 
keren VM-voorl i chti ng gegeven aan vereni gi ngen of be
langengroepen. 
In hat begi n van 1980 ward door de ambtenaar VM ,een 
enquete gehouden onder de Hoogeveense mld~enstand over 
de onderwerpen winkeldiefstal. inbraak ell vernieling. 
De resultaten ~an deze enquete werden in een bijeenkomst 
met de midden~tanders besproken. 
Tevens IrJerden in enkele individuele gevallen adviezen 
gegeven over maatregelen tegen winkeldiefstal. 
In de vierde rubriek zijn werkzaamheden opgenomen die 
enerzijds' betreltking hebben op de orientatie, voorbe
reiding van da ambtenaar VM zelf, en anderzijds op VLor
lichting aan de bevolking in het algemeen, zoals het 
organi seren van een tentoonstell i ng en hot publ i ceren 
van artikelen in de plaatsel~jke pers. Dit laatste yond 
eenmaal per twee maanden plaut~. 
Zo werden er contacten geJegd met archit~cten en aanne
mers, met een fabri kant van kozi jnen, deuren en ramen, 
met bevei Ii gi ngsbedri jven, slotenfabri elten en met de 
plaatsel i jlte i jzerhandel. , 
De vijfde rubriek omvat studie en administratie (o.a. oak 
Yoor hat vastleggen van onderzoekgegevens) en 
korpsaangolegenheden, waaronder ook het uitdragen van VM 
aan collega' 5';-

Uit tabel 3.2 blijkt dat zi'ch in de loop van het jaar en
kela verschui vi ngenvoor hebben gedaan, voor'al oak bi j 
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het uitbrengen van beveiligingsadviezen. Door een zekere 
mate van standaardisering is dit in de loop van het jaar 
relatief minder tijd gaan vergen. 
Voorbereidingen van tentoonstellingen enor;entatie o~ 
preventiemogelijkheden zijn in de tweede helft iets meer 
tijd gaan vergen; evenals studle, administratie en an
dere activiteiten van diverse aard. 

3. ~ Balans vC!n eC!n jaar 
Geconstateerd kan worden dat het santal uren dat is be
steed aan gerichte surveillances in 1980 aanzienlijk ha
ger is dan in het voorgaande jaar: bi jna eeru 
verdubbeling. Wat dat betreft is er in 1980 door de poli
tie te Hoogeveen intensief aandacht besteed aan vooral de 
bestrijding van vern;eling. Hiet voorbijgegaan mag 
worden aan een mogelijke vertekening van dit beeld, aan 
de ene kant omdat waarschijnlijk meer dan voorheen iets ~ 
als een projectsurveillance wordt genoteerd en aan de an- r 
dere kant omdat de surveillances die werden uitgevoerd l 
vanwege de herhaalde brandstichtingen ook in deze uren 1 
z;jn inbegrepen. 
Ten aanzi en van VM is een i ndruk verkregen van de 
varieteit van werkzaamheden die door een dergelijke po
litiefunct;onar;s kunnen worden geentameerd. 
In het Tijdschrift voor de Politie geeft mw. E.l.A.M. de 
Kerf, hoofd Bijzondere Opleidingen van de 
Recherch~school te Zutphen, een overz~cht van de inhoud 
van crime-prevention in Engeland (8). Uit dat averzicht 
komt naar voren dat in Engeland door VM veel nadruk wordt • 
gelegd op contacten met jongeren: hoe kan worden vo~r~ 
komen dat jeugdigen strafbare feiten begaan; en hoe kan, 'r 
indien er strafbare feiten zijn gepleegd~ voorkomen'~ 
worden dat deze jeugdigen recidiveren. Daartoe zijr; o.a. 
vrijwilligersorganisaties in het leven geroepen. Er 
worden vakantiespelen en sportwedstrijden georganiseerd 
in de vakantiemaanden. Ook OP onderwijskundig en opvoed
kundig gebied worden allerlei activ~teiten 
georganiseerd, zoals schoolquizzen en onderwijsprogram-
ma's. Vooral in korpsen waar veel nadruk wordt gelegd op 
contacten met het publiek en op sociopreventie, wordt de 
technopreventie en vooral het gecompliceerde bevei
ligingsadvies v~rzorgd door de technische recherche. 
Een vergelijking van de VM-activiteiten in Hoogeveen met 
dit beeld voor Engeland is slechts in beperkte mate moge
Ii jk, omdat de ambtenaar VM in Hoogeveen vanui teen 
nul-situatie moest beginnen en er in zijn eentje voor
stond. Toch is het. weill cht zi nvol naast de overeen
komsten die er tussen Engeland en Hoogeveen zijn, enkele 
verschilpunten te signaleren. In het eersta jaar VM in 
Hoogeveen bestonden de werkzaamheden vooral uit het ga
ven van technopreventi eve bevei Ii gi ngsadvi ezen en v~n 
voorllchting (zowel aan specifieka doalgroepen als in 

ruime zin). In de loop van het jaar is daarin een zekere 
verschuiving opgetreden en is de 
technopreventi evoorl i chti ng en -advi seri ng wat mi nder 
geworden. Bij al deze activiteiten ~eldt evenwel dat de 
ori entati e op het potenti ele slac.:htoffer grater Ii jkt 
dan de orientatie op de po~entiele dader. In Engeland 
daarentegen lijkt op grond van het genoemde artikel in 
een aantal korpsen de preventie van criminaliteit n;et 
aIleen uit aandacht voor het potentiele slachtoffer te 
bestaan, maar vooral ook voor de potentiele dader. Alhoe
wei het zeker van bel eng is mensen te W1Jzen op 
maatregelen die men kan nemen om te voorkomen dat men het 
slachtoffer wordt van een strafbaar feit, is .het onzes 
inziens nodig daarnaast de aandacht ook te verleggen naar 
potentiele daders. Het is moeilijk om voorkaming van mis
drijven in die richting gestalte te gaven. Toch moeten 
onzes i nzi ens pogi ngen ondernomen worden. Di t zou i n
houden dat door de politie meer contacten gezocht en in 
stand gehouden moeten worden met jeugdigen binnen aller
lei verband (bv. contacten met kind en ouders gedurende 
langere tijd na het plegen van het strafbare feit; con
tecten met jeugdverenigingen). In het slothoofdstuk 
wordt hierop teruggekomen. 
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4 OMVANG VAN DE CRIMINAlITEIT 

~.1 Inleiding 
Een van de doelstellingen van het politi~-exper~ment was 
de bestrijding van kleinera vormen van criminaliteit en 
vooral van inbraak, vernieling en diefstal uit auto. 
Om verschillende redenen gaven de politiestatistieken 
een onvolledig beeld van de omvang van de cri~inaliteit 
(5). Om de werkelijke omvang van de criminaliteit te kun
nen bepalen wordnn sedert een santal jaren, niet aileen 
in Nederland maar ook in andere landen, zg. 
slachtofferenquetes gehouden waarbij aan een steekproef 
van de bevolking wordt gevraagd of men het slachtoffer is 
geweest van een delict. Ook in de bevolkingsenquetes in 
Hoogeveen ;' 5 een onderdeel opgenomen waad n werd ge
vraagd of men ooi t het slachtoffer was geweest van 
inbraak, vernieling, diefstal uit auto en van fietsen
diefstal. Daaruit kan worden afgeleid of er tussen 1978 
en 1980 sprake is van een daling of stijging van deze 
vormen van criminaliteit. In paragraaf 4.2 worden de re
sultaten gegeven. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt 
met landelijke cijfers over de omvang van deze delicten. 
De mate waarin het criminaliteitsniveou zichtbaar wordt 
hangt in eerste instantie af van de mate waarin men aan
gifte daarvan doet bij de politie. De g£meentepolitie van 
Hoogeveen he~ft in 1980 meer dan voorgaande jaren de be
volking -waar het kon- gewezen op het belang van het 
doen van aangifte. Paragraaf 4.3 bevat gegevons over het 
aangiftegedrag van slachtoffers van een delict in 1978 en 
in 1980. 
Naast een objectieve maat voor het criminaliteitsniveau, 
nl. slachtoffer te zijn geweest van eon delict, is er 
een sUbjectieve maat, nl. het gevoel van onveiligheid dot 
de burger heeft en het risico d~t men denkt te lopen om 
het slachtoffer te worden van een .,f andere vorm van 
misdaad. Paragraaf 4.4 geeft voor deze vragen de resul
taten uit de beide enquetes, om te kunnen vaststellen of 
daarin een verandering is opgetreden in het experimen
tele jaar. Ook daar- zi jn wederom landel i jke geD~vens 
vermeld. 
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4.2 Hst criminaliteitsnivo~u 
In de enquete is gevraagd of men ooit het slachtoffer is 
~eweest van fietsendiefstal. diefstal uit en van de auto, 
vernieling.en inbra~k. 
AIleen voor deze v~jf delicten kan dus worden aangegeven 
of de omvang ervan veranderd is. Onbekend is de ontwik
keli ng van andere vormen van cri mi n<:lI i tei t, andQrs dan 

------- ----.. ,----n-~""~r'l:-de_pol i ti"es·t,zfti'st"i-erten'·'van de Hoogeveense pol i ti e:- _." 
Tabel 4.1 geeft de resultaten over 1978, dus voor het ex
peri ment en over 1980, dus na het experi ment; alsmede 
cijfers uit de landelijke slachtofferenquetes over 1978 
en 1980 voor geheel Nederland en voor gemeenten van ver- ' 
gelijkbare grootte ais Hoogeveen. Het percentage geeft 
het percentage personcn van 16 jaar en ouder die in dat 
betreffende jaar het slachtoffer waren geweest. Ten aan
zien van fietsendiefstal en diefstal uit/van auto is 
gepercenteerd op de personen die in het bezit waren van 
fi ets of auto. 

Tabel 4.1: 
Percentage personan van 16 jaar en ouder die respectie
velijk in 1978 en 1980 het slachtoffer zijn geweest van 
een van de vermelde delicten; Hoogeveen en landelijk. 

vergelijkbare 
Hoogeveen gemeenten landelijk 
1978 1980 1978 1980 1978 19800 I 

I fietsendiefstal 2.5 2.1 4.5 6.8 5.7 7.6 J 

autodiefstal 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 
diefstal uit auto 1.0 0.3 1.4 2.7 2.3 ~,. 6 
inbraak 1.4 1.4 1.1 0.8 1.2 ;,.3 
verni eling 7.5 9.3 7.0 10.7 7.7 1~.4 

Uit deze tabel blijkt dat in tegenstelling tot landelijke 
cijfers in Hoogeveen aileen bij vernieling een stijging 
is opgetreden~ doch niet bij fietsendiefstal of diefstal 
uit auto. Bij daze twee delicten is daarentegen ~en da
ling van het percentage te zien. De stijging voor ver
nieling van 7.5~ naar 9.3X is niet significant op 5X. 
landelijk is er wei sprake van een significante stijging 
(van 7.7~ naar 10.4X) evenals bij de gemeenten van verge
lijkbare inwonertal (van 7.0X naar 10.7~). 

,l 

Wat ook uit tabel 4.1 naar voren komt is dat het percen- • 
tage voor fietsendiefstal in Hoogeveen zowel in 1978 als 
in 1980 significant lager is dan dat van de vergelijkbare 
gemeenten ui t de landel i jke slachtofferenquetes. Voor 
i nbraak zi jn de percentages in Hoogeveen daarentegen 
duidelijk hoger dan de percentages voor die gemeenten uit 
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de landelijke enquete. terwijl ook de (geringe) daling 
zich nletin Hoogeveen heeft voorgedaan. 
Geconstateerd mag dus worden dat ook Hoogeveen in 1980 is 
"meegegaan" in de toenemende vernielingen, die zich 
overal in het land voordoen. 
Daarnaast is de afname van fietsendiefstal te gering om 
op meer dan toeval te berusten. Voorts verdient het in 
verhouding hoge inbraakperceNtage de aandacht. Wellicht 

'. -hari'gt:"'olt"'-"'relatieT 'liage percentage samen met de -voorzo
ver dit zichtbaar wordt- nogal sterke toename van drugs
gebruik onder de Hoogeveense jongeren. Bij de 
opgehelderde i nbraken waren de daders in vergel i jk i ng 
met voorgaande jaren relatief vaker druggebruiker. 
Over aile delicten tezamen was in 1978 8~ van de 
respondenten het slachtoffer gaNeest van een van de 
delicten inbraak, vernieling, fietsendiefstal. diefstal 
van en uit auto. In 1980 was dit 12X. Een toename derhal
ve van het criminaliteitsniveau, vooral veroorzaakt door 
de toename van vernieling. 
Ui 'f: een analyse van de landel i jke slachtofferenquetes 
van het WODe (9) bleek dat vooral jongeren, mensen uit 
een hogar sociaal milieu, mansen in de grotere steden en 
mann en een grotere kans lopen om hat slachtoffer te 
worden. Ook in Hoogeveen waren zowel in 1978 als in 1980 
relatief jongeren (beneden 25 jaar) en mannen het slacht
offer geNorden. Het soort del i ct zal daarbi j verschi I 
kunnen uitmaken. De aantallen slachtoffers waren evenwel 
te gering om dit nog nader per delict uit te werken. 

4.3 Het aangifteg~drag 
Aan de personan die in 1978 of in 1980 het slachtoffer 
waren geweest van een van de eerder genoemde delicten is 
gevraagd of zij daarvan aangifte hadden gedaan bij de po
litie. Aangezien hat aantal slachtoffers per dolicttype 
erg laag was, is afgezien van eon uitsplitsing Van het 
aangi ftegedrag per del i cttype; het bareltenen van een 
percentage wordt teveel beinvloed door deze kleine aan
tallen. 
Volstaan is met een berekening van het aantal personen 
dat over het totaal van de vijf delicten het slachtoffer 
is geweest en dit bij de politie heeft g~meld. Dan blijkt 
het aangiftegedrag -zij hat niet significant- gedaald 
te zijn van 58X in 1978 naar 41~ in 1180. landQ~ijk is 
dit ongeveer constant gebleven op ca. 45%. 

4.4 Gevaelens van anvei ligheid 
In het onderzoek zijn niet aileen vragen gesteld of men 
wei eens het slachtoffer was gewoest van eon of andere 
vorm van criminaliteit. 
Ook is gevraagd of men weI eens over criminaliteit had 
gesproken en er aan had gedacht het slachtoffer te zullen 
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f worden. De antwoorden op deze vragen geven een indruk van 
de mate waarin het onderwerp criminaliteit de bevolking 
bezighoudt; en of daarin in de laatste j~ren ver
schuivingen zijn opgetreden. WeI is het zo dat de ant
woorden op deze vragen een momentopname weergeven: 
gevraagd is by. of men de afgelopen dagen over 
criminaliteit had gesproken. Een toevallige gebeurtenis 
in Hoogeveen of elders> kort voer de enquete> kan van in
vloed zijn geweest op de beantwoording van deze vraag. 
Eventuele verschillen in de resultaten tussen de eerste 
en de tweede enquete kunnen naast "werkel i jke" ver- .. 
schillen oak verschillen zijn tengevolge van dit soort 
"toevalligheden". 
Ongeveer dri ekwart van de respondenten heeft in bei de 
enquetes weI eens over criminaliteit gesproken. Wanneer 
gevraagd wordt of men de afgelopen dagen erover gesproken 
heeft, ligt dit percentage aanzienlijk lager. WeI is er 
tussen 1979 en 1981 sprake van een aanzienlijke stijging 
in percentage respondenten dat erover gesproken heeft, 
zowel in Hoogeveen als landelijk. 
In Hoogeveen had in de eerste enquete (1979) 25~ kort 
voor het interview over criminaliteit gesproken, en in de 
tweede enquete (1981) was dit 37~ gestegen. Landelijk 
was dit percentage in deze zelfde periode gestegen van 
25~ naar 33%. De stijging is dus in Hoogeveen groter dan 
de la-ndelijke stijging. In beide enquetes is de aan
leiding voor een groat dee I ge1egen in iets waarvan men 
v i a de medi a (radi 0, tv, krant) kenn is heeft genomen. 
Slechts voor een gering deel is de aanleiding iets wat 
men zelf heeft meegemaakt of iets dat in Hoogeve~n of in
de ei gen buurt is gebeurd. Daarbi j worden wel in de I 

tweede enquete een aantal keer de brandstichtingen ge-' 
noemd. Deze zouden dus mede verantwoordel i jk kunn.Cln zi jn~ 
voor de relatief grote stijging. 
Een ander maat voor de gevoelens van onvei Ii ghei d kan , 
worden ontleend aan de vraag of men weI eens denkt aan de 
mogelijkheid om zelf het slachtoffer te worden van een of 
andere vorm van misdaad; tabel 4.2. 
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Tabel 4.2: 
Denken aan de mogelijkheid het slachtoffer te worden; 
percentages. 

Hoogeveen vergelijkbare gemeenten 
1979 1981 1979 1981 

nooit 38.2 56.2 57.3 48.2 
zelden 20.8 13.6 22.4 25.5 
zo nu en dan 24.0 19.9 16.1 19.4 
nogal eens 14.6 3.9 2.7 4.5 
vaak 2.3 3.1 0.8 0.9 
g.a. 3.4 0.7 1.5 

Ui t deze tabel bl i jkt dat in Hoogeveen in de tweede 
enquete in 1981 de bevolking aanzienlijk Minder eraan 
denkt het slachtoffer te worden dan zo'n anderhalf jaar 
daarvoor in 1979; en dat de percentages waarbij men in 
1979 en in- 1981 zegt nooi t aan deze mogel i jkhei d te 
denken aanzienlijk gunstiger zijn dan de landelijke cij
fers. Verder blijkt dat in Hoogeveen vooral vrouwen en 
personen van 40 jaar of jonger vaak zeggen er.aan te 
den ken weI eens het slachtoffer te worden. Zo dacht in 
Hoogeveen -i n 1981 52" van de vrouwen er noo it aan te 
den ken tegenover 63" van de personen van 40 tot 64 jaar 
en 70" van de personen van 65 jaar of ouder. 
De cri mi nal i tei t waaraan de respondenten in Hoogeveen 
den ken is wat verschoven van inbraak naar aanranding, be
roving op straat, mishandeling en diefstal uit woning. 
Ook brandsti chti ng LoJordt hi erbi j een aantal keren ge
noemd. 
Aan de respondenten is in de tweede enquete ook gevraagd 
of ze vinden dat de kans om het slachtoffer te worden ge
lijk gebleven of veranderd is ten opzichte van een jaar 
geleden. Het gunstige beeld voor Hoogeveen in 1981 ten 
opzichte van anderhalf jaar terug, dat uit tabel 4.2 
wordt verkregen bevestigd in de antwoorden op deze vraag. 
Een derde (33%) van de respondenten was in 1981 van 
mening dat ze meer kans liepsn, 58% meende dat de kans 
daarop gelijk was gebleven, slechts 1" zei dat de kans 
kleiner was geworden en de overige 8~ had geen mening. 
Landelijk liggen in 1981 cieze percentages ongunstiger. 
Ongeveer 42" meent dat de kans is toegenomen, 44" dat de 
kans gelijk is gebleven en 12% had gean mening. 
Hagegaan is of er een samenhang bestaat tU5sen slachtof
ferschap en gevoelens van onvei 11 ghei d. Daartoe Wilren 
naast de vragen over "spreken over" of "danken aan 
cri mi nali tei t" enkela vragan opgeno:nen zoals "zou men 
als ar 's avonds laat nog werd aangebeld opendoen of 
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r niet" en "zijn er in uw buurt plekken waar u 's avonds 
liever niet aIleen komt" en "bent u weI eens bang als u 
's avonds aileen thuis bent". Elk van deze laatste drie 
vragen werd slechts ,door een kiei n percentage van de 
respondenten zodanig beantwoord dat gevoelens van onvei
ligheid werden geindiceerd. (De cijfers voor Hoogeveen 
li9gen wat gunstiger dan de landelijke cijfers voor qua 
inwonertal vergelijkbare gemeenten). Over aile vijf vra- ~ 
gan is een somscore berekend als maat voor het hebben van 
gavoelens van onveiligheid en onrust. Dan blijken deze 
gevoelens in Hoogeveen niet samen te hangen met slachtof
ferschap. Een uitkomst die ook uit landelijke 
slachtofferenquetes naar voren is gekomen; personen die 
een geringere kans lopen zijn juist meer met het onder
werp criminaliteit bezig of zeggen vaker te denken het 
slachtoffer te worden (10). Dit wordt vervolgens ook be
vestigd in de uitkomst dat in de enquete in Hoogeveen 
vrouwen en personen van oudere leeft; jd (65 jaar en 
ouder> hoger scoren voor de mate van onrustgevoelens dan 
mannen of personen van jongere Ieeftijd. 
Ook is nagegaan of de bekendheid met het 
politie-experiment in Hoogeveen samenhangt met onrustge
voelens. Dat blijkt niet het geval te zijn, noch voor de 
bekendheid van VM noch voor de bekendheid met de overige 
politie-activiteiten, met uitzondering van de samenhang 
tussen bekendheid met de extra politie-aandacht naast de 
VM-activiteiten en het denken aan de mogelijkheid om zelf 
het slachtoffer te worden. Person en die van 'dit onderdeel • 
van hat experiment op de hoogte waren zeiden vaker weI 
eens aan deze mogelijkheid te denken dan personen die er p • 

ni et van op de hoogte waren. Verondersteld zou kunnen Iii 
worden dat personen di e meer aan het. onderwerp, 
cri mi nal i tei t den ken , meer letten op de aant-mzi ghe'id van . ", 
de politie op straat en een eventuele verandering ~aarin 
ook eerder zullen morken. Ook kan hierbij de grotere aan-
wezi ghei d van de pol i ti e op straat in verband met de 
brandstichtingen een rol spelen. 
Dit hoofdstuk samenvattend kan worden geconcludeerd dat 
-afgemeten aan de vi j f geselecteerde del i cttypen- de 
"werkelijke" criminaliteit in Hoogeveen is toegenqmen in 
de peri ode 1978-1980 van 8~ naar 12~ slachtoffers (over 5 
delicten>. Deze percentages hebben betrekking op geringe 
aantallen, waardoor het verschil van 4~ voorzichtig ge
hanteerd moet worden. Vergeleken met de landelijka 
siachtofferpe!"centages in gemeenten van vergel i jkbare 
grootte qua inwonertal l;ggen de cijfers voor Hoogeveen 
zowel over 1978 als over 1980 gunstiger; en ook is de 
stijging in Hoogc!Veen minder groot dan landelijk. In 
Hoogeveen lijken zelfs diefstal uit auto en fietsendief
stal wat afgenomen in tegenstelli ng tot de landeli jke 
tendens. De omvang van i nbraak in Hoogeveen verdi ent 
evenwel de aandacht, naast de toename van vernieling. Het 
aangiftegedrag is in Hoogeveen enigszins gedaald in 

tegenstelling tot het mear stabiele patroon in de 
landelijka cijfers. 
De gevoelens van onveiligheid en onrust zijn in Hoogeveen 
weI verminderd. Overigens ls het wei zo dat bepaalde be
volkingsgroepen (ouderen, vrouwen) relatief vaker met 
het onderwerp cr,iminaliteit bezig zijn dan andere. En 
juist ook geldt dit relatief maer voor degenen die de ex
tra aandachtvan de politie voor de 
criminaliteitsbestrijding hebben gemerkt door de grotere 
aanwezigheid van de politie op straat. Dit lijkt er op 
te wijzen dat een grotere zichtbaarheid van de politie 
niet aileen gevoelens van onveiligheid en onrust kan op
roepen maar ook deze gevoelens verder kan aanwakkeren. 
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5 PREVENTIEHAATREGELEN 

5.1 Inleiding 
In de preventie van eriminaliteit kan de bevolking zelf 
een rol spelen door het treffen van maatregelen om te 
voorkomen dat men het slaehtoffer wordt. 
Met name door de ambtenaar VM i5 hierop in hat experimen
tele jaar gewezen middels artikelen in de plaatselijke 
pers over maatregelen die men kan nemen ter voorkoming 
van inbraak, ~iefstal uit auto en fietsendiefstal. Ook op 
voorlichtingsavonden 
stellingen werd door 
preventie. 

en manifestaties als tentoon
hem gewezen op het belang van 

In bei de bevolki ngsenqueh~s z·i jn vragen gesteld over de 
preventi emafjtregelen di e men doorgaans treft bi j be
paalde delicten. 
In de-tweede enquete i 5 bovendi en gevraagd of men naar 
aanleiding van de activiteiten van de ambtenaar VM be
paalde preventiemaatregelen is gaan nomen. 

5.2 Preventie~aDtreg~lcn 
Voor de del i eten fi etsendi efsi.:al, i nbraak en di efstal 
uit de auto is gevraagd welke maatregelen men gewoonlijk 
treft om te voorkomen dat men het slachtoffer wordt. . 
Tabel 5.1 tot en met tabel 5.3 geven de resultaten uitde 
beide enquetes voor deze drie delicten. Ter v~rgalijking 
zijn de landelijke eijfers vermeld voor gemeenten met on
geveer eenzelfde inwonertal. 

- Preceding page blank 
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Tabel 5.1= 
Preventiebereidheid van de bevolking tegenfietsendief
stal; percentages. 

Hoogeveen landelijk 
1979 1981 1979 1981 

geen maatregelen 4.0 4.0 5.6 3.2 
een maatregel 18.1 25.6 67.6 68.4 
twee maatregelen 
of meer 77.9 70.4 26.8 28.3 

De preventiebereidheid voor fietsendiefstal lijkt in 
Hocgeveen significant te zijn afgenomen, wanneer gelet 
wordt op het aantal maatregelen (X2 = 8,22; df = 2; p 
<.01). Dit is niet het geval wanneer aIleen gekeken wordt 
naar het weI of niet nemen van maatregelen. Dan is de~e 
gelijk gebleven. Gelet o~ het aantal maatregelen ligt de 
preventiebere~dheid in Hoogeveen hoger dan landelijk. 

Tabel 5.2 
Preventiebereidheid van de bevolking tegen inbraak; 
percentages 

geen maatregelen 
een maatretl'!:l 
twee maatregelen 
drie of meer 

Hoogeveeno 
1979 1981 

7.3 
43.2 
32.0 
17.5 

12.5 
22.4 
21.5 
43.6 

landelijk 
1979 1981 

8.3 
53.2 
38.8 

5.7 
53.3 
40.9 

1 . 
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11 Ten aanzien van inbraakpreventie is er in Hoo~e~een in r .. '~.1 

twee opzichten een verschil te zien tussen beida i 
t t L enquetes. Aan de ene kant zegt in .1?81 een ie s gro ere p.1 

groep (12. 5~ tegenover 7. 3~) helemaal geen maatregelen q 
te treffen. Aan de andere kant is de groep die twee of kl' 
meer maatregelen treft beduidend groter. Daze ver-; 
schillen ZlJn sighifica~t voor chi-kwadraat (X 2 = \. 
126.877; df = 3; p <.000). Ook hier blijft het beeld voor ~ 

Hoogev~en zowel voor als na het experimentele jaar aan- 1'.;.1 

zi enlijk gunsti ger dan het landeli jk beeld als gelet . 
wordt op het aantal maatregelen. Gameten naar het weI of 
ni et nemen van lrIaatregelen scoort Hoogeveen vooral i n ~' 

~ 1981 ongunstiger dan landelijke cijfers. 

Tabel 5.3 
Preventieberefdheid van de bevolking tegen diefstal 
uit aut~; percentages 

geen maatregelen 
een maatregel 
twee maatregelen 
drie of meer 

Hoogeveen 
1979 1981 

2.1 
7.6 

33.0 
57.3 

6.3 
7.8 

21.8 
64.1 

landelijk 
1979 1981 

1.7 
42.1 
56.2 

2.1 
38.4 
59.5 

Ook bij diefstal uit auto is in Hoogeveen een verschil 
zichtbaar in beide richtingen. Meer mensen zeggen in 
1981, na het experim~ntele jaar, gewoonlijk geen maatre
gelen te treffen en meer mensen zeggen gewoonlijk meer 
maat~egelen te treffen (XZ = 18.176; df = 3; p<.OOl). 
Hoogevean geaft in 1979 an in 1981 ean aanzienlijk gun
stiger beelq dan de landelijke cijfers voor gemeenten van 
vergelijkbare grootte voor wat betreft het aantal maat
regelen, niet voor wat betreft het weI of niet namen van 
maatregelen. 

Samenvatte~d is in Hoogeveen na het experimentele jaar de 
preventi eberei dhei d tegen fi etsendi efstal ongeveer op 
hetzalfda peil gebleven, alhoewel de groep die relatief 
veel maatregelen treft kleiner is geworden. Bij inbraak 
zijn er in 1981 iets meer mensen die helemaal geen maat
regelen treffen, doch ook is er een grote groep die veel 
maatregelen neemt. En ditzelfde geldt voor diefstal uit 
auto. 

Maatregelen die men zegt gawoonlijk te treffen past men 
niet altijd ook daadwerkelijk toe. Dit blijkt uit de ge
gevens over de preventiemaatregelen die de personen die 
het slachtoffer waren geworden van een van deze delicten, 
toen getroff~n hadden. 
De personen van wie in 1978 respectievelijk 1980 de fiets 
gestolen was, zeggen in ca. 70% gewoonlijk twee ~f meer 
preventi emaatregelen te nemen. De keer dat de fi ets 
gestolen was had ca. 50X geen preventie in acht genomen 
en da overigen veelal slechts ean preventiemaatreg~l. 
Bij de slachtoffers van inbraak is het b~eld in de beida 
jaren minder gelijkluidend. De persanen bij wie in 1978 
was ingebroken zeiden vrijwel allen gewoonlijk twee of 
meer preventi emaatregelen °te nemen tegenover de hel ft 
van de slachtoffers uit 1980. Specifiek ten tijde van de 
inbraak hadden allen in 1978 ook daadwerkelijk preven
tiemaatregelen getroffen tegenover slechts eenvijfde van 
de slachtoffers in 1980. De kans op i nbraak is voor 
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mensen di e gewoonli jk geen prevent, emaatregelen nemen 
niet hoger dan voor mensen die weI maatregelen nemen. 
De personen bij wie in 1978 of in 1980 iets uit hun auto 
gestolen was, namen allen in het algemeen preventiemaat~ 
regelen, en hadden dat ook in het specifieke geval van de 
diefstal gedaan. Het aantal preventiemaatregelen lag ten 
tijde van de diefstal lager. 

5.3 Preventie naar aanleidtng van hat experim~nt 
In de tweede enquete is gevraagd of men naar aanleiding 
van de bekendheid met de ambtenaar VM bepaalde preventie
maatregelen had getroffen. 
Uit het onderzoek blijkt dat slechts een klein deel (i2X) 
van de mensen die op de hoogta waren van het bestaan van 
een ambtenaar VM in Hoogeveen naar aanlei di n9 daarvan 
preventiemaatregelen getroffen hadden. Maatregelen die 
daarbij genoemd werden waren: 

• extra aandacht voor het sluiten van ramen en deuren 
f 5 avonds voor het naar bed gaan; 

• zelf betere sloten aangebracht op deuren en/of 
ramen; 

• zelf dievenklauwen en/of veiligheidsscharnieren bij 
ram~n en deuren aangebracht; 

• framenummer van de fiets of waardevolle bezittingen 
in huis genoteerd op een registratiekaart. 

Samengevat kan w·orden geconcludeerd dat aan de erie kant~l 
• '..."J .. 

wanneer gelet wordt op het aantal preventiemaatregelen, 
de preventiebereidheid bij inbraak en diefstal ~it auto 
is toegenomen. De preventiebereidheid tegen fietsendief
stal is wat afgenomen. Daarnaast is er bij elk van de 
drie delicten in 1981 ook een grotere groep die zegt he
lemaal geen maatregelen te nemen. Zowel voor als na het 
experimentele jaar is het beeld voor Hoogeveen gunstiger 
dan het landelijke beuld naar het aantal maatregelen. 
Slechts een klein deel van de bevolking heeft specifiek 
naar aanleiding van de lokale VM-activiteiten extra pre
ventiemaatregelen getroffen. 
Het is mogelijk dat de verschillen in preventiebe
reidheid in beide jaren een gevolg zijn van landelijke 
VM-campagnes (11). 
Ook is het denkbaar dat men door de toenemende aandacht 
voor criminaliteit in de media ~~n wat grotere voorzich
tigheid en dus meer preventie is gaan betrachten. 
Uit d~ onderzoekgegevens zou men bovendien de hypothese 
kunnen ontlenen dat preventievoorlichting relatief mear 
aanslui t bi j mensen di e gewoonl i jk toch al preventi e
maatregelen treffen. Haar aanleiding van de preventie-
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voorlichting zijn ze meer maatregelen gaan nemen. Bij 
personen die geen preventie nemeng is de voorlichting 
niet 'aangeslagen'; deze gro~p is groter gewordan. Gege
vens voor ondersteuning van deze hypothese ontbreken. 
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6 BEREIDHEID DE POLITIE TE IrIAARSCHUUEN 

6.1 Inleiding 
Zonder medewerking van de bevolking kan de politie haar 
taak niet naar behoren vervullen. Zo zou de politie waar
schijnli~k veel minder misdrijven oplossen zonder a~n
gifte of andere informatie van da bevolking. Maar ook wat 
de ordehandhaving en conflictoplossing betreft speelt de 
bevolking een role Het is dus voor de politis van belang 
dat de bevolking geneigd is om de politia in te 
schakelen. 

6.2 Verdacht uitziende situaties 
In het onderzoek is nagegaan of in Hoogeveen de be
reidheid van de bevolking om de politie in te schakelen 
na verloop van anderhalf jaar is toegenomen. Daartoe is 
aan de respondanten een aantal situaties voorgelegd die 
te maken hebben met ordeverstori ng of strafbare han
delingen. 
Gevraagd is vervolgens wat men zou doen als man een 
dergelijke situatie zou meemaken, respectievelijk wat 
men gednan had indien men zo'n situatie had meegemaakt. 
De resultaten staan vermeld in tabel 6.1. 

Uit daze tabel blijkt dat de bereidheid om de politie te 
waarschuwen van situatie tot situatie verschilt. 
Wanneer het om (kleine) kinderen gaat die iets aan het 
vernielen zijn, vindt een grote groep van de bevolking in 
beide enquetes de hulp van de ~olitie niet noodzakelijk; 
men handelt het dan zelf af. 
Wanneer het am een ordeverstoring gaat zoals een flinke 
vechtpartij op straet, zegt in de eerste enquete in 1979 
ongeveer de helft helemaal niets te zullen doen, (ean 
kleine groep zegt zelf op te treden) en iets meer dan een 
derde zegt de politie te waarschuwen. 
Wanneer het gaat om een strafbaar feit of om een eventu
eel strafbaar feit, zegt in de eerste enquete in 1979 een 
kleine groep niets te zullen doen, (eveneens een kleine 
groep zal zelf optreden) en ongeveer de helft of ~eer 
zegt de politie te waarschuwen. I, 
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t . 1981 blijft het beeld voor deze 
In de tweede enque e 1~ .. de percentages van de be-
situaties bestaan. we

1 
;:.1Jn

te zullen waarschuwen overal 
volkSng die zegt de P?~' ~: situaties over ectentieel 
hoger (en. vooral blJ 
strafbare feiten significant hoger). 

label 6.1: l·t· in te roepen~ percen-
Bereidheid de hulp van de po 1 1e 

tages 

een vreemd pers. urenlang in 
de straat zien rondhangen 

een flinke vechtparti; op 
straat 

een stelletje kinderen dat be
planting van plantsoenen of. 
bloembak aan het vernialen lS 

een persoon die zich verdacht 
cphoudt bij geparkeerde auto, 

fiets 

kinderen die beplanting in eigen 
tuin aan het vernielen zijn 

d1·e 's avonds laat op personen 
bouwterrein st~nen in auto in-

laden 

Hoogeveen 
1979 1981 

63.8* 71.0* 

48.7* 54.6* 

4.1 5.9 

68.8 69.8 

2.8 2.9 

52.6 

's avonds iemand rondom huis van 
buren zien lopen die met vakantie 

47.8 55.8*. 
Z1 jn 

Z ·lJ·n significant voor chi-kwa* Deze verschi~len 
draat op p<. \~l • 

h en i s dU!l i n een 
De bereidheid om de politie te w.aarsc UN 

. . t dan een jaar toegenomen. 
peri ode van 1e s meer k naar voren 1n eon onder-
Het bovenstaande bee~d kW~~ :~eek dat hoe meer de burger 
zoek ui t 1977 . (.12)b· d aa.rg~ voelde en er persoonli jk bi j 
zich persOOnl1Jk e r:l h .. de politie zou waarschuwen. 
was betrokken, ho~ eer:r 1J. drijven of potentiale mis
Si; gevallen waar1n he om m~s de politie waarschuwen. 
d .. gi ng zou men we . t 
rlJven. .. ' . d . ·ven waarbij men geen d1rec e 

Ordeverstor1ngen of mlS rlJ 

, 
i 

( 

i 

\ 

betrokkenheid voelt, leiden aanzienlijk minder vaak tot 
het waarschuwen van de politie. 
De antwoorden naar de mot i even di e de respondent en in 
Hoogeveen gaven om al dan ~iet de politie te waarschuwen, 
wijzen in eenzelfde richting. 
Motieven om het niet te doen zijn: het is niet ernstig 
genoeg, men wi 1 er nj ets mee te maken hebben, men wi 1 het 
eerst zel f afhandelen. Mot i evan om wel de pol i tie te 
waarschuwen zijn: het is je plicht de politie te helpen, 
het gaat om een ernstig, strafbaar feit, het is verdacht. 
Frappant is ook een andere bevestiging van deze veronder
stellingen. De politie te Hoogeveen heeft enkele keren 
een actie gehouden waarbij IS nachts, in burger, gepar
keerde voertuigen gecontroleerd werden op het feit of za 
afgesloten waren en/of er geen w~ardevolle goederen on
beheerd achtergelaten waren. Bewoners van Hoogeveen 
waren hiervan soms van aehter hun gordijnen getuige. Geen 
enkela maal heeft dit echter tot een reactie geleid, noch 
naar de agenten in burger noch met een telefoontje naar 
het politiebureau. 

Over aile 5i tuati es is een somscore berekend als maat 
yoor de bereidheid tot het inroepen van hulp van de poli
tie. Een lage score betekent een geringe bereidheid. la
bel 6.2 geeft de resultaten, voor en na het experimentele 
jaar. 

label 6.2: 
Totaalscore bereidheid de politie in te schakelen; 
percentages 

gering (0,1 of 2) 
redelijk (3 of 4) 
hoog (5 of meer) 

1979 

31.3 
48.7 
20.0 

1981 

28.8 
42.6 
28.6 

De bereidheid blijkt significant te ZlJn toegenomen (X~ = 
6,71; df = 2; p<.05). Daze score is vervolgens gehanteerd 
om te bekijken of er verschillen be5taan tussen groepen 
van de bevolking naar de m~te waarin men bereid is de po
litie te w~arschuwen, Uit het eerder genoemde onijerzo~k 
uit 1977 (12) bleek dat jongeren minder geneigd waren dan 
ouderen om de hulp van de politie in te roepen; en dat
zelfde gold vo~r bewoners van 'volkswijken l • Voor 
Hoogeveen blijkt dat zowel in 1979 als in 1981 de be
reidheid om de hulp van de politie in te roepen sterk 
samenhangt met de leeftijd van de respondenten. Hoe ouder 
men is, des te grater is daz.e neiging. Van de person en 
beneden de 25 jaar he eft in 1979 slechts 10~ en in 1981 
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15~ een hoge score; van da personen tussen de 40 en 64 ~I 
jaar he eft in 1979 25~ en in 1981 20~ een hoge score; en 1,;,,:'.·.·\).· 

van de personen van 65 jaar of ouder heeft in 1979 30~ en : 
jn 1981 37~ een hoge score. Ook per leeftijdsgroep is dus 
in 1981 het percentage met een hoge score groter dan i n:~ 
1979. Er is geen samenhang met het geslacht van de ~) 
respondenten. Een du i del i j ke samenhang met de soc i ale ~ 
klasse van de respondenten is evenmin aanwezig. 'I) 

In de tweede enquete in 1981 ~coren personen uit de ho
gere soci ale mil i eus i ets lager; in de eet'ste enquete 
zijn er vrijwel geen verschillen. 
Alhoewel het aantal respondenton per wijk van de gemeent:e 
Hoogeveen nogal laag is om samenharig te kunnen vast
stellen tussen karakter van de wijk en bereidheid om de 
politie te waarschuwen, wijzen met name in de tweede 
enquete de cijfers op een grotere neiging om de politie 
te waarschuwen in de wijken met het karakter van een "ge
wone" of "volkswijk". In de eerste enquete in 1979 was 
dit minder het geval. 

Uit de vergelijking van de onderzoekgegevens van beide 
enquetes blijkt dat in Hoogeveen in anderhalf jaar de be
reidheid om de hulp van de politie in te roepe~ is toege
nomen. In beide enquetes hing deze samen met de leeftijd 
van de respondenten, doch ook per leoftijdscategorie is 
de score in de tweede enquete hoger dan in de eerste. 

... 
.f 

7 HET POLITIE-OPTREDEN 

7.1 Inleiding 
Verbetering van de relatie tussen de bevolking en de po
litie was een van de doelstellingen. Of dit het geval is 
zou op verschillende manieren kunnen worden vastgesteld. 
Gekozen is voor het met en van het oordeel van de be
volking over het optreden van de politie. Wanneer men in 
het algemeen tevreden is over de wijze waarop de politie 
haar werk doet, mag worden aangenomen dat de bevolking 
wat gomakkelijker met allerlei zaken naar de politi~ zal 
komen en het optreden van de politie zal accepteren. 
Het oordeel over het optreden van de politie is op twee 
manieren gemeten; enerzijds is aan de respondenten die 
zelf contact met de politie hadden gehad gevraagd naar 
hun oordeel over het politie-optreden en anderzijds is 
aan aIle respondenten in algemene bewoordingen naar hun 
oordeel gevraagd. Volledigheidshalve zij vermeld dat 
daar waar sprake is van de politio de Hoogeveense politie 
wordt bedoeld; dat wil zeggen cat het gaat om contacten 
met en hot optreden van de Hoogeveense politie. 

7.2 contact ml:!t de polt tie 
Gevraagd is aan de respondenten of zij de afgelopen twee 
jaar contact hadden gehad met de politie, wat de aan
leiding hiertoe was en wat hun oordeel was over het poli
ti e-optreden daarbi j. De gegevens ui t bei de enquetes 
staan vermeld in tabel 7.1. Ter vergelijking zijn de uit
komsten van twee andere onderzoeken opgen~men;((12) en 
(13» . 

Uit tabel 7.1 blijkt dat de aanleiding tot contacten met 
de Hoogeveense politie in beide enquetes allereerst op 
het terrein van het verkeer ligt: bakeuringen, verkeers
controles, -overtredingen en -ongelukken maken tezaman 
40~ a 45~ uit van de contacten. Daarnaast wordt de aan
dacht van de poli ti e gevraagd voor zaken als de wag 
vragen, verloren voorwerpen, melden van eon ongeluk, 
vergunningen aanvragen: ca. 30~ a 35~. Contacten in ver
band met misdrijven nemen een relatief geringer deel in: 
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ca. 10~ a 15~. Het inroepen van de politie bij allerlei 
'sociale' problemen blijkt relatief weinig voor te 
komen. 

Tabel 7.1: 
Contacten met de politiei percentages 

INITIATIEF BURGER 
informatie gevraagd 

melden v. brand,ongeluk, 
vermissing voorwerpen, 
huisdieren 

verzocht politie te ko
men ivm problemen buren, 
gezin 

indienen van klecht 

aengifte doen 

informatieverstrekken, 
vergunning aanvragen enz. 

bekeuring betalen 

INITIATIEF POLITIE 
verkeerscontrole op straet 

verkeersongeval, aanrij
ding 

verkeersovertreding 

controle bijz. wetten 

misdrijven 

bericht overbrengen, ean
houdingen, inlichtingen, 
klachten van derden 

Hoogeveen Utrecht Lande-
11 jk 

1979 1981 1979 1977 

2.6 3.2 10.7 2.0 

14.6 17.0 6.8 19.9 

1.3 1.6 2.8 3.2 

1.3 6.1 4.0 5.4 

9.8 6.9 13.2 17.9 

16.3 7.3 1.6 6.3 

3.4 4.1 4.3 1.4 

9.8 17.0 13.9 5.7 

3.0 1.6 7.5 
, 

1.5 

24.0 21.2 27.5 '26.7 

0.9 2.0 0.9 0.7 

4.7 2.4 3.9 2.7 

8.2 8.9 3.5 6.6 

In Hoogeveen doen zich tussen de gegevens uit 1979 en 
1981 geen grote verschillen voor in de aanleiding van de 
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contacten, met uitzondering ven de verkeerscontrole die 
in 1981 aanmerkelijk vaker werd genoemd. 
In v~rgelijking met de twee andere onderzoeken zijn er 
enkele ver,schillen. Zo zijn er in 1979 in Hoogeveen min
der contacten in verband met het vragen van informatie, 
het doen van eangi fte, verkeersovertredi ngen en ver
keerscontroles dan in Utrecht; doch meer in verband met 
het melden van brand, ongeluk, het geven van informatie 
door de bevolking, het aanvragen van een vergunning of 
het overbrengen van berichten door de politie. 
De vergelijking met het onderzoek uit 1977 geeft voor een 
groat deel een zelfde beeld te zien, wanneer gekeken 
wordt naar de cijfers voor Hoogeveen over 1979 en, met 
uitzondering van de verkeerscontrole, over 1981. 

Gevraagd is wat men yond van het optreden van de 
Hoogeveense politie; was dit correct, niet-autoritair, 
behulpzaam, niet-agressief en rechtvaardig of juist 
niet. 
Uit de antwoorden blijkt dat zowel in 1979 als in 1981 75 
a 90" van de pers~nen di Q contact hadden met de 
Hoogeveense politie het optreden van de politie opdeze 
vijf criteria" in positieve zin had beoordeeld. Verschil 
in aanleiding tot contact gaf enkele, zij het geringe, 
verschi lIen zowel in elke enquete als tussen de bei de 
enquetes. Bij contacten met de politie vanwege verkeers
overtredingen, verkeerscontrole.s en bij contacten 
waarbij de politie om informatie kwam of vanwege klachten 
van derden yond men het politie-optreden wat meer 
autoritair en wat minder behulpzaam. 
Voorts is gevraagd of men over hat geheel genomen tevre
den of ontevreden was over de wijze waarop de politie de 
zaak behandeld had. 
Tabel 7.2 geeft de reosultaten. 

Tabel 7.2: 
Oordeel over het optreden van de politie; percentages 

Hoogeveen 
1979 1981 

tevreden 72.6 82.0 
niet zo tevreden 21.5 8.8 
helemaal niet zo tevreden 6.9 9.2 

Uit tabel 7.2 blijkt .dat in Hoogeveen net beeld in de 
tweede enquete significant gunstiger is dan in de eerste 
(X 2 = 22.81; df = 2; p<.OOl'. Dat neemt nlet weg dat ver
schillen in aanleiding tot contact wederom enkele ver
schillen te zi en gaven; bi j verkeerscontroles en bi j 
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contacten waarbij de politie o~ informatis kwam wa~ men 
in .1981 minder tevreden dan in 1979. Dit sluit aan op 
hetgeen hierboven reads vermeld is. Over het geheel geno
men is het. resultaat in Hoogeveen in 1981 evenwel gun
stiger dan anderhalf jaer daarvoor. 

703 Alge~:!t!n cordeel over het politie-optreden 
De taakuitoefening van de politie omvat vele onderdelen. 
Aan de respondenten zijn zes hoofdtaken voorgelegd met 
een drietal vragen daaromtrent. De eerste was of men dit 
typisch werk yond voor de politie, de tweede betrof de 
frequentie waarmp.e de politie in Hoogeveen daarmee bezig 
was en de derde de wijze waarop zij dat deed. De eerste 
twee vragen komen in een volgend hoofdstuk aan de orde. 
Tabal 7.3 bevat de gegevens op de derde vraag. Ook hier 
zijn de resultaten uit het onderzoek in Utrecht opgenomen 
(13). Voor het landelijk onderzoek uit 1977 was dit niet 
goed mogelijk omdat daar een veel grotere lijst van taken 
was gehanteerd. 

. ' 

Tabel 7.3: 
Algemeen oordeel over de taakuitoefening; perc. (1) 

percentages "goed" 

-ordehandhaving, i.h.a. en 
bi j allerlei gebe.urteni ssen 

-handhaven van verkeersvei
ligheid, behandelen v. ver
keersovertr., controle op 
voorschriften 

-crim.bestrijd., ophelderen 
v. misdr. en opsporen van 
verdachte personen 

-verlen"',, van hulp bij brand, 
ongeluk, verlies van sleutels 
geven van informatHa 

-hulpverl. als bemiddelaar, 
by. bij burenruzie, hulp 
bij pr:oblemen in het gezin 

-bestrijden van crim. door 
het geven van voorlichting 
over het voorkomen van 
strafbare feiten, by. van 
diefs'!:al, inbraak of ver-
nieling 

Hoogeveen 
1979 1981 

60.8* 75.8* 

77.2 77.6 

70.6 77.3 

88.5 86.3 

67.5* 76.3* 

69.3 73.9 

Utrecht 
1979 

56.1 

73.1 

53.4 

78.5 

52.7 

(1) weet niet-antwoorden en ontbrekende antwoorden zijn 
buiten de percent~ring gelaten • 

(*) significant verschil voor chi-kwadraat op p<.Ol. 

Uit tabel 7.3 blijkt dat de bevolking van Hoogeveen in 
het experimentele jaer in 1981 ten aanzien van vier van 
de zes taken positiever oordeelt over h2t optreden van de 
politie, vooral ten aanzien van ordehandhaving en bemid
deling. De score op dienstverlening (de vierde taak) was 
in 1979 in de eerste enquete reeds hoog. De k~n~op een 
daling van het percentage word daarmee wat groter ('pla
fondeffect'), hetgeen ~edQ de geringe daling kan 
verklaren. Daarnaast vraagt de handhavi ng van de ver
keersveiligheid in die zin de eandacht dot dot de enige 
taak is waar geen verschil in percentage respondenten met 
een positief oordeel is opgetreden. 
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De vergelijking van de onderzoekgegevens in Hoogeveen en 
Utrecht wi j st bovendi en ui t dat de bevolk i ng van Utracht " 
over het geheel genomen wat negatiever oordeelde over het 
optreden van de Utrechtse politie dan dat Hoogeveense be
volking dat deed over de Hoogeveense politie. Dit geldt 
aIleen niet voor de handhaving vnn de 
verkeersvei Ii ghei d. Gegevens vnn recent ere datum dan 
1979 ontbreken voor Utrecht vooralsnog. ,~ 

f 
! 

8 HET BEELD VAN DE POLtTtETAAK 

8.1 Inleiding 
Alhoewel dit niet specifiek een van de evaluatiecriteria 
was van het politie-experiment, zijn in het onderzoek 
vragen opgenomen over d~ inhoud en de wijze van tnakuit
oefening door de politieop een zestnl onderdelen: zie 
ook hoofdstuk 7. De parngrafen 8.2 en 8.3 geven de resul
taten van beide enquetes. Tevens zijn wederom gegevens 

,uit het onderzoek in Utrecht vermeld. 

8.2 Inhoud van detc"nkui taefening 
Van zes onderdelen van het politiewerk is aan de 
respondenten gevraagd of zij dit tvpisch werk voor de po
litie vond~n; tabel 8.1. 

Tabel 8.1: 
Inhoud van de politietaak; percentages "jan 

1. ordehandhaving 
2. handhaving verkeers

veiligheid 
3. criminaliteitsbestrij

ding 
4. assisteren, dienstver

lening 
5. hulpverlening, bemiddeling 
6. preventievoorlichting* 

Hoogeveen Utrecht 
1979 1979 1981 

90.6 

93.1 

59.1 
32.0 
60.4 

89.2 

89.2 

95.4 

64.5 
28.3 
74.0** 

81.0 

91.6 

93.1 

67.9 
34.7 

M Deze taak was in het onderzo~k in Utrecht niet opge
nomen. 

MH Significant verschil voor chi-kwadraat bij p<.O~l. 

Uit tabel 8.1 blijkt dat zowel in '1979 als in 1981 de be
volking in Hoogeveen de eerste drie taken in zeer sterke 

T1 
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mate als het werk van de politie beschouwt. Voor de an- I 
dere drie taken is dat veel minder het geval'l '1.' 

Zeker geldt dit voor hulpverlening en bemiddeling. lets 
minder da~ eenderde vindt dit werk van de politie. zowel 

in de eerste als in de tweede enquate. Preventievoor- 'I"',,.:!'. 

lichting is men in 1981 meer als een politietaak gaan !; 

zien. waarschijnlijk mede onder invloed van landelijke 
campagnes van Vo~rkoming Misdrijven maar zeker ook door' 
de activiteiten die de lokale polit~efunctionaris VM in ~ 
het experimentele jaar heeft ontplooid. 'i 
U it de Utrechtse studi'e komt in sterke mate hetzel fde J 

-J~ 
.1 beeld naar voren. Drie hoofdtaken worden aan de politie 

toegekend nl. ordehandhavi ng. handhavi ng van de ver
keersveiligheid en criminaliteitsbestrijding; assisten
tie- en dienstverlening en vooral bemiddeling worden in 
veel mindere mate als een politietaak gezien. 
Of schoon in hat eerder genoemde onderzoek uit 1977 een 
wat andere taakindeling was gebruikt komen de 
Hoogeveense en de Utrechtse resultaten zeer sterk over
een met het beeld dat daaruit naar voren kwam. met uit
zondering van bemiddeling dat in het onderzoek uit 1977 
aanzienlijk hoger ~coorde (62.5~). 

8.3 Frequentie van taakuitcefening 
Van dezelfde zes onderdelen van het politiewerk is ge
vraagd hoe vaak men denkt dat de Hoogeveense pol i ti e 
hiermee bezig. is. Tabel 8.2 geeft het percentage 
respondenten dat zegt dat de pol it i e "( zeer) vaak" of 
"regelmatig" met deze taak bezig is. 

label 8.2: 
Frequentie van taakuitoefening; percentages "vaak. 
regelmatig". 

Hoogeveen Utrecht 
1979 1981 1979 

1. ordehandhaving 80.4 84.2 88.9 
2. handhaving verkeers-

veil i ghei d 80.7 84.9 93.1 
3. criminaliteitsbe-

strijding 93.4 91.8 92.9 
4. assistentie. dienstver-

len1ng 86.4 92.6 88.2 
5. bemiddeling 61.8 74.8M 
6. preventievoorlichting 42.6 65.5M 

M Significant verschil voor chi-kwadraat bij p < .001. 
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Uit tabel 8.2 blijkt dat de drie taken die primair en in 
zeer sterke mate volgens da bevolking tot het work van de 
politie behoren, ook de taken zijn waar de Hoogeveense 
politie volgens de bevolking (zeer) vaak mee bezig is. 
Daarnaast vergt de dienstverlening volgens de bevolking 
een aanzienlijke hoeveelheid tijd. gezien de hoge score 
daarop. 
Dit beald komt zowel uit de enquete in 1979 als in 1981 
nsar voren. 
De tweede enquete laat bovendien zien dat de terreinen 
bemiddeling en preventievoorlichting door de bevolking 
veel vaker tot het werk van de Hoogeveense politie gere
kend worde~, afgaande op de significant hogere scores. 
De studie in Utrecht geeft ongeveer dezelfde resultaten 
te zien; vier taken waar de politie vaak tot regelmatig 
mee bezig is en een vijfde die lager scoort. Dit zelfde 
geldt voor het landelijk onderzoek uit 1977. 

Samenvattend komt uit de resultaten in dit hoofdstuk naar 
voren dat de bevolking een tamelijk stabiel beeld heeft 
over die werkterreinen die in sterke mate tot het terrein 
van de poli'tie behoren en waarmee de politie vaak bezig 
is: ordehandhaving, handhaving van de verkeersveiligheid 
en criminaliteitsbestrijding. Alhoewel men de dienstver
lening minder tot het terrein van de politie rekent. is 
een zeer groot dee 1 van de respondenten zich ervan bewust 
dat de politie relatief veel tijd hieraan besteedt. 
De preventi evoorl i chti ng is gelei del i jk aan maer 
geperci pi eerd als een pol i ti etaak. well i cht made omdat 
de Hoogeveense politie er vaker mee bezig is dan vroeger. 
De VM-activiteiten hebben wat dat batreft wearklank ge
vonden. 
Het terrein van de bemiddeling ziet de bevolking noch in 
1979 noch in 1981 specifiek als het werk van de politie. 
Men onderkent weI dat de Hoogeveense politie er in toe
nemende mate mee bezig is. 
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9 BEKENDHEID tlET HET EXPERIMENT 

9.1 Inleiding 
Het politis-experiment in Hoogeveen bestond in 1980 uit 
een combinatie van werkzaamheden van een ambtenaar VM en 
gerichte surveillances. 
In de tweede enquete, na afloop van het experimentele 
jaar, is aan de respondenten gevraagd of men op de hoogte 
was van dit politie-experiment: op welke wijze dat was 
gebeurd en of men yond dat het wat uitgehaald had. 
Paragraaf 9.2 en 9.3 bev~tten de resultaten. 

9.2 Ambtenaar Vtl 
Op de vraag of men wi st dat er sedert januari 1980 in 
Hoogeveen een politiefunctionaris was die zich speciaal 
bezighield met de bestrijding en het voorkomen van 
criminaliteit, antwoordde eenderde (36~) bevestigend. 
Vooral de media hebben hierbij een rol gespe~ld, afgaande 
op de antwoorden op de vraag naar de wijze waarop men er
van op de hoogte was gekomen: tabel 9.1. 

Tabel 9.1: 
Informatiebronnen VM-activiteiten: ~ercentages. 

artikelen, mededelingen, berichten in 
de plaatselijke pers 

vrienden, kennissen, familie, buren 

72.6 

17.4 

expansie 9.6 

uithodiging/dealnama voorlichtingsbijeen-
komst 8.3 

persoonlijk door VM benaderd 4.1 

eigen kinderen (via school) 3.0 

Precedin a e blank 

I 
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Eenvijfde van de ~espondenten die op de hoogte wa~en van 
VM wist dit zowel via a~tikelen in de plaatselijke pers 
sIs via v~ienden, kennissen als op de Expansie (een 
plaatselijke mee~daagse m~nifestatie van de Hoogeveense 
mi ddenstand i n septembe~ 1980, waa~aan ook de pol i ti e 
heeft deelgenomen). Om die ~eden tellen de pe~centages op 
tot boven de 100~. 
In een vo~ig hoofdstuk is ~eeds ingegaan op maatregelen 
die men naar aanleiding van de bekendheid met VM genomen 
had. Dit bleek slechts in bepe~kte mate het geval geweest 
te zi jn C12Y.L 
Een klein gedeelte van de ~espondenten heeft persoonlijk 
te maken gehad met de ambtenaa~ VM: 26 van de 270 di e op . 
de ~-wa~en van--het-bestaan van VM ., nHoogeVl:fen. Di t i 

wss voo~al geweest -door- deelname aan"een van de· .. ·voo~..:.--····i 
lichtingsavonaen die doo~ de ambtenaa~ VM zijn georgani- I 
see~d. Een ande~e aanleiding tot contact was een valse 1 
alarme~ing of een inbraak. In hoofdstuk 11 wo~dt uitvoe
~ige~ ingegaan op de inte~views die gehouden zijn met die 
pe~sonen die in verband met een beveiligingsadvies pe~
soonlijk contact gehad hebben met de ambtenDa~ VM. 
Op de vraag of men wat san de contacten met VM had gehad, 
waren 17 van de 26 (zee~) positief in hun antwoo~d. Oat 
het daarbij niet aIleen preventievoo~lichting betreft, 
maa~ voorlichting ove~ het we~k van de politie in het al
gemeen, blijkt uit het feit dat een aantal respondenten 
-en voo~al de mensen die een voorlichtingsavond hadden 
bi jgewoond- vond dat men een beter beeld van- de werkwi jze 
van de politie had gekregen. Anderen zeiden beter de mo
gelijkheden tot preventie te kennen zoals het hang- en 
sluitwerk, maa~ ook het regist~eren van waardevolle a~- 1 

tik~len op daa~toe bestemde kaarten of het doo~geven aan I 
de pOlitie van een Iangdurige afwezigheid uit huis. :J~Ji 

Gerichte surveillances 
Dat het gehele politieko~ps van Hoogeveen in 1980 ext~a 
aandacht heeft be steed aan de bestr; jdi ng en het voo~.
komen van met name "e~nieling, inbraak en diefstal was 
bekend nan ongevee~ eende~de (31Y.) van de ~espondenten. 
Voo~ ongeveer eenderde zijn dit dezelfde die ook bekend 
zijn met VM. De media hebben hie~in een minde~ grote ~ol 
gespeeld dan bij het informe~en over de ambtenaar VM. Een 
derde van degenen die op de hoogte waren van de extra ac
tiviteiten van het korps zei dit te weten uit artikelen 
hie~over in de pers. Bijna tweede~de had het afgeleid uit 
de grote aanwezi ghei d van de pol i ti e op straat, zowel 
overdag als 's avonds en '5 nachts. Een klein aantal 
mensen noemde ook het werk van de wijkagenten die vooral 
bi j clubhui zen, jeugdgebouwen en scholen aandacht be
steed hebbenasn het best~i jden van ve~ni el i ng: tabel 
9.2. 

-I. ! 

--- ~- ---- - .. -

label 9.2: 
Info~matieb~onnen ove~ de ext~a politie-aandacht; pe~
centages 

grote~e aanwezigheid politie 's avonds 
en's nachts op straat 

g~ote~e aanwezigheid politie ove~dag 
op straat 

a~tikelen in de plaatselijke pe~s 

we~kzaamheden van de wijkagenten 

vrienden, kennissen, familie e.d. 

35.7 

30.4 

35.2 

11. 9 

17.6 

Ook hier wa~en e~ mensen die het op mee~ dan een manier 
geme~kt hadden; voo~al de combinatie van grote~e aanwe
zigheid van de politie ove~dag en '5 avonds, alsook de 
g~ote~e aanwezigheid in combinatie met a~tikelen in de 
plaatselijke pers. 
Men kon niet goed aangeven of deze politie-activiteiten 
iets geholpen hadden; eende~de had daar geen mening over; 
eende~de zei dat het niets had geholpen en eenderde was 
van mening dat het (iets) had geholpen. 
Degenan die 'zeiden dat het -zij het niet veel- geholpen 
had, noemden daa~bij vooral dat e~ minder vernielingen 
waren en dat het ~ustiger was gewo~den in de gemeente. 
Ook w~rd het opt~eden van de politie gep~ezen: men yond 
dat de politie mee~ aandacht schonk aan allerlei dingen 
en sneller c.q. goed opt~ad. 

Wannee~ d~~e ~esul taten vergeleken worden met de ui t
komsten va~ een onderzoek in een wijk in Den Haag naar de 
bekendheid van ean inbraakteam (14), dan scoo~t Hooge
veen zeke~ niet slechte~. In Den Haag was niet aIleen 
veel mee~ aandacht gegeven aan het team doo~ alle~lei 
vormen van voorlichting, ~aar ook was het juist ~e taak 
van het team zoveel mogelijk op straat te zijn en con
tacten te leggen met de bevolking. Uit het onderzoek in 
Den Haag bleek 30~ a 40% op de hoogte te zijn van het in
braakteam. In Hoogeveen was 54~ op de hoogte van VM of 
van de overige axtra politie-activiteiten. 
Ook in Den Haag hadden de media bij h~t geven van be
kendheid aan de nieuwe politie-activiteiten een belang
~ijke ~ol gespeeld. 
Wat dat betreft scoo~t Hoogeveen wellicht gunstiger, om
dat naast de invloed van de media de grotere aanwezigheid 
van de politie op straat de mensen was opgavallen. Een 
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kanttekening dient hierbij gemaakt te worden: de grotera 
aan.wezi ghei d van de pol i tie's avonds op straat zal voor 
een deel een gevolg kunnen zijn van de verhoogde 
survei llances in verband met de r~eds eerder genoemde 
brandstichtjngen. 

9.~ Bekendheid experiment en persoonskenmerken 
Nagegaan is ~f de bekendheid met het experiment nog weer 
verschilt per bevolkingsgroep. 
Het bleek dat de ambtenaar VM wat meer bekend was bi j 
mannen dan bij vrouwen (40X tegenover 34X). De bekendheid 
van VM is verder het grootste onder de leeftijdsgroep van 
40 t/m 64 jaar (43X) en het minste onder de leeftijds
groep jonger dan 25 jaar (20X). Ook personen van 65 jaar 
en ouder waren relatief wat minder op de hoogte. 
Binnen de drie onderscheiden sociale milieus loopt de be
kendheid eveneens uiteen. Bij de lagere sociale milieus 
is de bekendhei d met VM geri nger dan in de hogere 
milieus. Hierop van invloed zou k~nnen zijn het gegeven 
dat mensen uit hogere sociale milieus met meer aandacht 
of met anders gerichta aandacht krant of weekblad le~en. 
En juist de pers was het instrument waardoor men kennis 
had ~enomen van VM. 
De relatief geringa bekendheid van VM bij vrouwen, jon
geren en ongeschoolden komt overeen met de uitkomsten van 
het onderzoek in Den Haag en sluit ook aan bij een onder
zoek naar de bekendheid van VM-campagnes via de media; 
(10), Daarbij is gebleken dat jongeren (in grote I'itedeh) . 
en ongeschoolden het minst worden bereikt met preventie-': 
voorlichting, terwijl uit slachtofferstudies naar voren~ 
is gekomen dat juist deze groepen relatief hoge risico's~ 
lopen om het slachtoffer te worden van een delict. ~ 
Dat het gehele politiekorps in Hoogeveen in 198D extra 
aandacht had gegeven aan de bestri jdi ng van bepaalde 
vormen van criminaliteit was eveneens niet in gelijke ma
te bekend aan de verschi llende bevolkingsgroepen. De 
verschillen zijn minder groot en ook in andere richting 
dan bij de bekendheid met VM. Hier zijn de vrouwen iets 
meer op de hoogte (32X tegenover 29X). En nu is juist de 
bekendheid het grootst onder de jongste leeftijdscatego
ri e. De verschillen zi jn echter geri ng; 33X tegenover 
30X. Naar sociale klasse zijn er geen verschillen. 

9.S Bekendheid experiment en evaluatfecrit~ria 
Nagegaan is ook nog of personen die op de hoogte waren 
van het bestaan van VM meer preventiemaatregelen namen 
ter voorkoming van fietsendiefstal, diefstal uit &uto of 
i nbraak, dan person en di e hi ervan ni et. op de hoogte 
waren. Vooral san de preventie van fietsendiefstal en in
braak had de ambtenaar VM in zijn voorlichtingsactivi
teiten aandacht gegeven. Hierbij dient te worden 
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opgemerkt dat op zich genomen het bekend zijn met VM nog 
niet betekent dat daarvan effect uitgaat en dat men meer 
preventiemaatregelen neemt. Een dergelijke causale rela
tie in het onderzoek niet kan worden vastgasteld, aIleen 
een statistische relatie. 
Uit het onderzoek blijkt dat er vrijwel geen verschil be
staat tussen mensen die weI en die niet bekend waren met 
VM. Ten aanzien van fietsendiefstal is er geen samenhang 
tussen preventiebereidheid en bekendheid met VM. Bij in
braakpreventie bevinden zich onder degenen die VM kennen 
zowel iets meer mensen die geen als iets meer mensen die 
drie of meer preventiemaatregelen nemen. De verschillen 
bedragen evenwel niet meer dan 4%. 

Nagegaan is tevens of de bekendheid met het experiment 
samenhangt met de bereidheid om de hulp van de politie in 
te roepen. Het blijkt dat er geen samenhang is met de be
kendheid met VM, maar weI met de bekendheid met de extra 
politie-aandacht. De bereidh~id am de politie te waar
schuwen is aanzienlijk grater wanneer men op de hoogte 
was van de extra politie-aandacht. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de helft van de 
bevolking.op de hoogte is van de extra aandacht van de 
Hoogeveense politie voor de criminaliteitsbestrijding of 
de preventie. 
Mannen en iets ouderen zijn wat meer op de hoogte van VM; 
vrouwen en iets jongeren zijn wat vaker op de hoogte van 
de overige politie-activiteiten. Slechts een kleine 
groep heeft naar aanlaiding van de bekendheid met 
VM-activiteiten bepaalde maatregelen getroffen. En 
evenmin is de praventiebereidheid of de bereidheid om de 
hulp van de politie in te roepe" toegenomen. De directe 
doorwerking van VM nadat het in Hoogeveen een jaar als 
zodanig functioneert lijkt nog niet zo groot te zijn. 
Degenen die op de hoogte zijn van de extra activiteiten 
van het korps in het kader' van de 
criminaliteitsbestrijding, zijn vaker van mening dat de 
Hoogeveense politie op goede W1Jze met de 
crmi nal i tei tsbestri j di ng, naast di evan Vf1, bezi 9 is. 
Het politie-experiment lijkt zichtb~ar voor de bevolking 
te ZlJn en als positief te worden ervaren. Bovendien 
wijzen de onderzoekresultaten in de richting van een toe
nemende bereidheid om de hulp van de politte in te roepen 
als gevolg van bekendheid met de extra aandacht van de 
politie voor de cr;minaliteits~estrijding. 

De onderzoekresultaten geven derhalve weinig aan
wijzingen dat het experiment na ~en peri ode van een jaar 
heel duidelijke positieve effect en heeft opgaleverd. De 
criminaliteit is niet gedaald. De preventiebereidheid 
is ni et of slechts bi j een bepaalde groep van de be
volking toegenomen. WeI is de bereidheid om de politie te 
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waarschuwen toegenomen, ZlJn de onrustgevoelens afgeno
men en is het oordee~ over het politie-optreden 
~erbeterd. Voorzover er ~prake is van effecten van het 
experiment zijn deze nogal diffuus van aard, zowel ten 
aanzien va,n de uitwerki.ng ervan op de bestrijding van de 
criminaliteit als ten aanzien van de relatie tussen mid
del (VM-activiteiten' extra politie-aandacht) en effect. 
De indruk be staat dat de geconstateerde effect en op de • 
attituden samenhangen met een hoger gepercipieerde aan- , 
dacht van de politie voar cri~~~aliteit, 
verkeersveil i ghei d en ordehandhavi ng, gebaseerd op aan- ,-,. 
wezigh~id van de politie op straat. In het slothoofdstuk 
wordt hierop teruggekomen. 

10 GEREGISTREERDE CRIHINALITEIT 

10.1 Inleiding 

--------~s~, ------

Alhoewel politiestatistieken geen volledig beeld geven 
van de criminaliteit geven ze weI weer hoeveel zaken er 
bij de politie binnengekomen zijn ~n hoeveel werk van de 
politie gaat zitten in de criminaliteitsbestrijding. De 
plaatselijke ontwikkeling van de geregistreerde 
criminaliteit kanvoorts worden gelegd naast de crimina
liteitsontwikkeling volgens de statistieken van het Cen
traal Bureau v~~r de Statistiek (CBS). 
In Hoogeveen bestaan twee interne regi strat i esystemen. 
Het bureau OPC houdt een overzicht bij van aIle 
"recherchezaken" (als recherchezaken telt het bureau OPC 
aIle misdrijven met uitzondering van diefstal van f~ets 
en misdrijven WVW). Daarnaast zijn er de overzichten die 
maandelijks worden ingezonden naar het CBS. 
Beide overzichten gaven onderling nogal verschillende 
ci jfers te zl en. 
Oorzaak daarvoor is o.a. dat ee~ bepaalde zaak op een la
ter moment in de tBS-statistiek~h vermeld wordt dan in de 
registratie van het bureau OPC, nl. wanneer het 
proces-verbaal bij de administratie-afdeling van de 
Hoogeveense politie bekend is. H~t bureau OPC telt daar
entegen de recherchezaken' vanuit de dag- en 
nachtrapporten van de gauni formeerde en de justi ti ele 
di enst en vanui t de meldkaarten, dus op een eerder 
moment. Vervolgens telt het bureau OPC pogingen tot een 
misdrijf ook mee, alsmede zaken waarvan geen 
proces-verbaal is opgemaakt. Deze si tuati e bestond al 
voordat het experiment en derhalve hat WODC-onderzoek in 
Hoogeveen zou plaatsvinde~. Om gaen niet-controleerbare 
verstoringen te introduceren zijn geen veranderlngen 
aangebracht in de beida registratiesyste~en. De ~ntwik
keling van de geregistreerde criminaliteit zal ge~chetst 
worden alan de. hand van bei de system",n. Aileen bi j de 
CBS-registratie is het evenwel mogelijk een vergelijking 
te maken metlandelijka cijfers. Deze vergelijking'is be
perkt gehoudeh tot de misdrijven volgens het Wetboek van 
Straf.recht (WvS). 
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10.2 criminaliteit volgens Qt::cBs-registratie 
Ha~egaan is hoe de totale geregistreerde criminaliteit 
WvS zich in Hoogev~~n heeft ontwikkeld in de jaren 1978 
tot en met 1980 en hoe zich dit verhoudt tot landelijke 
cijfers. En ditzelfde is gedaan voor een aantal 
delicttypen afzonderlijk. 
Tabel 10.1 geeft de ontwikkeling van de totale geregis
treerde criminaliteit WvS en tabel 10.2 voor de afzon- '!I.,: 

derlij({e delicten. Voor de verge.l1jking met de: 
landel i jke ci jfers z; jn de gegevens voor gemeente- en 
rijkspolitie tezamen genomen. Dit is mede gedaan om de .r 
criminaliteitsontwikkeling in de kleinere 
rijkspolitie-gemeenten te "corrigeren" met de 
crimina11teitsontwikkeling in de grotere (en vooral de 
grootste) gemeenten met gemeentepolitie. 

Tabel 10.1: 
Ontwikkeling geregistreerde criminaliteit WvS gemeente 
Hoogeveen. en landelijk van gemeente- en rijkspolitie. 
1978-1980. 

1978 
1979 
1980 

Hoogeveen 
aantal stijgings ~ 

1302 
1180 
1508 

904" 
+ 27.8" 

landelijk 
aantal stijgings ~ 

488.708 
528.410 
610.680 

+ t.l" 
+ 15.6" 

In Hoogeveen is de geregistreerde criminaliteit WvS over 
de peri ode van 1978 tot en met 1980 gestegen met 16" en 
landelijk met 25". Specifiek voor 1980 is er in Hooge
veen sprake van een vrij forse stijging in tegenstelling 
tot de daling in het jaar daarvoor. Het mage duidelijk 
zijn dat de keuze v~~r de lengte van het interval tot an
dere conclusies kan lei den. 

Zowel landelijk als in Hoogeveen ZlJn er over de jar~~ 
heen tussen de vijf delicttypen aanzienlijke 
verschillen. De richting van de verschillen is daarbij 
voor Hoogeveen nog weer anders dan landelijk (15). 
Wanneer we ons beperken tot 1980 dan blijkt dat in Hooge
veen vooral eenvoudige diefstal en diefstal door middel 
van braak in 1980 ten opzichte van 1979 sterker gestegen 
zijn dan het totaal van misdrijven WvS; respectievelijk 
55.2" en 62.6" tegenover 27.P~ (tabel 10.1). En ditzelfde 
geldt voor diefstal uit voertuigen. Daarentegen is ver
ni eli ng in 1980 in Hoogeveen slechts geri ng gestegen: 
+8.1". 
De stijging van winkeldiefstal kan mede veroorzaakt zijn 
door de Yoorlichtingsactivitl1iten van de ambtenaar VM 

( 

aan de middenstand waardoor het aangiftegedrag tijdelijk 
was toegenomen. 

Tabel 10.2: 
Ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit ~VS van 
enkele specifieke delicten. gemeente Hoogeveen en lan
delijk gemeente en rijkspolitie, 1978-1980 (CBS). 

1. EEHVOUDIGE DIEFSTAL 
Hoogeveen: santal 

stijg.X 
landelijk: aantal 

stijg." 

2. DIEFSTAL dmv. BRAAK 
Hoogeveen: aantal 

stijg.X 
Landelijk: aantal 

stijg.X 

3. VERHIElIHG 
Hoogeveen: aant~l 

stijg." 
Landelijk: aantal 

stijg.~ 

1978 

322 
+29.3" 

243.709 
- 2.7" 

269 
+28.1~ 

125.747 
+ 4.1~ 

340 
+38.8" 
50.963 
+23.3~ 

4. DIEFSTAL UIT VOERTUIG 
Hoogeveen: aantal 

stijg.X 
Landelijk: aantal 

stijg.X 

50 

36.994 

5. WIHKElDIEFSTAL 
Hoogeveen: aantal 

stijg.X 
Landelijk: aantal 

stijg." 

115 
+ 5.5" 
24.096 
+21. 9" 

1979 

288 
-lO.6~ 

256.193 
+ 5.1~ 

195 
-27.5~ 

143.445 
+14.1" 

346 
+ 1.8" 
58.115 
+14.0~ 

34 
-34.0" 
41. 600 
+12.5" 

102 
-11.3Y. 
26.056 
+ 8.1" 

1980 

447 
55.2" 

291.543 
+13.8" 

317 
+62.6" 

171.777 
+19.8" 

374 
+ 8.1" 
69.779 
+20.1" 

65 
+91. 2" 
56.156 
+35.0" 

135 
+32.2" 
31.206 
+19.8~ 

i 

Samengevat kan men stellen dat uit de CBS-reg;stratie 
blijkt dat de criminaliteit WvS in Hoogeveen in 1980 
sterk is gestegen ten opzichte van 1979 en sterker dan de 
stijging in de landelijke cijfers. doch niet ten opzichte 
van 1978. Vooral bij eenvQudige diefstal en diefstal uit 
voertuigen is de stijging over 2 jaar relatief groot in 
Hoogeveen. Een ui tzonderi ng moet worden gemaakt voor 
vernieling waar slechts een geringe stijging is te zien 
in Hoogeveen ~egenover een aanzienlijke stijging in de 
landelijke cijfers. Ook is over een periode van 2 jaar de 
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stijging van inbraak in Hoogeveen 
landelijk. alhoewel het laatste jaar 
stijging te zien gaf tegenover 1979. 

ger i nger dan 
weI een forse 

10.3 Criminalitett va!gens de registratte van het bureau OPC 
Vanaf 1978 houdt het bureau' ope een overzicht bij van de 
daar geregistreerde misdrijven. Tabel 10.3 geeft een .i 
totaaloverzicht en tabel 10.4 aen overzicht van enkele ! 
delicttypen afzonderlijk. voor de peri ode 1978-1980. De 
problematlek van de vergelijking van registratiesystemen 
moge duidelijk zijn, wanneer men de aantallen misdrijven 
van paragraaf 10.2 vergelijkt met d2 aantallen in deze 
paragraaf. Daarop zal hier verder njet worden ingegaan. 
Gekeken zal worden naar de ontwikkelingslijn die uit de 
cijfers van het bureau OPC zichtbaar wordt. 

Tabel 10.4: 
Ontwikkeling van de garegistre~rde criminaliteit WvS, 
bureau OPC, gemeentepolitie Hoogeveen, 1978-1980. 

1978 
1979 
1980 

aantal 

903 
950 

1084 

stijgings X 

+ 5.2~ 

+ 14.1~ L.-________________________ .'<~_ . 

De stijging van 1980 ten opzichte van 1979 
merkelijk hoger dan dia van 1979 ten opzichte 
Tussen 1978 en 1980 is er een stijging 
(CBS-regi5tratia geeft een stijging van 16Y.). 

Tabel 10.5: 

is aan
van 1978. 
van 20%. 

Ontwikkeling van enkale delicttypen, bureau OPC, ge
meentepolitie Hoogeveen, 1978-1980 

diefsta~ inbraak vernieling 
aant. stijg.Y. aant. stijg.Y. aant. stijg.X 

1978 346 189 251 

1979 310 -10.4Y. 186 - 1. 6Y. 304 +21.1X 

1980 423 +36.!iY. 250 +34.4X 271 -10.9X 

Tabel 10.5 geeft bij inbr.aak an diafstal een eanzianlijka 
toename te zien in 1980 ten opzichte van 1979; deza is 
groter dan de toename over hat totala eantal misdrijven 
(+14 .1X). Bi j varni el i ng daerentegen is aen del i ng ta 
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zien. Ook over aen periode van twae jaar is de stijging 
van diefstal en inbraak reletief groot. 
Meer specifiek naar vormen van diefstal, inbraak en ver
nialing blijkt vooral diefstal uit garderobes, kleedka
mers van openbaar toegankelijke gebouwen of sportlokalen 
en inbraak in woningen te zijn toegenomen. Vernieling 
aan openbare gebouwen, scholen, woningen en winkels is 
relatief sterker gedaald dan vernieling aan voertuigen. 

Samengevat vertoont de criminaliteitsontwikkeling in 
beide registratiesystemen in grote lijn eenzelfde beeld. 
Volgens beide systemen is er in 1980 in Hoogeveen een 
toename te zien van de geregistreerde criminaliteit, 
vooral van eenvoudige diefstal door middel van braak. De
ze toename is over twee jaren i ets geri nger dan de 
landel i jke ontwi kkeli ng, ni et over het laatste jaar. 
Vernieling lijkt relatief wat afgenomen te zijn (en zelfs 
absoluut volgens de OPC-gegevens). Dit wijkt in gunstige 
zin af van de landelijke cijfers. waar sprake is van een 
stijging. Vooral aan openbare gebouwen en scholen zijn 
relatief minder vernielingen gepleegd. Dit laatste wordt 
bevestigd in de omvang van de financiele schade die door 
gemeente, PTT e.d. gel eden is ten gevolge van aangerichte 
vernielingen. Deze bedragen liggen in 1980 aanzienlijk 
lager d~n in 1978. En dit zelfde geldt voor de midden
stand. Uit e~n kleine enquete die onder d~ middenstand is 
gehouden in het begin van 1980 en wederom in 1981 blijkt 
dat aan hun bedrijfspanden in 1981 minder vernielingen 
zijn aangericht. Vooral geldt dit voor de winkels in het 
centrum van Hoogeveen, het gebi ed waar veel ger; chte 
surveillances zijn uitgavoerd. 
De aan de politie ter kennis gekomen vernielingen werden 
door het bureau OPC maandelijks in kaart gebracht. Uit 
deze maandoverzichten blijkt eveneens dat in de loop van 
1980 minder vernielingen in het centrum zijn te lokali
sereno Er zijn geen aanwijzingen dat de daling in het 
centrum is samengegaan met een duidelijke stijging in an
dere delen van de gemeente. Van verplaatsi ngseffecten 
binnen de gemeente lijkt nauwelijks sprake te zijn. 
Alhoewel derhalve zou mogen worden gec~ncludeerd tot een 
(relatieve en/of absolute) daling van vcrnieling en een 
(relatieve en absolute) stijging van diefstal en inbraak 
in Hoogeveen in 1980 ten opzichte van 1979 en 1978, 
moaten de cijfers die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd 
behoedzaam worden gehanteerd. Niet aIleen zijn de ver
schillen tussen de CBS~registratie en de registratie van 
het bureau OPC nogal groot en moet derhalve niet worden 
efgegaan op de exacte aantallen, ook is het zo dat hat 
berekenen van percentag~s over kleine absolute ~antallen 
-gegeven een bepaalda betrouwbaarheid- een geringere 
nauwk@urighei d geeft dan het berekenen van percentages 
over grote absolute aantellen. Verschuivingen in aantal 
ter kennis gekomen misdrijven resulteren voor Hoogeveen 
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derhalve reeds snel tot relati ef grote percentagever
schillen. De cijfers in d~t hoofdstuk beogen niet meer 
dan het weergeven van de trend die zich in de peri ode van 
1977-1979 in Hoogeveen (en landelijk) in de omvang van de 
criminalite~t heeft voorgedaan. 
Het is voorts niet mogelijk de gegevens over de ontwik
keling van de werkelijke criminaliteit (hoofdstuk 4) te 
relateren aan de gegevens hierboven over de ontwikkeling 
van de geregistreerde criminaliteit. De enquetes zijn 
gehouden onder de bevolking en hebben zich beperkt tot 
bepaalde vormen van di efstal, i nbraak en vern; el i ng. 
Vooralsnog corresponderen de stijging van de 
"werkelijke" vernielingen en het stabiel blijven van de 
"werkelijke" inbraken niet met de daling van de geregis
treerde inbraak, mede in relatie tot de geconstateerde 
dal i ng in het aangi ftegedrag van de slachtoffers. OP 
grond van de enquetegegevens over slachtofferSChap en 
aangi ftegedrag zou men mogen verwachten dat geregi 5-

treerde vernielingen in de privesfeer of weI iets 
gestegen of weI ongeveer gelijk zouden zijn gebleven. Dit 
wordt niet bevestigd uit de gegevens van het bureau ope, 
waar sprake is van een daling. Tevens zou men mogen ver
wachten dat geregi streerde i nbraken zouden Zl In 
gedaald. Ook dat is niet het geval. Ook de cijfers uit 
de bevolkingsenquete kunnen in feite, gezien het geringe 
aantal slachtoffers, aIleen worden gehanteerd om ten
denzen te signaleren. Geconcludeerd kan worden dat zowel 
bevolkingsenquete als politiestatistieken aangeven dat 
de criminaliteit in Hoogeveen niet afgenomen is en dat 
aIleen ten aanzi en van verni el i n9 de toename wel,1. i chttwat 
geringer 15 dan de toename in landelijke cijfers. 
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11 ERVARINGEN MET VOORKOHING MISDRIJVEH 

11.1 Inlei'ding 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat een dee I van de 
VM-activiteiten in 1980 bestond uit het verstrekken van 
adviezen ter'beveiliging tegen inbraak. 
Personen di e met di t aspect van VM van nabi j te maken 
hebben gehad, zi jn vermoedel i jk het best 1 n staat een 
oordeel daarover te geven. Daartoe is met personen met 
wie de ambtenaar VM volgens zijn werkoverzichten een con
tact heeft gehad dat meer inhield dan een kortstondig en 
eenmalig verstrekken van wat informatie, een telefonisch 
interview gehouden. 
Zij werden daarvan van te voren op de hoogte gesteld door 
de ambtenaar. VM of vanuit het WODe. 
Met 40 personen is op deze wijze ean interview gehouden, 
met 11 anderen die daarvoor eveneens in aanmerking zouden 
kunnen komen is dit niet gelukt; er was inmiddels te veel 
tijd verstreken na de contacten die zij met de ambtenaar 
VM hadden gehad, en ook was een aantal van hen ver
schillende keren niet telefonisch bereikbaar waarna van 
verdere pogingan is afgezien. 
De 40 interviews zijn voor het merendeel 2 a 3 maanden na 
de VM-contacten gehouden, dit om ruimte te bieden aan de 
u i tvoer i ng van het eventuele bevei 1 i g1 ngsadv i es dat de 
ambtenaar VM had gegevan. 
Een onderscheid is te maken tussen personen die voor hun 
privewoning of voor prive-aangelegenheden contact hadden 
(13x), personan bij wie het g1ng om de beveiliging van 
een winkelpand (lOx) en personen die eveneens voor de be
veiliging van hun zaak contact hndden, doch dit was dan 
geen winkel maar by. een kantoorruimte van een architect 
of een praktijkruimte van een arts Cl7x). Deze drie 
groepen zullen in de volgende par<:lgrafen Clfzonderl i jk 
worden besproken. Daarbij zal worden ingegaan op: 

• het initiatief tot contact; 

• de afspraken die er gemaakt zijn en hat nakoman van 
deze afspraken; 
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• het oordeel over de VM-activiteiten; 

• het nut dat men toekent aan de getroffen maatregelen. 

In de laatste paragraaf worden de belangrljkste resul
taten over aile contacten tezamen nogmaals kort gememo
reerd. 

11.2 VM-contacten privedoeleindan 
Van de 13 personen in deze categorie hebben er 6 zelf te
lefonisch contact opgenomen met de ambtenaar VM om een 
afspraak te maken (naar aanleiding van inbraken in de ei
gen woonbuurt, verstrekte 1 nformat i e over het bestaan 
van VM in de media of via kennissen), 3 van hen zijn zelf 
naar het politiebureau gegaan om informatie te krijgen 
over preventiemogelijkheden en bij 4 personen heeft de 
ambtenaar VM het inititiatiaf tot contact genomen (van-

:1 

wege een i nbraak of om andere redenen). i 
Voor 7 van de 13 i~ sfgesproken dat de ambtenaar VM een II 

l\ 
schriftelijk beveiligingsadvies zou opstellen. De 3 per- i! 
sonen die aIleen informatie wilden, hebben dit in een ge
sprek met VM gekregen. Aan 3 personen is thui seen 
mondeling beveiligingsadvies gegeven. Meestal ging het 
om adviezen voor mechanische beveiliging (hang- en 
sluitwerk) of betere glasbeveiliging. 
AIle toegezegde schiftelijke adviezen zijn uitgebracht. 
Van de 10 (7 schriftelijk en 3 mondelinge) adviezen zijn 
er 7 geheel en 3 gedeeltelijk door de 'client' overgeno
men. Het niet geheel overnemen van het advies was vooral 
een kwestie van te hoge financiele kosten. De v')orge- l" 
stelde oplossi ngen waren door VM op dui deli jke en 'i 
begrijpelijke wjjze aan de client kenbaar gemaakt. De ... ' 

,~ 

kleinere te nemen maatregelen zijn meestal door de client ~ 
zel f ui tgevoerd, de grot ere zi jn veelal door' ~en 
plaatselijke aannemer verricht. Met de oMvang van de te 
nemen maatregelen varieerden de kosten van ca. f. 75,-
tot ca. f. 6.000,--. 
AIle 13 personen waren tevreden tot zeer tevreden over 
het werk dat de ambtenaar VM voor hen had verricht. Ge
noemd werden daarbij de snelheid van handelen en de vak
bekwaamheid. De snelheid waarmee het advies was 
opgesteld varieerde van tel" plekke tot ca. 14 dagen. Bij 
vrijwel aIle personen (9 van de 10) is de ambtenaar VM 
ook later nog langs geweest om te zi en of en op well<e 
wi jze het bevei Ii gi ngsadvi es was uitgevoerd. Over het 
bestaan van een afdeling VM binnen het politiekorps in 
Hoogeveen was men unaniem positief. Men yond VM typisch 
werk dat door de politis gedaan zou moeten worden. De an
dere hel ft had daarover een mi nder ui tgesprol<en m'eni ng, 
maar vond weI dat de politie meer dan een ander de ver
ei ste kenni 5 op di t terrei n had. Men had in veel 
gevallen (8 van de 13) zelf met kennissen, familie, buren 

of zakenrelaties gesproken over het contact dat men met 
VM had gehad. 
Een ruime meerderheid (9 van de 13) was van mening dat de 
aangebrachte of aan tebrengen voorzieningen hun bevei
ligingsprobleem volledig hadden opgelosti enkele anderen 
vonden dat ook deze maatregelen niet zouden helpen tegen 
professionele inbrel<ers. Meer in z'n algemeenheid was 
een groter aantal deze laatste mening toegedaan. Maatre
gelen ter voorkomi ng van mi sdri jven zullen over het 
algemeen weI de gelegenheidsinbreker afschrikken, maar 
niet de professionele inbreker. Voor hen Hordt het echter 
weI wat moeilijker gemaakt om binnen te komen. 

11.3 Vtt-contacten inbraakpreventie winkel 
Bij 8 van de 10 personen uit deze categorie heeft de amb
tenaar VM zelf het initiatief tot contact genomen om in
formatie over preventiemogelijkheden te geven. De 
aenleiding was o.a. een recent gepleegde inbraak in de 
desbetreffende winkel, kennis van de VM-ambtenaar over 
de aanwezi ge i nbraakprevent i e of de controle van een 
alarminstallatie. 
Voor 5 van de 10 is een schriftelijk beveiligingsadvies 
opgesteld en voor 3 is ter plekke mondeling advies gege
ven. Ook hier betrof het voor het merendeel mechanische 
beveiliging; slechts 2x werd er tevens electronische be
veiliging geadviseerd en aangebracht. 
Van de 8 adviezen zijn er 5 geheel ultgevoerd en 3 ge
deeltelijk (omdat man het te duur of te uitgebreid yond). 
De omvang van de aan te brengen bevailiging en wellicht 
het feit dat hat zakenpandan waren bracht met zich mee 
dat de uitvoering bij 6 van de 8 is uitbeste~d aan een 
aannemer; de andere 2 hebben de beveiliging zelf aange
bracht in nauwe samenwerking met een aannemer. De kosten 
varieerden van ca. f. 2.000,-- tot ca. f. 14.1'00,--. 
Allen waren tevreden tot zeer tevreden over hat wk~k van 
VM, vanwege de vakbekwaamheid, de accuratesse, de 
snelheid (van tel" plekke tot ca. 3 weken) en de inzet van 
de ambtenaar VM. Bij ongeveer de helft was de ambtenaar 
VM ten t i j de van het i nterv i ew al lanss geweest om d~ 
uitvoering van het advies te controleren. Vrijwel allen 
(8 van de 10) vonden het een goede en nuttige zaak dat er 
in Hoogeveen bij de politte een afdaling VM is; slechts 
een van hen yond dat de pol i ti e zi ch betel" met and'2re 
dingen zou kunnen bezighouden Cdrugsverslaving, brand
stichtingen). lets mindel" dan de helft (4 van de 10~ hQd 
met anderen over hun contacten met VM gesproken, veelal 
bij informele aangelegenheden. De meerderheid (7 van de 
10) vond preventi evoorl i chti ng e"n -advi seri ng typi sch 
werk voor de politie; deze is deskundig, 
n i et-commerc i eel en obj act i ef. Anderen voncl~n dat ook 
een onafhankelijk instantie zoals bv. da Consumentenbond 
dit werk zou kunnendoen. Nog meer dan bij de vorige ca-
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tegorie clienten kwam in deze groep naar voren dat, ook 
al waren hun speci fi eke bevei 1 i gi ngsproblemen volledi 9 

Qf grotendeels opgelost, het voor de amateuri nbrel<er 
moei 1 i j ker wordt door allerlei 
maar dat deze maatregelen een professi onele i nbreker 
niet zullen tegenhouden. 

11.4 VM-contacten inbraakpreventie kantoor 
Van de 17 personen die voor de beveiliging van kantoor
of praktijkruimte contact hebben gehad met de ambtenaar 
VM, hebben 7 zelf het initiatief tot dit contact genomen, 
veelal naar aanleiding van informatie over·het bestaan 
van VM. Bi j 6 personen gi ng het i ni ti ati ef ui t van de 
ambtenaar VM, soms op grond van andere overwegingen zoals 
by. contact met een architectenkantoor om te praten over 
de mogelijkheid om beter hang- en sluitwerk op te nemen 
in de ontwerpen en kostencalculaties van bouwplannen. 
Bi j 7 personen is een schri fteli jl( beveil i gi ngsadvi es 
opgesteld, bij 6 een mondeling en bij de 4 anderen ging 
het niet in cuncreto om een beveiligingsadvies. Wederom 
gaat het advi es veelal over mechan i sche bevei 1 i gi ng 
(hang- en sluitwerk); een enkele keer' betrof het 
electronische beveiliging of het aanbrengen van bepaalde 
verlichtingsapparatuur. Van de 13 adviezen zijn er 7 ge
heel overgenomen en 6 voor een deel (vanwege de hoge 
kosten). In vergelijking tot de aangebrachte beveiliging 
bij de winkelpanden heeft hier een groter deel het werk 
zelf uitgevoerd. Bij een aantal was de ambtenaar VM reeds 
ter controle langs geweest; bij de anderen had h\j toege
zegd langs te zullen komen na voltooiing van het werk. r~ 
kosten varieerden van ca. f. 250,- tot ca. f. 35.000,-.1. 
AIle personen waren tevreden tot zeer tevreden )ver h~ 
werk van de ambtenaar VM (goede vakkennis, oog-voor de-. 
tai Is, pretti ge contacten, snelhei d van werl(Qn). Hat \ 
schriftelijke advies was steeds binnen drie weken tijd 
gereed. Allen vonden het bovendien een goede zaak dat er 
een aparte afdeling VM binnen het politiekorps ~as. De 
meerderheid (11 van de 17) yond VM ook typisch L~erk voor 
de politie vanwege ~aar grote ervaring op dit terrein; 
anderen hadden niet zo'n uitgesprokan mening. Tweederde 
had met anderen gesproken over hun ervaringen met VM. 
Meer dan de hel ft van de personen vond dat hun bevei
ligingsprobleem volledig was opgelost. De anderen waren 
wat genuanceerder in hun mening over het nut van de ge
troffen maatregelen; weI een afschrikkend effect op 
amateurs maar niet op professionals. 

11.S Slot 
Ui t de bovenstaande paragrafen komt naar voren dat de 
contacten van particulieren veor prive aangelegenheden 
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met VM meestal geinitieerd werden door de burger zelf en 
niet door de ambtenaar VM. Deze nam vaker het initiatief 
bij beveiliging van winkelpanden. Dit ligt ook meer in de 
lijn der verwachting: bij winkelpanden heeft de ambte
naar VM eerder een aangrijpingspunt tot contact. De weg 
lijkt naar particulieren nog gevonden te moeten worden. 
In de loop van de tijd is er volgens de werkoverzichten 
van de ambtenaar VM geleidelijk aan een verschuiving naar 
de privesfeer opgetreden; alhoewel v~rmoedelijk in 
hoofdzaak nog uit de hogere sociale milieus (afgaande op 
woonhuis, woonwijk en kosten die men voor de preventie 
over heeft). 
Voor ongeveer de helft van aIle personen is een 
schriftelijk advies opgesteld, zeker niet aIleen bij 
winkelpanden doch ook bij particulieren. Het advies be
trof merendeels mechanische beveiliging. Daaruit zou 
men kunn~n concluderen dat een goede uitleg ter plekke of 
een standaardi seri ng in het schd fteli jke ~dv i es ge
lei deli jk aan een ti jdsbespari ng zou kunnen opleveren 
waardoor meer ruimte ontsta3t voor andere 
preventie-activiteiten. Over de aard van het advies was 
iedereen zeer te spreken. De volledige of gedeeltelijke 
uitvoering wordt mede bepaald door de kosten die eraan 
verbonden zijn en de mogelijkheden om het werk zelf te 
kunnen uitvoeren. Onzes inziens is de nacontrole door de 
ambtenaar VM een belangrijke zaak om aan te geven dat de 
aandacht van de politie blijft bestaan ook als het advies 
is uitge~racht en men daarom het werk van VM min of meer 
als "gedaan" zou kunnen beschouwen. Van be lang is ook te 
vermelden dat men vaak VM een taak van de politie vindt 
vanwege haar vakbekwaamheid en onafhanl<elijheid. Dege
houden interviews geven slechts een beperkt beeld van de 
ervaringen met VM. In hoofdzaak betreft het n1. de 
technopreventie en niet de vele andere kanten van het be
dri jven van preventi e. Het was echter ni at Mogel i jk 
VM-acti vi tel ten op deze terr.ei nen nader te onderzoeken, 
zoals contacten met jeugdleiders, schoolhoofden, leer
lingen en leraren, deelnemers aan voorlichtingsavonden. 
Een inventarisatie van hun ervaringen ~et VM zouden veel
al "iet meer omvatten dan de constatering van een 
positieve waardering. Effecten ZlJn daar moeilijk 
meetbaar door het ontbreken van een afgebakend doel met 
afgebakende middelen. Op zichzelf is het voor het bevor
deren van de relatie tussen politie en publiek evenwel 
ook zeer belangrijk dat de VM-activiteiten los van haar 
effect en positief worden gewaardeerd. 
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12 SAHENVATTING EN SLOTBESCHfJUWING 

12.1 Inleiding 
Na het u i tbrengen van het rapport van de werkgroep 
Verbaliseringsbeleid Misdrijven heeft dp. vergadering van 
Procureurs-Gennraal besloten tot het doen uitvoeren van 
experimenten teneinde prioriteiten te kunnen stellen in 
het opsporings- en verbaliseringsbeleid. De gem~ente 

Hoogeveen is een van de gemeenten die aangezocht zijn om 
te fungeren als experimenteergemeente. 
In de voorberei di ng van daze experi men ten zi jn enkele 
verschuivingen opgetreden, waardoor zow~l de preventieve 
als de repressieve bestrijding van de criminaliteit aan
dacht kr i j gen. 

De beslissing over de invulling van het 
politie-experiment ligt op het lokale niveau, binnen het 
plaatselijke driehoeksoverleg tussen hoofdofficier van 
justitie, burgemeester en korpschef. Het doel van de ex
perimenten is nl. niet aIleen het vinden van effectieve , 
methoden van criminaliteitsbestrijding. Ook het verder 
op gang brengen en i nsti tuti orial i seren van het dri e
hoeksoverleg als beleidsbepalend orgaan voor de 
handhaving van orde en veiligheid is een belangrijk doel. 
In het lokale driehoeksoverleg berust dan ook de verant
woordel i jkhei d over de te k i ezen methoden en over de 
evaluatie van daze mQthoden voor de bestrijding van de 
criminaliteit. 
In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg be
sloten tot een experiment waarin het accent ligt op de 
preventie van criminaliteit, vooral van inbraak in wo
ningen, diefstal uit voertuigen en vernieling. Wel is 
ruimte gelaten voor andere delicten wanneer de frequen
tie van uelictpleging daartoe aanleiding zou geven. Als 
methode is gekozen voor de combi nati evan projectsur
veillance en de instelling van een ambtenaar Voorkoming 
Misdrijven (VM). Dit laatste kan worden gezien als een 
invulling van de regeling politiele misdaadvoorkoming, 
volgens welke in elk korps een of meer ~~btenaren belast 
zullen worden met het voorkomen, beheers\!"n en bestri jden 
van criminaliteit. Het jaar 1980 is experimenteerjaar 
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geweest. 

12.2 Hat ondel'zoek 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WaDC) van'het Ministerie van Justitie heeft de experi
menten begeleid en de evaluatie verricht. Om te kunnen 
vaststellen of de experimentele methoden gunstige resul
taten opleveren is een vergelijking nodig tussen begin
situatie (de situatie voorafgaande aan het experiment) 
en eindsituatie (de situatie na afloop van het 
experi ment). In de onderzoekopzet van de experi menten 
wordt een ui tvoeri ge toel i chti ng gegeven op de weten
schappelijke begeleiding en de problemen die zich bij de 
evaluatie kunnen voordoen (2). Het is van belang om hier 
te vermelden is dat de evaluatie van de gekozen expe
rimentele methoden niet (aileen) wordt afgemeten aan het 
niveau van de geregis\treerde criminaliteit, maar dat 
(teven!::) cri teri a worc'Jen gehanteerd di e zi jn ontleend 
aan onderzoek onder de bevolking. Een ander punt is de 
vaststelling van de effect en van de experimentele metho
de. Een verschil tussen eindsituatie en beginsituatie 
dient te worden afgezet tegen ontwikkelingen elders ten
ei nde het gevonden verschi 1 op zi jn waarde te kunnen 
schatten. Ais een controle op dergelijke ontwikkelingen 
is in sommige gemeenten gekozen voor een controlegemeen
te, en in andere gemeenten voor een vergelijking met de 
ontwikkelingen die uit landelijke bevolkingsenquetes 
naar voren komen. In Hoogeveen is voor dit laatste ge
kozen. De onderzoekresultaten voor de gekozen 
evaluatiecriteria worden gelegd naast de resultaten voor 
gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal die opgenqmen 
Z1 jn in de landel i j ke WODC-slachtofferenquetes di e jC:1Clr
Ii jks wO'rden gehouden. Dan nog di ent men zi ch bewus"l te 
zijn van de invloed van allerlei verstorende factoren, in 
Hoogeveen of elders, waardoor de vergal i jk i ng bemoei
lijkt wordt. Wat dat betreft beantwoorden de 
politie-experimenten niet aan de eisen die aan een 
laboratoriumexperiment mogen worden gesteld. De gevonden 
effect en gelden onder voorbehoud van het gel i jkbl i jven 
van verstorencle fclctoren. 

In Hoogeveen is zowel in 1979 als in 1981 een onderzoek 
gehouden onder een steekproef van de bevolking. Daarbij 
is rekeni ng gehouden met een verdel i ng over de ver-
5chillende woonwijken binnen de gemeente en met de samen
stelling van de bevolking naar sexe en leeftijd. 
De effect en van het politie-experiment zijn afgemeten 
aan: 

1. de omvang van de feitelijk gepleegda criminaliteiti 

2. het aangiftegedrag van slachtoffers van een delicti 
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3. de gevoelens van onveiligheid en onrusti 

4. de bereidheid tot het nemen van preventiemaatregelen 

5. de bereidheid om de hulp van de politie in te roepen 
bij verdachte situatiesi 

6. het oordeel over het optreden van de Hoogeveense po
litie; 

7. de opvattingen over de taken van de politie. 

Nagegaan is of zich in deze zeven criteria verschuivingen 
hebben voorgedaan in 1981 ten opzichte van 1979. En ook 
of dergelijke verschuivingen een gevolg kunnen zijn van 
het politie-experiment. Het doel hiervan was immers om 
de criminaliteit terug ta dringen, de gevoelens van on
veiligheid naar beneden te brengen en -op langere 
termijn~ de relatie tussen politie en bevolking te ver-
beteren. 
Naast gegevens over de fei teli jke gepleegde 
criminaliteit zijn uit de politiestatistieken gege'!ens 
verzameld over de omvang van geregi streerde 
criminaliteit. De omvang van vernieling is tevens be
paald aan de hand van gegevens bij PTT en gemeente over 
de financiele schade ten gevolge van vernieling, en bij 
middenstanders over vernielingen aan hun bedrijfspanden. 

Result~ten van het ondel'%oek 
Achtereenvolgens zullen voor elk van de zeven criteria de 
resultaten worden samengevat. Daaraan vooraf voigt een 
korte beschrijving van de politie-activiteiten in het 
experimentele jaar 1980. 

Inhoud van het experiment 
De tijd die de gemeentepolitie van Hoogeveen .in 1980 
heeft bestaed aan projectsurvei llances is bi jna 
verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Een kant
tekening daarbij is dat wellicht in 1980 maar uren als 
zodanig zijn geregistreerd. Dat neemt niet l..Jeg dat de 
Hoogeveense politie vooral ook voor 
projectsurveillances, die waren gericht op vernieling en 
baldadigheid, in 1980 aanzienlijk meer op straat is ge
weest. 
De ambtenaar VM heeft in 1980 een scala van activiteiten 
ontplooid, met aanvankelijk een accent op beveiligings
adviezen tegen inbraak en daarnaast preventievoor
lichting op avonden, "p scholen, via de plaatselijke 
media en cp tentoonstellingen. In de loop van 1980 is de 
tijd die werd besteed aan veelal individuele technische 
bev~iligingsadvie~en wat afgenomen ten gunste van voor-
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lichtingsactiviteiten op grotere schaal. 

12.3.2 Effecten van het experiment 

a. omvang van criminaliteit. 
Uit het onderzoek onder de bevolking blljkt dat de 
criminaliteit in de periode 1978-1980 gestegen is. Het 
percentage dat het slachtoffer was geworden van een of 
meer van de vijf geselecteerde delicten 
(fi etsendi efsta 1, di efstal van of u it auto, i nbraak in 
woni ng en vern i eli ng) is toegenomen, vooral van ver
nieling. In vergelijking tot landelijke cijfers is het 
beeld voor Hoogeveen voor vernieling niettemin 
gunst i ger i in 1980 9. 3~ i n Hoogev~en tegenover 10. 7~ 
landel i jk. WeI ongunsti 9 scoort Hooigeveen ten aanzi en 
van i nbraak: 1'. 4~ in Hoogeveen in 1980 tegenover O. 8~ 
landelijk. De stijging van de criminaliteit komt ook 
naar voren in de aan de politie ter kennis gekomen 
criminalH:eit. Daaruit blijkt zelfs dat de stijging in 
Hoogeveen groter is dan de landelijke stijging. Een pro
bleem hi erbi j is evenwel dat er verschi lIen bestaan 
tussen de interne regi strat i e en de CBS-regi strati e, 
terwijl daarnaast landelijk tussen de politiekorpsen nog 
weer verschillen bestaan in de wijze van 
CBS-registratie. De exacte cijfers over de omvang van de 
crilr.lnaliteit kunnen derhalve niet goed worden gehan
teerd. Gelet dient te worden op trends in deze cijfers. 
Dan bl i jkt dat in Hoogeveen in de bei de 
poli ti eregi strati es sprake is van een relat; eve dali ng 
van vernieling ten opzichte van landelijke cijfers en van 
een relatieve stijging van diefstal deor middel van 
braak. De relatieve daling van vernieling komt voorts tot 
uitdrukking in een geringare financiale schade die ge
meente, scholen en mi ddanstanders gel eden hebben ten 
gavolge van aangerichte vernielingen. 

b. aangiftegedrag. 
In hat aang; ftegedrag van slachtoffers van i nbraak, 
diefstal of vernieling is in Hoogeveen in 1980 e~n daling 
opgetreden. De aantallen waarop deze cijfer~ zijn bere
kend zijn evenw~l nogal gering, de daling is niet signi
ficant. 

c. gevoelens van onv~iligheid en onrust. 
Op vragen naar de mate waarin men weI eens over 
criminaliteit praat blijkt dat het percentage dat in 
Hoogeveen recentelijk over criminaliteit had gesproken 
in Hoogeveen sterker was gestegen (van 25~ na~r 37~) dan 
landel i jk (van 25X naar 33~). De veelvuldi ge brand
stichtingen in 1980 in Hoogeveen hebben daarin 
vermoedelijk mede een rol gespeeld. 
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De kans die men denkt te lopen om zelf het slachtoffer te 
worden is in Hoogeveen evenwel volgens de respondenten 
aanzienlijk geringer dan landelijk, en bovendien in 1981 
sterk gedaald ten opzichte van 1979. 

d. preventiebereidheid. 
Het valt moeilijk vast te stellen of de bereidheid tot 
het nemen van preventiemaatregalen is toeganomen. Aan de 
ene kant is er een grotere groep van de bevolk i ng di e 
zegt gewoonlijk meer dan een preventiemaatregel te nemen 
tegen diefstal uit de auto of tagen inbraaki aan de an
dere kant is ook de groep die zegt geen enkele maatregel 
te ~emen tegen deze delicten iets groter geworden. Voor 
fietsendiefstal is de groep die geen maatregelen treft 
gelijk gebleven, maar daar is het aantal maatregelen iets 
gedaald. 
In vergelijking met landelijke cijfers vertoont Hooge
ve~!n voor wat het l!Iantal preventti emaatregelen betreft 
~en gunstiger beeld, doch niet voar wat betreft het weI 
of niet nemen van maatregelen. 

e. bereidheid tot inschakeling van de politie. 
De bereidheid om de hulp van de politie in te roepen bij 
verdachte situaties is in Hoogeveen significant toegeno
men, vooral bij situatie5 waar potentieel sprake is van 
een misdrijf waarbij men zich wat meer persoonlijk be
trokken vo~lt. Ook per leeftijdsgroep wordt een toename 
geconstateerd. Vergelijkende cijfers ontbreken voorals
nog, zodat de toename in Hoogeveen ni et kan worden 
afgezet tegen ontwi kkel i ngen elders, waar geen experi
ment heeft plaatsgevonden. 

f. oordeel over hp.t optreden van de politie. 
Op twee manieren is nagegaan hoe de bevolking in Hooge
veen oordeelde over het optreden van de politie. Aan de 
respondenten die in contact met de Hoogeveense politie 
ZlJn geweest, is gevraagd wat ze vonden van het 
pol i ti e-optreden daarbi j. En aan aIle respondenten is 
een algemeen oordeel gevraagd. 
Ten aanzi en van het concrete optreden van de pol i ti e 
waarbij men zelf betrokken was (veor het merendeel vanwe
ge verkeersaangelegenheden) ZlJn er aanzienlijk meer 
personen tevreden over het politie-optr~den: van 73Y. 1n 
1979 naar 82Y. in 1981. Een kleine groep is ontev~edener 
geworden. Dat betreft dan relatief vaker contacten bij 
verkeerscontroles of contacten waarbij de politie em in
format i e kwam vragen. Het beeld voor Hoogeveen was in 
1979 gunst i ger dan voor een andere gemeente ui teen 
WODC-onder20el<. naar voren kLoJam; voor 1981 ontbreken 
dergelijke gegevens nog. Ook over het algcmeen genomen 
beoordeelt de bevolking van Hoogeveen het optreden van de 
politie op een zestal terreinen in 1981 gunstiger dan in 
1979. Vooral geldt dit VQor de crdehandhaving en de hulp-
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verleni ng en bemi ddeH ng. AIleen ten aanzi en' van de 
handhav i ng van de verkeersvei Ii ghei dis het gunst i ge 
oordeel niet toegenomen. Dit sluit aan bij het hierboven
genoemde . wat minder positieve oordeel bij 
verkeerscontacten. Tevens is hat een punt van aandacht 
in relatie tot andere onderzoekgegevens: naast ver
nieling en baldadigheid werden door de bevolking aller
lei problemen op het gebied van het verkeer zeer frequent 
genoemd als problemen waaraan de pol i ti e in Hoogeveen 
meer zou moeten doen. 

9. opvattingp-n over de takp-n van de politie. 
Van een zestal politietaken is aan de respondenten ge
vraagd of men dit typisch werk van de politie vindt en in 
welke mate de politie in Hoogeveen met daze taken bezig 
is. Deze taken zijn: ordehandhaving, handhaving van de 
verkeersveiligheid, criminaliteitsbestrijding, assis
tentie- en dienstverlening, bemiddeling ~n 

preventievoorlichting. Uit het onderzoek blijkt dat de 
eerste drie taken in beide enquetes door een zeer groot 
deel (ca. 90Y. a 95Y.) van de bevolking a15 een politietaak 
worden beschouwd. Ook in beide enquetes blijkt dat 
slechts eenderde (30Y. a 32Y.) bemiddeling als een taak van 
de politie ziet. Ten aanzien van de assistentieverlening 
is er een geringe stijging (van 59Y. naar 65Y.); en bij de 
preventievoorlichting is er een significante stijging 
(van 60Y.,naar 74Y.). In 1979 week het beeld voor Hoogeveen 
nauwelijks af van het beeld zoals dat uit ander onderzoek 
naar voren kwam. Hieruit zou men kunnen afleiden dat het 
beeld dat d~ bevolking heeft over de taken van de politie 
tamelijk uitgekr-istalHseerd is, doch dat het nieuwe 
terrein van de preventievoorlichting daarin nog een 
plaats kan verwerven. Men ziet dit in Hoogeveen in toe
nemende mate als een taak van de politie. Redenen 
daarvoor zouden de deskundigheid en de onafhankelijkheid 
van de politie kunnen zijn. Interviews die zijn gevoerd 
met personen die in Hoogeveen intensief contact hebben 
gehad met de ambtenaar VM wijzen in die richting. Dat 
het oordeel over de inhoud van de politietaken in sterke 
mate wordt b~paald door de indruk die men heeft over de 
mate ioJaarin de politie daarmee bezig is, kan afgeleid 
worden uit het feit dat in beide enquetes ca. aoy. a 90Y. 
van de bevolking van mening is dat de Hoogeve~nse politie 
veel met ordehandhaving, handhaving van de verkeersvei
ligheid en criminaHteit!)bestrijding bezig is. En dit 
zelfde bleek uit andere onderzoeken. De preventievoor
Ii cht i ng -wat men in toenemendp- mate ~er~ voor de 
politie vindt- is volgens de respondenten ook een ter
rein waar de Hoogeveense politie veel mee bezig is (een 
toename van 45Y. naar 66Y.). De activiteiten in Hoogeveen 
op dit gebied zijn dus niet onopgemerkt gebleven. Alhoe
weI men het lang niet altijd een taak van de poHtie 
vindt, zegt een toenemende groep van de bevolking Ceen 

f' 
I 
II 

[, 

!i 

~ 
tl , 
1 

" 
/; 
r.' 

r 
! 
I 
1 

f 
I 
I 

II 

I 
I. 

1 
I 
I 
I 
I 
[ 

I, 
f 
I 
I 
!-

stijging van 63Y. naar 75Y.) dat de politie in Hoogeveen 
veel met bemiddeling bezig is. Men zou zich kunnen af
vragen of, i ndi en di t ni et aIleen volgens de bevolki ng 
maar ook volgens de politie inderdaad het geval is, daze 
ontwikkeling verder uigebouwd of juist wat afgeremd moet 
worden; en de bemiddelende tank van de politie beperken 
tot het "opvangen van de eerste signalan" en vervolgens 
tot het doorverwi jzen naar de betreffende i nstanti es. 
Bij de prioriteitsbepaling van de politietaken zou het 
bevoegde gezag kunnen overwegen in welke mate men het 
oordeel van de bevolking dienaangaande. laat mee~pelen. 
De resultaten voor Hoogeveen wijken ook hier niet veel af 
van resultaten elders. 

h. bekendheid met het~olitie-experiment. 
In het onderzoek is zowel gevraagd naar de bekendheid met 
het bestaan van de ambtenaar VM binnen het politiekorps 
als met de overi ge extra pol i ti e-aandacht voor de be
strijding van inbraak, diefstal en vernieling. Voor elk 
van de twee onderdel~n van het experiment zegt ongeveer 
eenderde van de respondenten hi ervan op de hoogte te 
zijn. Over beide onderdelen tezamen is de helft bekend 
met het politie-experiment. Vergeleken met de be
kendheid van een politie-experiment elders in het land is 
dit zeker geen ongunstig resultaat. De media hebben een 
belangrijke rol gespeeld ten aanzien van de bekendheid 
met VM. De andere activiteiten heeft men vooral ook ge
concludeerd uit de grotere aanwezigheid van de politie op 
straat. 
Vermoedelijk in samenhang met de wijze waarop men bekend 
is geworden met het experiment zijn er verschillen naar 
leeftijd en sociale klasse. De ambtenaar VM is het meeste 
bekend onder personen van 40 tot en met 64 jaar en onder 
personen uit de hogere sociale milieus; en het minste on
der personen jonger dan 25 jaar of onder bejaarden en 
onder personen uit de la~ere sociale milieus. De 
surveillances zijn het meeste bekcnd onder personen van 
~5 jaar en jonger en het minste onder ouderen. Naar so
ciaal milieu zijn er geen verschillen. 

i. effp.cten van het politie-experiment. 
In het voorgaanda is reeds aangegeven dat er cp een san
tal punten verschillen opgatreden zijn tussen beide 
enquetes. Nagegaan is vervolgens of de b~kendheid met het 
politie-experiment daarin een rol kan hebben gespeeld. 
Het onderzoek maakt het niet mogelijk een causale samen
hang te kunnen vaststellen; er kan slechts geconcludeerd 
worden tot een statistische samenhang. Dat wil zegg2n dat 
ui t het onderzoel< kan bl i jken dat personen di e op de 
hoogte zijn van het experiment po~itiever oordelen over 
het optreden van de politie dan personen die daarvan niet 
op de hoogte zijn. Daarmee staat echter niet vast dat 
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zijn tengevolge van het feit dat zij bekend zijn met het ij
l 

experiment positiever zijn gaan oordelen. 1 

Uit het onderzoek blijkt dat degenen die wet en dat er in ~ 
Hoogeveen e,n ambtenaar VM is niet meer maatregelen nemen ~.I, 
ter voorkoming van diefstal of inbraak dan degenen die 
het bestaan van VM in Hoogeveen niet kennen. Met onrust-i .1\ 

gevoelens of· de gedachte dat men zel f wei eens het ; 
slachtoffer zou kunnen worden bestaat geen samenhang; i 

evenmin als met de beroidheid om do hulp van de politie j 
in te reepen bij verdachte situaties. b 
Degenen die op de hoogte zijn van de extra aandacht van ! 
het gehele politiekorps voor criminaliteitsbestrijding 
~lijken vaker geneigd te ZlJn om de hulp van de politie 
1? te reepen dan degcnen die nlet op de hoogte zijn van 
dlt onderdeel van het experiment. Hieruit zou men kunnen 
afleiden dat dit effect vooral een gevolg is van de gro
tere zichtbaarheid van de politie; want daaruit hebben de 
meesten deze extra politie-aandacht afgeleid. Het is ook 
mogelijk dat deze zichtbaarheid van de politie er mede 
toe geleid heeft dat men vaker zegt er wei eens aan te 
denken om -zoals ui t het onderzoek naar voren kwam
zelf het slachtoffer te worden van een of andere misdaad. 
O~er het geheel genomen is er slechts sprake van een 
dlffuus effect van het politie-experiment. Tussen de be
kendheid met VM en een aantal evaluatiecriteria bestaat 
geen samenhang; slechts een kleine groep heeft naar aan
lei di ng van VM preventi emaatregelen getroffen. De ver
schuivin~en in de criteria die zijn geconstateerd in 1981 
ten opzichte van 1979 kunnen derhal~e niet of nauwelijks 
aan de VM-activiteiten worden gerelateerd. Ten Cl~nzien 

v~n de surveillances blijkt dat bekendheid daarmee posi
tlef samenhangt met de waardering over hJt 
pol i t i e-optreden, doch negati ef met gevoelens van ',ei
ligheid los van de effect en op de omvang van de 
criminaliteit (objectief of subjectief gemeten). 
Daaruit zou men kunnen afleiden dat een grotere zicht
baa~heid van de politie leidt tot een hogere waardering. 
Gezlen de gegevenS over de criminaliteitsontwikkeling in 
Hoogeveen is er waarschi jnl i jk, met ui tzonderi ng van 
vernieling, geen invloed uitgegaan van het experiment op 
da Ornvanc van de er~-:--':~-:~ n ,-.. _ • ".m!lIa ... , ~ ... ; ... .,e moge.&.'i:;ke iilvloed op 

de preventie van vernieling is waarschijnlijk meer aan de 
survei llances toe te schri jven dan aan de 
VM-activiteiten. 

Evaluatie en discu5sie 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is erop gewezen 
dat het institutionaliseren van het driehoeksoverleg 
tussen burgcmeester, hoofdofficier van justitie en 
korpschef als beleidsbepalend orgaan voor de politie kan 
w~rden gezien als een ven de doelstellingen van het expe
rlment. Voor wat Hoogeveen betreft kan gesteld worden dat 
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reeds voorafgaando aan het experi menteerjaar de dri e 
partners in hot overleg na het besluit tot deelname aan 
een expe~iment ook actief betrokken zijn geweest bij de 
voorbereiding, de invulling en de uiblOering. In het 
experimenteerjaar he eft regelmatiig driehoeksoverleg 
plaatsgevonden (in aanwezigheid ook van het WODC) om de 
voortgang van hat pol i ti e-experi ment en van een 
WODC-onderzoek te bespreken. In deze vergaderingen zijn 
in de loop van de ti jd ook andere onderwerpen aan de orde 
geweest. Alhoewel deze tot nog toe overwegend ad-hoc en 
nogal specifiek van aard waren, wordt daaruit ook de in
druk verkregen dat er eerste aanzetten zijn tot een meor 
gestructureerd dri ehoeksoverleg. OP korte termi jn zal 
daaraan nog meer gestalte kunnen worden gegeven wanneer 
de resultaten van het onderzoek zullen worden 
geevalueerd. Van belang is evenwel dat ook op langere 
termijn, na beeindiging van het WODC-onderzoek, het 
drieheeksoverleg in deze richting wordt gecontinueerd. 
Een acti eve betrokkenhei d van h~t dri ehoeksoverleg b; j 
het experiment is niet voldoende om het uit te kunnen 
voeren en te doen slagen. Uiteindelijk moet de politie
man het uitvoeren en er de concrete invulling aan geven. 
Op verschillende man; eren is in het pol i ti ekorps aan
dacht besteed aan de introductie van en de motivatie tot 
het doen van het experim~nt. Bij de besluitvorming tot 
het uitvoeren van een experiment zijn de dienstcommissie 
en een interne stuurgroep betrokken. Vervolgens is er 
een werkgroep geformeerd waari n . just; ti e, lokaal 
bestuur, verschi llende geledi ngen bi nnen het korps en 
WODC waren vertegenwoordigd. Deze werkgroep is in 1979 en 
1980 ca. 11x bi j eengekomen. Vanui t de werkgroep werd 
teruggerapporteerd aan de stuurgroep. Daarnaast is in 
1980 op de korpskursus die jaarlijks wordt gehouden (een 
bi j eenkomst van twee dagen) aandacht besteed aan de 
onderwerpen (socio)preventie en relatie politie-publiek. 
Onzes inziens zijn al dit soort activiteiten zeer belang
rijk om het experiment met succes te kunnen uitvoeren. 

In de voorgaande paragraaf z;jn de zeven criteria bespro
ken waaraan de effect en van het politie-experiment zijn 

afgemeten. 
Samengevat: 

1. 
daling doch een stijging opgetredeo in de 
omvang van de geselec:teerde vormen van 

; 5 er geen 
werkelijk 
(kleinere) criminoliteit. De geregistreerde 
criminaliteit. wijst eveneens op een stijging. Voor 
vernieling is deze stijging gering; daaruit zou men 
mogen concluderen dat vernieling enigszins is terug-

gedrongen; 

2. ! ; 5 de mate waal"'i n men aang; fte doet van een deli ct 
waarvan men het slachtoffer is geworden, niet toege-
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nomen. doch ee ... de ... -zij het niet significant- ge
daaldi 

3. zijn de gevoelens van on ... ust en onveiligheid afgeno
men; 

4. ;5 de be ... eidheid tot het nemen van p ... eventiemaat ... e
gelen niet toegenomen. Pe ... sonen die gewoonlijk ... eeds 
maat ... egelen t ... offen zi jn wei mee ... maat ... egelen gaan 
nemeni 

5. is de be ... eidheid om bij ve ... dachte situaties de poli
tie te waa ... schuwen toegenomen; 

6. is de positieve waa ... de ... ing van het opt ... eden van de 
Hoogeveense politie in gunstige zin toegenomeni 

7. is men p ... eventie-advlse ... ing en p ... eventievoo ... lichting 
mee ... als een taak voo ... de politie gaun zien. 

In hoofdstuk 2 is in een schema wee ... gegeven welke ef~ 
fecten we ... den ve ... onde ... steld op te zullen t ... eden vanwege 
het politie-exp ... iment. Uit het onde ... zoek blijkt dat 
slechts in beperkte mate het geval. Ve ... ondersteld we ... d 
dat de VM-activiteiten de preventiebereidheid en de be-
... eidheid om in ve ... dachte situaties of in geval van een 
strafbaa ... feit de politie hie ... van op de hoogte te st~len 
zouden do en ve ... hogen. Niet aIleen is de preventiebe-

.1 
... eidheid niet toegenomen doch veelee ... afgenomen, ook 
lijkt het niet waa ... schijnlijk dat de hoge ... e bereidheid om 
bij ve ... dachte situaties hulp in te ... oepen van de politi~· 
een gevolg is van de VM-activiteiten aangezien een sta¥ 
ti sti sche samenhang ontbreekt. De waa ... de ... i ng ave ... he'~ 
politie-opt ... eden is toegenomen. Voo ... de feiteli~ke con-

: , 

tacten zal dit, gezien de aa ... d van de contacten~ voo ... al 
zi jn bepaald doo... het opt .... eden van de geuni fo ... mee ... de 
dienst. ook buiten de projectsurveillances om .. Wat be
treft het pol i ti e-opt ... eden in het algemeen hebben de 
VM-activiteiten waarschijnlijk geresultee ... d in een posi- I 

tievere waa ... de ... ing van de p ... eventievoo ... lichting (en in 
mindere mate van de criminaliteitsbestrijding). Op de 
andere deel taken zal de waarderi ng eerder toegenomen 
zijn d~or het optreden van de geuniformeerde dienst. 
De doelstellingen van het politie-experirnent, te weten 
daling van de criminaliteit, verlaging van onrustgevoe
lens en verbeter;ng van de relatie tussen politie en pu
blielt ZlJn niet aIle gerealiseerd. De gevoelens van 
onrust en onvei 1 i ghei d zi jn gedaald en aangenomen mag 
worden dat de ... elatie tussen politie en bevclking verbe
tert wanneer de bevolki ng het poli ti e-optreden hoger 
waarrleert. De cri mi nali tei tis evenwel ni et gedaald. 
hoogui tis ve ... ni 121 i ng wat te ... ugged ... ongen. Di t laatste 

zal vermoedelijk eerde ... een effect ZlJn van het optreden 
van de geuniformeerde dienst dan van de VM-activiteiten 
Betekent dit nu dat het politie-experiment niet geslaa~d 
is? Dat zal mede afhangen van de waarde die toegekend 
wordt aan elk van de evaluatiecrite ... ia. Wanneer men een 
toename van de bereidheid om de politie te waarschuwen 
een verbetering van het oordeel van de bevolking over he~ 
optreden van de politie of ean afname van onrustgevoelens 
belangri jke... acht dan ean toename van de preventi abe
reidh~id of een daling van de criminal1teit. kan hat 
expel" 1 ment £115 geslaagd worden beschout-~d. Wanneer men 
da~rentegen p ... imair beoogt de criminal1teit terug te 
drlngen. is het expe ... iment vo~ralsnog niet geslaagd. 

Een jaa~ nadat het politie-experiment in Hoogeveen is ge
start, 15 de onderhavige evaluatie uitgevoerd. Deze eva
luatie lijkt erop te wijzen dat de preventie van kleinere 
vor~e~ van cri mi nali tei t mi ddels zi chtbaarhei d van de 
polltle op straat hat vooralsnog lijkt te winnen van de 
preventie middels de VM-activiteiten. 
Betekent ditdat VM weinig kans op succes zal hebben, op 
kortere of langere te ... mi jn? Allereerst eli ent opgemerkt 
te worden dat het vooralsnog ontbreken van effecten van 
VM op de bestrijding van de criminuliteit relativering 
behoeft. De evaluatieperiode kan nog te kort zijn; ef
fecte~ zi jn weIll cht na langere ti j~ lo-!el zi chtbaar. De 
gereglstreerde criminaliteit is een zeer gebrekkig in
strument voor het meten van de omvang van d 
criminaliteit, zeker wannee ... 12 ... zoals in Hoogeveen 00: 
nog weer aanzienlijke verschillen bestaan tussen de ge
g~vens in de beida registraties. Daarnaast zou op lokaal 
nl veau moeten worden gezocht naar betere i nstrumenten 
v~~r het meten~an de werkelijke criminaliteit. De jaar
IlJkse landel1jke WODC-slachtofferenquetes onder ean 
grote steekproef b~volking maken hat mogelijk be
tr~u~bar~ r~sultaten te geven over de ontwikkeling ~an de 
crlm1nallte1t in Nederland vanwege de grote aantallen 
res.p.ondenten. In kleine lakale oflderz(n~lnin zoal s bv.· 1 n" 
Hoogeveen (onder ca. 750 respondenten) wordt de invloed 
van toevalsfactoren op do resultaten groter en is het 
ni ~~. "goe~ m~gel i jk per del i cttype si gni fi cante ver
Sch1~~en 1n slachtofferpercentages te berekenen. 
~aast dergelijke problemen me~ betrekking tot het meet
lnstrument zelf, is reeds elders gewezen op de probl~men 
met bet ... ekking tot het vaststellen van de effect en' van VM 
(16L 

In Hoogeveen is bij de personen voor Hie door de ambte
~aa .... VM een beveiligingsadvies is uitgebracht en dit ook 
15 ultgevoerd. in 1980 njet ingebroken. Een andere uit
komst van het onderzoek is dat bij personan die zeggen 
gewoonlijk preventiemaat ... egelen tegen inbraak te nemen. 
de kans.~p inbraak niet geringer was dan bij personen die 
geWOonllJk geen preventie troffen. Op grand van de onder-
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zoekgegevens kan derhalve niet worden geconcludeerd dat K 

er een 'verschui vi ngseffect' is opgetreden: een ver- 'J 
s.chui vi ngseffect zou betekenen dat mensen di e geen pre- (1 

ventie in acht nemen een grotere kans op inbraak lopen ~ 

omdat ander~n wel preventi emaatregelen nemen. 11 

Gebleke~ is ook dat het werkelijke en het geregistreerde U 
aantal 1nbraken niet is gedaald, doch juist toegenomen. 1 
CReeds vermeld is een veronderstelde relatie met een toe- J 
nemend druggebruik. ,De vraag is wat de mogelijkheden van :1 
een ambtenaar VM zijn om middels technopreventieve voor- ~ 
lichting te bereiken dat er minder wordt ingebroken. * 
laten personan die vanuit hun 'behoefte' aan dru~s ovar
gaan tot het plegen van een inbr~ak, zich daarvan 
w~erhouden vanwege een moei 1 i jkere methode om ergens 
b1nne~ te komen? Wellicht is een repressieve aanpakdan 
geSch1kter; of, meer gericht op de dader in plaats van 
het slachtoffer?). 
Bovendi en h_f:!.!,!f.t~~ ambtenaal"'_~vn i nHoogeveen slechts een 
b~paalde groepuit de bevolking bereikt, nl. personen v~n 
de ~ogere sociale milieus en van middelbare leeftijd, die 
wel1swaar waarschijnlijk meerkans lopen om het slacht
?ffer te worden van inbraak, doch die ook financieel meer 
1n staat en bereid zijn om allerlei beveiligingen aan te 
(laten) brengen. Bovendien zijn dit ook vooral de mensen 
die zi.jn geinteresseerd in c.q. cmtvankelijk--::i:;n voo:-··_;···-·
VM. U1 t analyses op de landel i jke slachtofferenquetes 
bleek dat dit slechts voor een deel ook degenen zijn die 
een verhoogd risico lopen om het slachtoffer te worden 
(9). Derhalve ligt er een taak voor de ambtenaar VM om 
niet aIleen m.ensen uit de hogere sociale milieu!:; of 0",-. 

deren te bere1ken, maar ook mensen'uit de lagere milieu~ ~ 
en van jongere lc~eftijd of juist nog oudere leeftijd! 
Ook op andere terreinen van voorlichtingsactiv~teTten i~. 
het beperkte bereik een probleem gebleken. De informatie 
komt vooral ten goade aan een klei ne groep van m~nsen en 
dat zijn degenen die toch al over kennis over dit onder-
werp beschi kker.-· t 17) ........ . 
Waar in dit onderzoek een ge~ing effect van VM geconsta
teerd is op de preventiebereidheid en de omvang van de 
cri mi nal i tei t geve:;, de hi erboven gegeven kantte\<en i ngen 
dan ook een relativering.De resultaten van het experi
ment in Hoogeveen kunnen worden vergeleken met de be .... 
vindingen elders. 
Een Canadees onderzoek met een enquete voor en na de in
troductie van een experiment wees uit dat de effect en van 
een intensieve voorlichtingscampagne gedurende een lan- I 
gere per!ode via radio, TV en pers weinig effect had. n 

Slechts 9?- van de respondenten had naar aanlei di ng van de I 
campagne preventiemaatregelen getroffen. De kans op ~ 
slach!offerschap verschilde niet voor en na de campagne ~ 
evenm1n al~ de preventiebereidheid. En gegevens over de !,_,,'j 

geregi streerde cri mi nali tei t gaven geen dali ng te Z1 en ' 
(18), Deze resul~.:~.~n alsmede de resultaten in Hoogeveen ft 
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vertonen ook overeenkomsten met de bevindingen van het 
Newark Foot P~trol experiment (19). Voetsurveillances 
bleken niet tot een dalina van de werkelijke 
criminaliteit te lei den, wei tot een daling van de angst
gevoelens van de bevolk i ng voor mi !idClad en tot een 
stijging van de gevoelens van veili9heid. In het onder
zoek in Den Haag was daarentegen niet aIleen een gunstig 
effect opgetreden ten aanzien van de preventiebereidheid 
en de gevoelens van veiligheid, maar ook op de omvang van 
het aantal inbraken (niet op andere delicten>. In verge
lijking met de landelijke stijging van het aantal 
i nbraken en met de sti jgi ng elders in Den Haag is het 
aantal inbraken in de experimentele wijk stabiel g~ble
ven. Volgens de onderzoekers is dit vooral een gevolg van 
de preventi evoorli chti ng en van de publl ci tei t rondom 
dit experiment en minder van de surveillances (14). 
In hun evaluatie van de voorlichtingscampagne verklaren 
de Canadese onderzoekers de ineffectiviteit van de cam
pagne d~or de abstractie ervani er was te weinig gespe
cificeerd op welke wijze de campagne op bepaalde aspecten 
effect zou hebben en wat mogelijk intervenierende of ver
storende variabelen zouden kunnen zijn. Zij pleiten voor 
experimenten ~aarbij vooraf doel-middel-effect nauwge
zetter in schema wordt gebracht. In een artikel in het 
Algemeen Politieblad geeft R.J. Vader -landelijk 
coordinator Voorkoming Misdrijven- soortgelijke oorzaken 
voor het mislukken van Amerikaanse preventieprogramma's 
(20). Ondanks het positieve effect op de omvang van het 
aantal inbraken geldt ook in Den Haag -evenals in Hooge
veen- dat niet duidelijk aan te geven valt, waarvan het 
effect een gevolg is. Bij nieuw op te zetten evaluaties 
van experimenten blijft dit een ·punt van aandacht. 

los van allerlei meetproblemen kan men zi ch de vraag 
stellen in welke richting VM zich moet ontwikkelen. 
In Hoogeveen is anoloog aan de situatie in diverse po
litlekorpsen elders in het land en o.a. ook aan de crime 
prevention in Engeland in 1980 reeds een verschuiving op
getreden van technopreventie naar andere vormen van pre
venti e. Het gaat te ver om di t te omschri jven als 
sociopreventie. Winkel (21) definieert sociopreventie 
als "de verzamel i ng planmati 9 opgezette pogi ngen om 
strafbaar gesteld gedrag te voorkomcn door benutting van 
het in de samenleving aanwezige potentieel aan sociale 
controlevoorzieningen door dit middels voorlichti~g te 
mobiliseren". Winkel geeft aan dot ook voor 
soc; oprevent i e het berei ken van succesvolle resul taten 
wordt bemoeilijkt door ~~'~om~lexiteit vari het gadrag dClt 
men wil beinvloeden. Men kan zich afvragen of dit niet te 
ingrijpend en illusoir is om te verwachten dot dit binnen 
afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. 

. Preventie-activiteiten van de zijde v~n de politie 
moeten niet beperkt blijven tot voorlichting en dan voor-
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Voorkoming Misdrijven moet meer omvatten, juist ook een 
"pro-actieve" politiezorg. Daarbij wordt in eerste in
stantie geprobeerd preventief op te treden door middels 
acti vi tei ten' op allarlei gebi ed vroegti jdi 9 problemen 
die in relatie kunnen staan tot criminaliteit te signa
leren, bijsturing te geven en pas in tweede instantie 
repressief op te treden. De aandacht is hierbij veeleer 
op potenti ele daders dan op potenti ele slachtoffers. 
Doel is te proberen te voorkomen dat mensen het slachtof
fer ~orden van een d~lict, doch ook dat mensen de dader 
worden of dat zich sociale conflicten zullen voordoen die 
mogelijk uitmonden in strafbare feiten. In deze 
pro-actieve politiezorg wordt de preventieve rol na
drukkelijk nog bij de politie gelegd terwijl bij 
sociopreventie zoals gegeven in de omschrijving van Win
kel veel meer toegeschreven is naar de bevolking zelf. 
Onzes inziens moet VM zich niet ontwikkelen tot een af
zonderlijk specialisme met de nadruk op voorlichting ~n 
technopreventie maar inhoud geven aan dit bredere pers
pectief van pro-actieve politiezorg, waar 
technopreventie ook aandacht krijgt maar zeker niet op de 
eerste plaats staat. De ambtenaar VM dient daarbij niet 
als eenling te opereren maar moet juist een coordinerende 
rol toebedeeld krijgen. Door hem dienen vanuit de keuze 
voor een probleemgerichte aanpak problemen te worden ge
signaleerd en oplossingen aangedragen. De uitvoering van 
deze oplossingen vindt dan plaats inrsamanwerking met an
deren binnen het korps. Dit kunnen ~·jkagQnten,· leden ~ 
van de survei llancedi enst of van de recherche-a'IFdel i ngJ 
ZlJn. Voor de bevolking is daardoor bovendien wellicht~ 
beter zichtbaar dat de politie zich aktief inzet voor het·~. 
vinden van oplossingen voor problemen, niet aIleen op het'~ 
gebied van de criminaliteit doch by. ook op het gebied 
van ordehandhaving en conflictbeheersing. Een dergelijke 
werkwijze vergt niet aIleen een actit;ave inzet van.da amb
tenaar VM, maar ook van zijn collega's die bereid moeten 
zijn om op een andere wijze dan men voorheen gewend is ~ 

als politie-agent te werken. R~eds in 1980 kan in Hooge- ' 
veen een verschuiving worden geconstateerd van 
technapreventie naaF 50ciopreventie. Cit heeft ~ich in 
1981 voortgezet, o.a. in de wijkavonden die door het po
Ii ti ekorps en met name ook door de ambtenaar VM, de 
wijkagenten en de groep v~n de surveillancedienst die de 
betreffende wijk tot haar werkterrein heeft, zijn ver
zorgd. Voor verdere stappen in die richting wordt hier 
gepleit 
Deze ideeen over de taak van een ambten~ar VM zijn niet 
nieuw en worden ook voorgestaan in de benadering van VM 
door het landelijk Bureall Voorkoming Misdrijven. Het 
bli jkt evenwel moei IS jk te zi jn daar een concrete h,
vulling aan te geven; vaak blijven de VM-activiteiten be
perkt tot het geven van voorlichting of het verspreidan 
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van folders. De toekomst zal moeten uitwijzen of het bre
dere perspecti ef ui tvoerbaar en een weg in de goede 
richting is. 
De beperkte invulling van VM waarbii de ambtenaar VH als 
een eenling binnen het politiekorps bezig is met het 
voorkomen van cri mi nal i tei t, veelal in hoofdzaak door 
voorlichting over inbraakpreventie, lijkt in elk geval 
weinig kans van slagen te hebben. 
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NOTEN EN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

(1) Deze werkgroep onder voorzitterschap van mr. W.C. van 
Binsbergen werd in 1972 ingesteld en bracht in 1976 haar 
ei ndrapport ui t. De werkgroep kwam. me de op grond van 
onderzoek dat in opdracht van de werkgroep door het WODC 
was verri cht (WODC-rapport 'Verbal i seri ngsbe,lei d Mi s
drijven', 1975), tot de conclusie dat het vaststellen van 
landelijk~ richtl~jnen vooralsnog niet goed mogelijk is. 
Het WODC-onderzoek wees onder meer ui t dat de di verse 
categorieen ondervraagden (Openbaar Ministerie, politie 
en bevolking) duidelijk verschilden in hun oordeel over 
de ernst van een 50-tal delicten. Tevens bleek echter dat 
er een aantal componenten kon worden ondersch?iden in de 
ernst van een delict die vaor elk der onderzoekgroepen 
ongeveer hetzelfde gewicht hadden. De werkgroep was van 
mening dat er mogelijkhpden waren voor het opstellen van 
een selectief verbaliseringsbeleid voor bepaalde 
categori een del i cten, met name de zogenoemde "klei ne 
cri mi nali tei t". Vaststelli ng van een select,i at 
verbal i seri ngsbelei d zou dan plaatsal i jk' of regi onaal 
moeten plaatsvinden in het overleg tussen hoofdofficier 
van justitie, burgemeester en korpschef. In een model
plan verbal i sari ngsbelei d beschri jft de werkgroep op 
welke wi jze aan di t dri ehoeksoverleg vorm zou kunnen 
worden gegeven. De vergadering van Procureurs-Generaal 
heeft de conclusies van de werkgroep overgenomen. 

(2) Een ui tvoeri ge toeli chti ng op deze vf!rschui vi ng wordt 
gegeven in het WODC-rapport over de opzet van de 
politie-e~perimenten: Experimenten Opsporings- en 
Verbaliseringsbeleid achtergrond, doelstellingen en op
zet van de experimenten: een nadere uitwerking, WODC, Mi
nisterie van Justitie, 's Gravenhage, 1980. 

(3) Het bureau Organisatie, Planning en Communicatie (OPC) 
heeft naar de verschillende afdelingen van het korps een 
ondersteunendetaak, zoals het verstrekken van door haar 
verzamelde lnformatie of het attenderen op en signaleren 
van bepaalde gebeurtenissen binnen de gemeent~. 
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(4) Regel i ng Pol i ti ele Mi sdaadvoorkomi ng, per 
door de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
december 1979. 

~ 

beschikking ~ 
Justi ti e, 21 .J 

(5) Onderzoek heeft aangetoond-dat er op een aantal momenten 
filters optreden waardoor slechts een deel van de 
werkelijk gepleegde criminaliteit wordt opgenomen in de 
criminaliteitsstatistieken zoals de CBS-statistiek 
"Meandstatistiek politie, justitie en brandweer", waar
door deze statistieken een onbetrouwbaar beeld geven van 
de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. Belang
rijke filters zijn: 

• het slachtoffer' moet zich ervan bewust zijn dat er 
sprake was van een strafbaar feit; 

• het slachtoffer moet ~eraid zijn om aangifte te doen; 

• de aangifte moet daadwerkelijk schriftelijk vastge
legd en geregistreerd worden; 

• de geregistrearde aangifte moet aan het CBS worden 
doorgegeven. 

Hat WODC is in 1973 in Nederland begonnen met landelijke 
zg. slachtofferenquetes zoals deze met name reeds in 
Amerika plaatsvonden. Gevraagd wordt of men in een be
paalde pjriode het slachtoffer is geweest van bepaalde 
delicten en of men daarvan aangifte heeft gedaan bij de 
~olitie. Fiselier heeft ditzelfde gedaan binnen een be
paalde regio. De geschatte omvang van de criminaliteit 
op basis van deze gegevens wijkt nogal af van de geregis
treerde poli ti eci jfers. Voor Nederland wordt verwezen 
naar depublicaties van Fiselier~ Van Dljk en Steinmetz. 
J. P. C. Fi seli etL Slachtoffers van deli cten. Een onder'
zoek naar verborgen criminaliteit. 
Ars Aequi Libri, Utrecht, 1978. 
J.J.M. van Dijk en C.H.D. Steinmetz. In Tal en Last I. 
Intermediair, 16e jrg., nr. 41-. 10 oktober 1980, blz. 
21-27. 
Dat een aangifte die door het slachtoffer bij de politie 
wordt gedaan lang niet altijd daadwerkelijk wordt ge
registreerd, is onder meer gebleken uit een onderzoek van 
Fijnaut: 
C.J.C.F. Fijnaut, De selectiviteit van het justitiele 
politie-optreden, (thesis). 
Katholieke Universiteit Leuven, School veor 
Cr~minologie, 1971. 

(6) Th.H. VeldmanL De vergelijkbaarheid van mondeling en te
lefonisch enqueteren. 
Jaarverslag Nedarlandsa Vareniging van 
Marktonderzoekersr 1980. 
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(7) De gegevens over de bevolkingsopbouw van Hoogeveen zijn 
ontleend aan een pUblicatie van de gemeente Heogeveen, 
Hoogeveen. in cijfers en feiten over de jaren 1978, 1979 
en 1980. 

(a) E.L.A.M. de Kerf. Engeland, bakermat van de crime pre
vention? 
Tijdschrift voor de Politie, 42e jrg., nr. 7 (juli), 
1980, bIz. 404-416. 

(9) J.J.M. van Dijk en C.K.D. Steinmetz, De 
WODC-slachtofferenquetes 1974-1979. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980. 

(10) J.J.M. van Dijk en C.H.D. SteinmetzL In Tal en Last II. 
Intermediair, 16e jrg., nr. 42, 17 oktober1980. biz. 
61-69. 

(11) J.J.M. van Dijk en C.H.D. Steinmetz, Het voorkomen van 
mi sdri jven: een evaluati e \fan de landel i jke 
voorlichtingscamapgnes. 
11 jdschri ft voor Cri mi nologh!, 22e j rg.. nr. 5 
september/oktober 1980, biz. 194-214. 

(12) J. Junger-Tas en A.A. van der Zee-Nefkens, Publiek en 
politie. Ervaringen, houdingen en wensen; een onderzoek 
onder de Nederlandse bevolking. 
's-Gravenhage, WODe, Ministerie van Justitie, 1979. 

(13) In het kader van de experimentenreeks "opsporings- en 
verbaliseringsbeleid" (later omgezet in 
"criminaliteitsbestrijding") is in de gemeente Utrecht 
in 1979 een slachtofferenquete gehouden, uitgebreid met 
vragen over opvattingen over hat optreden van de politie. 
In 1981 is dit onderzoek herhaald. Publicatie van de on
derzoekresultaten uit de be\de enquetes he~ft nog niet 
plaatsgevonden. 

(14) De Gemeentepolitie van 's-Gravenhage heeft in 1979 ge
durende een half jaar een experiment uitgevoerd, waarbij 
in een wijk in de stad een politieteam zich specifiek 
heeft beziggehouden met de bestrijding van inbra~k. Ana
loog aan de opzet van de pol i ti e-experi menten van het 
WODC is er vooraf en achteraf een bevolkingsenquete ge
houden. De analyse van daze enquetas heeft he't t~ODC 

verzorgd. Een publicatie van deze onderzoekresultaten is 
verschenen. 
J.J.M. van Dijk en B.J.W. Docter-SchamhArdt, Het in
braakteam van de politie Den Haag. Ervaringan, meningen 
en wensen van de inwoners van Moerwijk met betrekking tot 
het inbraakteam. Dit verslag is opgenomen in hat rapport 
van de gemeentepol i ti Q 's-Gravenhage: Een onderzoe'k near 
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de bestri jdi ng van di efstal door mi ddel van braak in 
Moerwijk. 's-Gravenhage. maart 1981. 

CIS) De sterke ~chommelingen in percentuela afname en toenama 
van de criminaliteit worden mede veroDrzaakt door de be~ 
trekkel i jk geri ngeaantallen waarop deze percentages 
ZlJn gebaseerd. In een vergelijking van de geregis
treerde criminaliteit in Hoogeveen met die van een 13-tal 
gemeenten van ongeveer gelijk inwonertal gaf elk van deze 
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13 gemeenten grote verschillen in de ontwikkeling van de i 
criminaliteit. De omvang van de criminaliteit over deze 
13 gemeenten tezamen vertoonde een redel i jke mata van 
overeenkomst met het landelijke beeld. 

(16) Interview mat drs. K.B. Blits. plaatsvervangend hoofd 
van da afdeling voorkoming criminaliteit van het Minis
terie van Justitia en werkzaam op het Bureau landelijk 
Coordinator Voorkoming Misdrijven. in KRI. Maandblad 
Reclassering. lOa jrg., nr. 8, oktober 1980, biz. 16-1). 

(17) Dit is door Tichenor met batrekking tot kennisoverdracht 
verwoord in een 'wet' die vertaald luidt: "wanneer via 
massamedia meer 
wordt versprei d. 

informatie binnen een sociaal systeem 
dan wordt die informatie door de be-

volkingsgroepen met een hogere sociaal-economische sta
tus sneller opgenomen dan door groepen met een lagere 
status zoda~ de kenniskloof groter wardt in plaats van 
kleiner". Deze wet lijkt oak hier van toepassing. 
P. Tichenor. e.a .• Massmedia Flow and Differential 
Growth in Knowledge. 
Public Opinion Quarterly. 34e jrg .• 1970. biz. 159 e.v. 

(18) Vincent F. Sacco en Robert A. Silverman, Selling crime 
prevention: the evaluation of a mass media campaign. 
Canadian Journal of Criminology, 23e jrg .• nr. 2, april 
1981. bIz. 191-202. 

(19) George l. Kelling, e.a .• The Hewark Foot Patrol Experi
ment. 
Washington. U.S.A.~ Police Foundation. 1981. 
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