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SAMENVATTING 

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de 

effectiviteit van vier verschillende politiestrategieën, alsmede de omstandigheden 

waaronder deze strategieën effectief zijn. Deze strategieën worden geregeld ingezet voor 

de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

METHODE 

Om een overzicht te krijgen van wat er bekend is over de effecten van de 

politiestrategieën Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem 

Oriented Policing, is systematisch literatuuronderzoek verricht. Hiervoor is 

gebruikgemaakt van verschillende wetenschappelijke databases, aangevuld met 

informatie van relevante websites, literatuurlijsten uit relevante publicaties en suggesties 

van verschillende experts op het terrein van de politiewetenschappen. Alle geselecteerde 

literatuur moest betrekking hebben op Community Policing, Third Party Policing, Hotspot 

Policing en/of Problem Oriented Policing of een Nederlandse of Duitse afgeleide hiervan. 

Daarnaast moest minstens één van de gerapporteerde uitkomstmaten zich richten op 

het terugdringen van criminaliteit, geweld of overlast. Tot slot gold voor het eerste deel 

van de researchsynthese dat de studies van voldoende methodologische kwaliteit 

moesten zijn om uitspraken over effectiviteit mogelijk te maken. Dit betekent dat alle 

geselecteerde studies minimaal een quasi-experimentele onderzoeksopzet moesten 

hebben.  

Voor het tweede deel van de researchsynthese dat ingaat op de omstandigheden 

waaronder effecten al dan niet optreden, golden geen restricties met betrekking tot de 

onderzoeksopzet van de beschreven studie. Wel gold dat de studie informatie moest 

opleveren over de omstandigheden waaronder de onderzochte politiestrategie werd 

uitgevoerd, en de implicaties daarvan voor de gevonden resultaten. 

EVIDENTIE POLITIESTRATEGIEËN 

Voor alle vier de politiestrategieën is evidentie te vinden. Dat wil zeggen dat er positieve 

effecten zijn gevonden in onderzoek van voldoende methodologische kwaliteit om 

uitspraken over effectiviteit mogelijk te maken. Positieve effecten worden echter niet in 

elke studie en ook niet voor elke uitkomstmaat gevonden. Community Policing, Hotspot 

Policing en Problem Oriented Policing zijn alle drie effectieve politiestrategieën in het 

terugdringen van criminaliteit, geweld en overlast. Er zijn voldoende hoogwaardige 

studies beschikbaar die de effectiviteit van deze strategieën aantonen om deze conclusie 
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te trekken. Naar Third Party Policing is minder onderzoek gedaan dan naar de andere 

drie strategieën. Third Party Policing is een effectieve politiestrategie in het terugdringen 

van drugsdelicten. Over de effecten op andere vormen van criminaliteit kunnen geen 

uitspraken worden gedaan.  

OMSTANDIGHEDEN 

Om het gewenste effect te bereiken moet een interventie afgestemd zijn op de 

omstandigheden waaronder de betreffende politiestrategie werkzaam is. Niet in elke 

studie worden positieve resultaten gevonden. De belangrijkste reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat de onderzochte strategieën meestal niet zo worden uitgevoerd als dat 

aanvankelijk de bedoeling was. Deze problemen in de implementatie kunnen 

verschillende oorzaken hebben, variërend van hoge werkdruk en een opeenstapeling van 

incidenten waaraan prioriteit wordt verleend, tot een gebrek aan draagvlak en sturing. 

Verder lijkt focus een succesfactor voor alle politiestrategieën, of dit nu gaat om het 

zorgvuldig identificeren van hotspot of om het identificeren van de belangrijkste 

problemen. Ook binnen Community Policing, waarvoor over het algemeen een brede 

probleemdefinitie geldt, is focus belangrijk. Onderzoek laat zien dat 

samenwerkingsverbanden en veiligheidsnetwerken alleen succesvol zijn als er een helder 

doel aan ten grondslag ligt en duidelijk is welke maatregelen door welke partij zullen 

worden genomen. 

CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Het effect van een in potentie effectieve politiestrategie wordt in de eerste plaats 

bepaald door de wijze waarop deze is geïmplementeerd. Hoewel het belang van 

universele factoren als tijd, middelen en motivatie voor alle onderzochte 

politiestrategieën geldt, speelt de motivatie van de korpsleiding en de uitvoerende 

politiefunctionarissen vermoedelijk een grotere rol bij de toepassing van Community 

Policing en Problem Oriented Policing. De researchsynthese biedt een aantal 

aanwijzingen dat de verschillende politiestrategieën effect boeken op specifieke soorten 

problematiek. Zowel Community Policing als Hotspot Policing lijken zonder toepassing 

van een probleemoplossende werkwijze vooral geschikt voor de aanpak van 

drugsdelicten en kleine criminaliteit. Problem Oriented Policing is effectief in de aanpak 

van veel verschillende vormen van criminaliteit, waaronder zwaardere misdrijven. 

Voorwaarde hierbij is focus op een specifiek probleem. Verder lijkt de combinatie van 

meerdere politiestrategieën effectiever dan toepassing van een enkele politiestrategie. 
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Toekomstig onderzoek naar de politiestrategieën Community Policing, Third Party 

Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing zou zich vooral moeten richten op 

de toepassing van deze strategieën in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de 

Nederlandse politie, waarbij verschillen in toepassing worden gerelateerd aan verschillen 

in effect. 
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SUMMARY 

This report reviews empirical evidence for the effectiveness of four police strategies as 

well as the conditions under which these strategies reach their effect.  

METHOD 

By means of a systematic literature review an overview was obtained of what is known 

about the effectiveness of the police strategies Community Policing, Third Party Policing, 

Hotspot Policing and Problem Oriented Policing. For this purpose, several scientific 

databases were searched. In addition, information from relevant websites, literature lists 

from relevant publications and literature suggestions from several experts in the field of 

police sciences were scanned.  

For literature to be selected it should focus on Community Policing, Third Party Policing, 

Hotspot Policing and/or Problem Oriented Policing or a Dutch or German derivative 

thereof. Furthermore, at least one of the outcome measures should be on reducing 

crime, violence or disorder. And last, for the first part of the review, studies should have 

sufficient methodological quality so that conclusions can be drawn about effectiveness.  

This means that all selected studies should have at least a quasi experimental research 

design. For the second part of the review, that discusses the conditions under which 

effects are observed or stay out, there were no specific restrictions in relation to the 

research design of the included studies. However, studies did have to report information 

about the conditions under which the police strategy was executed and discuss its 

implications for the observed results.  

EVIDENCE POLICE STRATEGIES 

Evidence exists for all police strategies. However, positive effects are not found in every 

study or for every outcome measure. Community Policing, Hotspot Policing and Problem 

Oriented Policing are all effective police strategies when it comes to reducing crime, 

violence and disorder. There are sufficient high quality studies available on these 

strategies to be able to draw this conclusion.  

Third party policing however is less studied than the other three strategies. It appears to 

be an effective police strategy for reducing drug offences. No conclusions can be drawn 

on the effect on other types of crime.   
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CONDITIONS 

Not every study showed positive results. The main reason for this could be that the 

studied strategies are seldom executed the way they are supposed to. These 

implementation problems can have several causes, varying from high work load and a 

stash of incidents with higher priority to a lack of support and guidance. Furthermore, 

focus seems to be a success factor for all police strategies, whether it is with carefully 

identifying a hotspot or with identifying the main problems. Also within Community 

Policing, which in general entails a broad problem definition, focus is important. 

Research shows that local cooperation and safety networks are only successful if they 

are based on a clear target and if it is clear what measures will be taken by what parties. 

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH 

A police strategy’s effect is first and foremost decided by the way it is implemented. 

Although universal factors like time, resources and motivation are important for all police 

strategies, motivation with the corps chief and the involved police officers is probably a 

larger factor when executing Community Policing and Problem Oriented Policing. This 

review offers some clues on what police strategies are effective on reducing of what 

kinds of crime. Both community policing and hotspot policing (without problem oriented 

approach) appear to be mainly suitable for tackling drug offences and small crimes. 

Problem Oriented Policing is effective in reducing many kinds of crime, also heavier 

crime. Focus on a specific problem is necessary though. Furthermore, deploying a 

combination of several police strategies seems to be more effective than a single one.      

Future research on the police strategies Community Policing, Third Party Policing, 

Hotspot Policing and Problem Oriented Policing should mainly be focusing on 

implementation of these strategies in the daily routine of the Dutch police. In which 

difference in deployment should be related to differences in effect.  



11 

 

1. INLEIDING  

1.1 AANLEIDING 

Het thema veiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda. In 2002 presenteerde 

het kabinet Balkenende I het nationaal Veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger 

samenleving’ waarmee een vermindering van criminaliteit en overlast werd beoogd van 

20-25% (Ministerie van Justitie, 2002). Hoofdprioriteit was het veiliger maken van de 

publieke ruimte met als speerpunten het aanpakken van jeugdcriminaliteit en 

veelplegers, het versterken van opsporing en handhaving, het versterken van zichtbaar 

toezicht en controle en het intensiveren van gerichte preventieprojecten. Na afloop van 

dit programma werd geconcludeerd dat de doelstelling nog niet was bereikt, maar dat er 

wel een aantal mooie resultaten was geboekt, waardoor Nederland veiliger was 

geworden. In 2007 werd ‘Naar een veiliger samenleving’ opgevolgd door het 

veiligheidprogramma ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ (Ministerie van Algemene Zaken, 

2007). Opnieuw werd hiermee een stevige impuls gegeven aan het terugdringen van de 

criminaliteit in Nederland met een beoogde criminaliteitsreductie van 25% ten opzichte 

van 2002. 

Uit verschillende bronnen blijkt dat Nederland na 2002 inderdaad veiliger is geworden 

(Vollaard, Versteegh & Van den Brakel, 2009; Versteegh, Van der Plas & Nieuwstraten, 

2010; CBS, 2011). Criminaliteitscijfers nemen vanaf 2002 af. Voor vermogensdelicten is 

al langer sprake van een daling, maar deze daling viel aanvankelijk weg tegen een 

groeiend aantal geweldsdelicten. Doordat vanaf 2002 ook sprake is van een lichte daling 

van het aantal geweldsdelicten, neemt de totale criminaliteit in Nederland vanaf 2002 af. 

In de periode 2002-2008 wordt zelfs een afname van totale criminaliteit gevonden van 

ruim 25% (Vollaard e.a., 2009). De meest recente veiligheidsmonitor laat zien dat deze 

trend zich de afgelopen jaren heeft voortgezet. De integrale veiligheidsmonitor is een 

jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en 

slachtofferschap. Uit de landelijke rapportage van 2011 blijkt dat de fysieke verloedering 

van de buurt landelijk is gedaald, net als het aantal burgers dat zich wel eens onveilig 

voelt en het aantal burgers dat slachtoffer is geweest van één of meer delicten. De 

tevredenheid over het optreden van de politie en het oordeel over het functioneren van 

de politie zijn de afgelopen jaren niet veranderd (CBS, 2011). 

Veiligheid blijft ook onder het kabinet Rutte I en kabinet Rutte II een belangrijk 

speerpunt. Onder kabinet Rutte I is de komst van de nationale politie aangekondigd, 

opnieuw met als doel Nederland veiliger te maken. Deze nationale politie moet leiden tot 
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een politie die in staat is beter invulling te geven aan de eisen die de maatschappij stelt, 

zodat zij kan bijdragen aan een veiliger leefomgeving, meer vertrouwen bij de burgers 

en meer tevredenheid bij agenten (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011). Deze 

Nationale Politie is op 1 januari 2013 een feit geworden. De Nationale Politie zal worden 

aangestuurd door één korpschef, waardoor het aantal spelers in de besturing en het 

bestuur van de politie overzichtelijk zou moeten worden, hetgeen ten goede zou moeten 

komen aan de daadkracht, flexibiliteit en uniformiteit van het optreden van de politie 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011).  

De afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van allerlei 

strategieën en interventies om criminaliteit, onveiligheid en overlast tegen te gaan. 

Hierdoor is inmiddels veel bekend over wat wel en wat niet werkt. Toepassing van deze 

kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige effectiviteit van de 

Nationale Politie. 

1.2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Het doel van deze rapportage is het verzamelen van de meest recente resultaten uit 

empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende politiestrategieën, 

alsmede de omstandigheden waaronder deze strategieën effectief zijn.  

Weten wat werkt, en minstens zo belangrijk, weten wat niet werkt, is een voorwaarde 

voor een effectief veiligheidsbeleid. Doordat de politie te maken krijgt met een breed 

scala aan criminaliteitsproblemen en veiligheidsvraagstukken, en politiestrategieën veelal 

bestaan uit een combinatie van verschillende maatregelen, is kennis over de effectiviteit 

van deze politiestrategieën alleen onvoldoende. Om het gewenste effect te bereiken zal 

de werkwijze van de politie moeten worden afgestemd op de situatie. Hiervoor is het 

noodzakelijk om inzicht te hebben in de omstandigheden waaronder een politiestrategie 

juist wel of juist niet werkzaam is. 

Dit onderzoek richt zich op de volgende politiestrategieën: Community Policing, Third 

Party Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing. In overleg met de directie 

Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is deze keuze gemaakt omdat deze 

strategieën geregeld worden ingezet voor de aanpak van veel voorkomende criminaliteit 

in Nederland. Deze studie richt zich uitsluitend op de aanpak van kleine en midden 

criminaliteit, waarmee wordt aangesloten bij de lokale prioriteitstelling. Deze studie gaat 

niet in op de aanpak van zware criminaliteit, witteboordencriminaliteit en georganiseerde 

misdaad. Daarnaast richt deze studie zich niet op het effect van situationele preventie, 

waar cameratoezicht een voorbeeld van is. Dergelijke preventieve maatregelen kunnen 
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onderdeel uitmaken van een van de onderzochte politiestrategieën, maar vormen geen 

politiestrategie op zich. Noch zijn zij een kenmerk van één specifieke politiestrategie. 

Immers, situationele preventie zoals cameratoezicht zou onderdeel kunnen uitmaken 

van alle vier de politiestrategieën. 

Onder effectiviteit wordt in deze rapportage het effect op criminaliteit, overlast en 

geweld verstaan. Dit betekent dat deze rapportage niet in gaat op het effect dat 

toepassing van deze strategieën heeft op andere politiegerelateerde zaken, zoals de 

legitimiteit van de politie. Dit wil echter niet zeggen dat de auteurs geen belang hechten 

aan de legitimiteit van politie. Legitimiteit is wezenlijk voor het functioneren van de 

politie in een democratische rechtstaat. Deze rapportage richt zich echter op de 

uitwerking die het optreden van de politie heeft op de objectieve (on)veiligheid in hun 

werkgebied.  

Voor deze researchsynthese zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Wat is de actuele stand van de kennis over de effectiviteit van Community Policing? 

2. Wat is de actuele stand van de kennis over de effectiviteit van Third Party Policing? 

3. Wat is de actuele stand van de kennis over de effectiviteit van Hotspot Policing? 

4. Wat is de actuele stand van de kennis over de effectiviteit van Problem Oriented 

Policing? 

5. Onder welke omstandigheden (of in welke context) worden de resultaten van 

effectieve politiestrategieën bereikt? 

6. Onder welke omstandigheden (of in welke context) blijft het effect van effectieve 

politiestrategieën uit? 

1.3 DEFINITIE VAN BEGRIPPEN 

In deze kennissynthese wordt de beschikbare evidentie beschreven voor vier 

verschillende politiestrategieën: Community Policing, Third Party Policing, Hotspot 

Policing en Problem Oriented Policing. In deze paragraaf zal worden toegelicht wat onder 

deze verschillende strategieën wordt verstaan. 

COMMUNITY POLICING 

De oorsprong van Community Policing ligt in de jaren 70 van de vorige eeuw. In deze 

periode wonnen politiepatrouilles te voet aan populariteit en werd duidelijk dat deze 

werkwijze leidde tot toegenomen veiligheidsgevoelens en een betere relatie tussen de 

politie en de burger (Sozer, 2008). Tegelijkertijd ontstonden nieuwe opvattingen over de 

wijze waarop de politie criminaliteit zou moeten bestrijden. Goldstein, een van de 
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grondleggers van Community Policing en Problem Oriented Policing, was van mening dat 

de politie niet uitsluitend moest reageren op meldingen van criminaliteit, maar proactief 

op zoek moest gaan naar de onderliggende oorzaken om op deze manier criminaliteit bij 

de wortel aan te pakken (Goldstein, 1977). Hiervoor was het volgens hem noodzakelijk 

dat de politie een goed contact had met de gemeenschap. Enerzijds leverde dit contact 

naar zijn mening belangrijke informatie op over oorzaken van criminaliteit en anderzijds 

kon de gemeenschap een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van deze problemen.  

Wilson en Kelling (1982) stelden dat de traditionele werkwijze van de politie niet effectief 

was in het bestrijden van criminaliteit. Ongerichte patrouilles schrokken criminelen niet 

af en de pakkans werd niet groter wanneer sneller op een melding gereageerd werd. 

Volgens Wilson en Kelling was samenwerking met de gemeenschap essentieel voor een 

effectieve aanpak van criminaliteit. Zij veronderstelden een belangrijke relatie tussen 

overlast en verloedering en het ontstaan van criminaliteit. Hun Broken Windows-theorie 

ging ervan uit dat overlast en verloedering van invloed waren op gevoelens van 

onveiligheid en angst voor criminaliteit, hetgeen een negatieve invloed had op de sociale 

cohesie in de buurt. Deze verminderde sociale cohesie vergrootte vervolgens het risico 

op het ontstaan van criminaliteit. Door overlast en verloedering aan te pakken zou de 

politie gevoelens van veiligheid en de sociale cohesie in een gemeenschap versterken en 

zouden zwaardere vergrijpen kunnen worden voorkomen (Wilson & Kelling, 1982). 

Doordat Community Policing gebaseerd is op een keur aan verschillende theorieën en 

opvattingen is er geen eenduidige definitie te geven van deze politiestrategie. Dit heeft 

tot gevolg dat in de verschillende studies naar Community Policing verschillende 

werkwijzen zijn onderzocht, waarin de relatie tussen de politie en de gemeenschap 

centraal staat. Ondanks het ontbreken van een eenduidige definitie, zijn er wel 

kenmerken aan te wijzen die in de meeste Community Policing-programma’s 

terugkomen. Het Community Policing Consortium (1994) beschreef de volgende 

componenten: 

 permanente toewijzing van agenten aan specifieke taken en meestal ook aan een 

bepaald geografisch gebied; 

 implementatie van verschillende gemeenschapsgerichte preventiestrategieën, 

zoals het instellen van een buurtwacht en het geven van informatie over 

activiteiten die burgers zelf kunnen ondernemen om hun omgeving veiliger te 

maken; 

 decentralisatie van autoriteit en verantwoordelijkheid; 
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 deelname aan veiligheidsnetwerken met andere veiligheidspartners en burgers; 

 toepassen van een probleemoplossende werkwijze. 

De Nederlandse afgeleide van Community Policing is gebiedsgebonden politiezorg. 

Hieronder wordt verstaan dat het politiewerk in een gebied van beperkte geografische 

omvang, zoals een wijk, buurt of dorp, wordt uitgevoerd door een vaste groep 

politiefunctionarissen vanuit een vestiging binnen dat gebied. Deze politiefunctionarissen 

zijn het vaste aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en instanties binnen de wijk of 

buurt, waardoor de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie wordt 

bevorderd. Hierdoor is de politiefunctionaris in staat om problemen vroegtijdig te 

onderkennen en aan te pakken. In deze aanpak staat samenwerking met burgers en 

andere relevante veiligheidspartners centraal, en vormen problemen en behoeften in de 

buurt het uitgangspunt. Gebiedsgebonden politiezorg vraagt om een bottom-upaanpak, 

waarbij de gebiedsgebonden politiefunctionaris de rest van de politieorganisatie en 

andere instanties informeert en inschakelt wanneer dit nodig is om zo goed mogelijk 

maatwerk te kunnen leveren (Wiebrens, 2004).  

THIRD PARTY POLICING 

De politiestrategie Third Party Policing is een afgeleide van Community Policing, waarbij 

de politie een derde partij inzet om criminaliteit terug te dringen. Buerger en Mazerolle 

(1998) omschrijven Third Party Policing als de inspanningen die de politie levert om 

personen die zelf geen strafbare feiten plegen, te overtuigen of te dwingen om 

maatregelen te nemen die een regulerende werking hebben op de strafbare feiten 

gepleegd door andere personen. 

Third Party Policing kan zowel gericht zijn op de preventie van criminaliteit als op de 

beheersing ervan. Als de doelstelling van Third Party Policing preventief van aard is, 

zullen de inspanningen van de politie voornamelijk gericht zijn op het onderhouden van 

goede relaties met lokale ondernemers, woningbouwverenigingen en andere 

betrokkenen. Is de doelstelling het beheersen van een bestaand criminaliteitsprobleem, 

dan zijn de inspanningen van de politie gericht op het bijsturen van het gedrag van 

lokale partners, waarvan verwacht wordt dat dit van invloed is op de lokale problematiek 

(Mazerolle & Ransley, 2005). Third Party Policing kan worden toegepast om verscheidene 

criminaliteitsproblemen aan te pakken, waarbij de inspanningen gericht kunnen zijn op 

(groepen) personen, gebieden, slachtoffers en situaties. Voorbeelden van verschillende 

vormen van Third Party Policing zijn het uitoefenen van druk op een woningcorporatie 

om een overlastgevende persoon uit de woning te zetten (Third Party Policing gericht op 
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personen); het overtuigen van de gemeente om een samenscholingsverbod in te stellen 

via de APV (Third Party Policing gericht op gebieden); het overtuigen van slachtoffers 

van huiselijk geweld om een straatverbod aan te vragen (Third Party Policing gericht op 

slachtoffers) en het uitoefenen van druk op horecagelegenheden om een streng deur- en 

schenkbeleid te hanteren (Third Party Policing gericht op situaties) (Mazerolle & Ransley, 

2005). 

HOTSPOT POLICING 

De oorsprong van Hotspot Policing ligt in de jaren 80. In deze periode ontstond een 

nieuwe manier om naar criminaliteit te kijken, waarbij de focus verschoof van de 

potentiële dader naar de omgeving. De basis voor deze verschuiving werd gevormd door 

de routine activity theory van Cohen en Felson (1979) en de opkomst van de situationele 

preventie (Clarke, 1983). De routine activity theory stelt dat criminaliteit kan worden 

verklaard door het samenkomen van drie factoren: de aanwezigheid van een 

gemotiveerde dader, een aantrekkelijk doelwit en de afwezigheid van toezicht. Met 

behulp van de routine activity theory is het mogelijk om te voorspellen op welke locaties 

sprake is van een concentratie van criminaliteitsproblemen. Vaak gaat dit om locaties 

waar veel mensen komen, waarbij de locatie samenhangt met gedragspatronen (routine 

activities) van zowel daders als slachtoffers, en om locaties waar weinig gedragregels 

gelden of weinig toezicht aanwezig is. Cohen en Felson (1979) stelden dat criminaliteit 

kon worden aangepakt door de gelegenheid tot het plegen van misdrijven te beperken, 

ofwel door beïnvloeding van potentiële doelwitten ofwel door versterking van toezicht. In 

dezelfde periode beschreef Clarke (1983) de mogelijkheden van situationele preventie. 

Situationele preventie richt zich op het wegnemen van directe, omgevingsgebonden 

oorzaken van criminaliteit, gebaseerd op het uitgangspunt ‘de gelegenheid maakt de 

dief’. Deze standpunten stonden haaks op de traditionele criminologische theorieën, die 

vooral gericht waren op de motivatie van de dader (Weisburd & Braga, 2006).  

Deze nieuwe manier om naar criminaliteit te kijken werd ondersteund door verschillende 

studies waaruit bleek dat criminaliteit veelal geconcentreerd is rond bepaalde locaties in 

een bepaalde buurt of wijk. Deze locaties, ook wel hotspots genoemd, beslaan over het 

algemeen een klein geografisch gebied zoals een straat, een huizenblok, een plein of een 

winkelcentrum (Weisburd & Braga, 2006). De wetenschap dat een beperkt aantal 

locaties verantwoordelijk is voor een groot deel van de overlast en criminaliteit, ook wel 

de 80/20-regel of het Paretoprincipe genoemd (Versteegh e.a., 2010), vormt het 

uitgangspunt voor de politiestrategie Hotspot Policing. Waar bij de traditionele politiezorg 

niet echt sprake is van focus (de nadruk ligt hier vooral op het reageren op verzoeken 
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om noodhulp, heterdaadmeldingen en misdrijfaangiftes), wordt bij Hotspot Policing 

structureel aandacht besteed aan die locaties waar zich de meeste problemen voordoen 

(Weisburd & Eck, 2004). Hoe deze structurele aandacht wordt ingevuld kan echter 

verschillen. In de beschrijving die Weisburd en Eck (2004) geven van Hotspot Policing 

ligt de nadruk op strenge handhaving en gerichte surveillance. In andere gevallen wordt 

Hotspot Policing gecombineerd met andere strategieën zoals Community Policing of 

Problem Oriented Policing. 

PROBLEM ORIENTED POLICING 

Problem Oriented Policing kent net als Community Policing zijn oorsprong in het werk 

van Goldstein (1979). Goldstein had stevige kritiek op de werkwijze van de politie. Het 

traditionele politiewerk was vooral gericht op zo snel mogelijk reageren op incidenten, 

terwijl onderzoek had laten zien dat snel ter plaatse zijn weinig effect had op 

criminaliteit. Goldstein was van mening dat de politie zich proactief moest opstellen en 

op zoek moest gaan naar de onderliggende problemen die criminaliteit veroorzaken om 

deze problemen vervolgens bij de wortel aan te pakken (Goldstein, 1979). 

Eck en Spelman (1987) hebben dit idee verder uitgewerkt in een model waarin de 

verschillende stappen worden beschreven, die gevolgd moeten worden bij een 

probleemgerichte werkwijze. Dit model wordt ook wel SARA genoemd, een acroniem 

voor Scanning Analysis Response Assessment. De eerste stap, Scanning, staat voor het 

ontdekken van de belangrijkste chronische veiligheidsproblemen. De volgende stap, 

Analysis, staat voor een verdiepende analyse van achtergronden en oorzaken van het 

specifieke probleem. De derde stap, Response, geeft de uitvoering van een afgestemde 

combinatie van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen door 

samenwerkende partners weer. De laatste stap, Assessment, houdt een effectmeting in, 

waarbij wordt nagegaan of de uitgevoerde maatregelen effect hebben gehad. Indien dit 

niet het geval blijkt, dan is het de bedoeling dat de hele cyclus opnieuw wordt doorlopen 

net zolang totdat het veiligheidsprobleem is opgelost. 

De eerste stap uit het model, Scanning, komt grotendeels overeen met het startpunt van 

Hotspot Policing. De 80/20-regel of het Paretoprincipe vormt het uitgangspunt voor het 

identificeren van de belangrijkste chronische veiligheidsproblemen. In de praktijk 

betekent dit veelal dat er hotspots worden geïdentificeerd in deze fase. Dit principe kan 

echter niet alleen worden toegepast op locaties. Belangrijke chronische 

veiligheidsproblemen kunnen ook geconcentreerd zijn rond bepaalde dadergroepen (hot 
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offenders), bepaalde slachtoffers (hot victims), bepaalde soorten delicten (hot crimes) of 

bepaalde buitsoorten (hot targets) (Versteegh e.a., 2010). 

In Nederland wordt Problem Oriented Policing probleemgerichte politiezorg genoemd. 

Omdat probleemgerichte politiezorg een methode betreft voor het analyseren en 

oplossen van criminaliteitsproblemen, kan deze in principe goed worden toegepast in 

combinatie met andere overkoepelende politiestrategieën zoals de gebiedsgebonden 

politiezorg. 

ONDERSCHEID EN SAMENHANG TUSSEN DE STRATEGIEËN 

Weisburd en Eck (2004) hebben een indeling van politiestrategieën gemaakt aan de 

hand van twee verschillende dimensies: focus en differentiatie. De eerste dimensie, de 

mate van focus, loopt uiteen van ongerichte criminaliteitsbestrijding (door middel van 

ongerichte surveillances in grote geografische gebieden en het rijden van meldingen) tot 

gerichte criminaliteitsbestrijding (waarbij de inzet van de politie gericht is op bepaalde 

hotspots of bepaalde dadergroepen). De tweede dimensie drukt de mate van 

differentiatie in toegepaste maatregelen uit. Politiestrategieën met weinig differentiatie 

zijn vooral gericht op handhaving en repressie, waarbij niet of nauwelijks wordt 

samengewerkt met andere partijen. Indien de politie samen met verschillende 

veiligheidspartners een breed scala aan preventieve en repressieve maatregelen toepast, 

is er sprake van veel differentiatie (Weisburd & Eck, 2004). 

Figuur 1: Indeling politiestrategieën gebaseerd op Weisburd en Eck (2004) 
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Traditionele politiezorg kent in de regel weinig focus en richt zich vooral op handhaving 

en repressie. Bij Community Policing is sprake van veel differentiatie in toegepaste 

maatregelen en wordt samengewerkt met veel verschillende partners. Community 

Policing kent een brede probleemoriëntatie (Terpstra, 2008), waardoor er sprake is van 

weinig focus. Bij Hotspot Policing is deze focus wel aanwezig, maar is door de nadruk op 

handhaving, sprake van weinig differentiatie. Problem Oriented Policing wordt 

gekenmerkt door een sterke mate van focus en differentiatie (Weisburd & Eck, 2004). 

Zoals in de voorgaande paragrafen al is vermeld, wordt deze indeling van Weisburd en 

Eck (2004) niet altijd aangehouden en worden er soms mengvormen van strategieën 

ingezet. Dit heeft tot gevolg dat in verschillende studies naar één bepaalde 

politiestrategie telkens net een andere aanpak onderzocht kan zijn. In deze rapportage 

wordt de terminologie aangehouden die in de geselecteerde publicaties is gehanteerd. 

Dit betekent dat de onderzochte aanpak in sommige gevallen afwijkt van de indeling van 

Weisburd en Eck (2004). Per studie zal daarom telkens worden aangegeven wat er onder 

de onderzochte politiestrategie werd verstaan. 

1.4 TOEGEVOEGDE WAARDE HUIDIGE RESEARCHSYNTHESE 

Deze rapportage is niet de eerste bundeling van empirische kennis over 

politiestrategieën en zal vermoedelijk ook niet de laatste zijn. Toch menen de auteurs 

dat deze rapportage over toegevoegde waarde beschikt ten opzichte van bestaande 

overzichtsstudies. In deze paragraaf zal hier dieper op worden ingegaan. 

Sherman (1997) was een van de eerste onderzoekers die de beschikbare kennis over de 

effectiviteit van verschillende programma’s en maatregelen om criminaliteit terug te 

dringen heeft gebundeld. In het rapport Preventing crime: What Works, what doesn’t, 

what’s promising? is een lijst opgesteld van effectieve, veelbelovende en niet-effectieve 

strategieën en maatregelen aan de hand van de uitkomsten van meer dan 500 

evaluaties. Doordat de methodologische kwaliteit van veel evaluaties te wensen overliet, 

konden maar drie effectieve politiestrategieën worden aangewezen, waarvan Hotspot 

Policing er één was.  

In de afgelopen vijftien jaar zijn er verscheidene strategieën en maatregelen 

geëvalueerd, waardoor steeds meer bekend wordt over de effectiviteit van verschillende 

aanpakken. Naarmate overzichtsstudies recenter worden, is er steeds meer hoogwaardig 

onderzoek beschikbaar, waardoor steeds betere uitspraken gedaan kunnen worden. Toch 

wordt ook in recentere overzichtstudies aangegeven dat het aantal beschikbare 
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hoogwaardige studies beperkt is (Braga, 2007). Het blijft hierdoor van toegevoegde 

waarde om nieuwe evidentie aan bestaande overzichten toe te voegen. 

Kortgeleden hebben De Waard en Berghuis (2010) een overzicht gemaakt van de 

beschikbare overzichtstudies over situationele preventie, politiezorg en strafrechtelijke 

interventies. Deze overzichtstudies zijn onder te verdelen in systematische reviews en 

narratieve reviews. Systematische reviews onderscheiden zich doordat systematisch is 

gezocht naar beschikbare studies (voorbeelden hiervan zijn de reviews van de Campbell 

Crime and Justice Group zoals Braga, 2007 en Weisburd, Telep, Hinkle & Eck, 2008). 

Systematische reviews geven de beste indicatie of een strategie effectief is of niet, 

omdat alle beschikbare evidentie tot een bepaalde datum in de conclusie wordt verwerkt. 

Een nadeel van veel systematische reviews is dat door aggregatie van de data weinig 

bekend is over de context waarbinnen bepaalde strategieën werkzaam zijn. Een 

narratieve review (een voorbeeld is het boek Police Innovation. Contrasting Perspectives 

van Weisburd en Braga uit 2006) beschrijft een selectie van de beschikbare literatuur 

zonder dat hier een systematische zoekstrategie aan vooraf is gegaan. Hierdoor is het 

mogelijk dat niet alle beschikbare evidentie in de conclusie is opgenomen. Wel biedt een 

narratieve review vaak wat meer ruimte voor een beschrijving van de context 

waarbinnen een strategie succesvol kan zijn. 

In deze researchsynthese zijn beide werkwijzen gecombineerd. Enerzijds is systematisch 

gezocht naar evidentie voor Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en 

Problem Oriented Policing. Voor Hotspot Policing en Problem Oriented Policing waren al 

goede systematische reviews beschikbaar waaraan nieuwe evidentie is toegevoegd. Hier 

betreft de toegevoegde waarde met name het bundelen van evidentie voor verschillende 

uitkomstmaten en het actualiseren van bestaande systematische reviews. Voor de 

andere strategieën zijn minder goede overzichtstudies beschikbaar waardoor deze 

researchsynthese meer het startpunt vormt. Anderzijds wordt hier dieper ingegaan op de 

omstandigheden waaronder de onderzochte politiestrategieën werkzaam zijn, waardoor 

de beschikbare kennis beter kan worden vertaald naar de praktijk. 
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1.5 LEESWIJZER 

De gehanteerde onderzoeksmethode wordt beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat 

in op de beschikbare evidentie voor de vier politiestrategieën Community Policing, Third 

Party Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing. In hoofdstuk 4 wordt 

beschreven wat er bekend is over de omstandigheden waaronder in potentie effectieve 

politiestrategieën hun effect bereiken en onder welke omstandigheden dit effect volgens 

empirisch onderzoek uitblijft. In hoofdstuk 5 worden tot slot de conclusies van deze 

researchsynthese geformuleerd, aangevuld door aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2. METHODE  

Dit is een researchsynthese naar beschikbare kennis over vier politiestrategieën: 

Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing. 

Deze researchsynthese heeft in de eerste plaats als doel een actueel overzicht te 

genereren van de beschikbare evidentie voor deze vier politiestrategieën. In de tweede 

plaats moet deze researchsynthese informatie opleveren over de omstandigheden 

waaronder bovengenoemde politiestrategieën al dan niet werkzaam zijn. In dit hoofdstuk 

zal de gehanteerde onderzoeksmethode worden beschreven. 

2.1 ONDERZOEKSOPZET 

Om een overzicht te krijgen van wat er bekend is over de effecten van de 

politiestrategieën Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem 

Oriented Policing, is systematisch literatuuronderzoek verricht. Hiervoor is 

gebruikgemaakt van verschillende wetenschappelijke databases, aangevuld met 

informatie van relevante websites, literatuurlijsten uit relevante publicaties en suggesties 

van verschillende experts op het terrein van de politiewetenschappen. 

Voor het eerste deel van de researchsynthese is gezocht naar effectevaluaties aan de 

hand waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit van één of 

meerdere van bovengenoemde politiestrategieën. Voor het tweede deel van de 

researchsynthese is gezocht naar literatuur waarin omstandigheden worden beschreven, 

waaronder deze effecten al dan niet optreden. 

2.2 ZOEKSTRATEGIE LITERATUUR 

Het literatuuronderzoek werd onderverdeeld in verschillende stappen. De eerste stap 

bestond uit het doorzoeken van verschillende relevante databases. Een overzicht van 

deze databases is weergegeven in tabel 1. Aanvankelijk is alleen gezocht naar 

systematische reviews en meta-analyses om een startpunt te definiëren voor een tweede 

zoekopdracht waarin gezocht wordt naar individuele studies. De resultaten van deze 

eerste zoekopdracht dienden als input voor de zoektermen die in de tweede 

zoekopdracht zijn gebruikt. Zoektermen voor beide zoekopdrachten zijn weergegeven in 

tabel 1. 

Tijdens het literatuuronderzoek bleek al snel dat de tweede zoekopdracht niet beperkt 

kon worden tot recente studies die na de beschikbare overzichtstudies waren 

gepubliceerd, zoals oorspronkelijk het plan was. Doordat een verscheidenheid aan 
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uitkomstmaten (criminaliteit, overlast, geweld, drugsdelicten, enz.) werd gehanteerd in 

de verschillende (overzicht)studies, is het mogelijk dat relatief oude studies niet waren 

opgenomen in systematische reviews of meta-analyses omdat de gehanteerde 

uitkomstmaten niet pasten binnen de scope van deze overzichtstudies. Er zijn voor deze 

researchsynthese uitsluitend individuele studies geselecteerd die niet zijn opgenomen in 

een van de beschikbare overzichtstudies over de betreffende politiestrategie. 

Tabel 1: Overzicht van databases en zoektermen 

Databases Zoektermen overzichtstudies Zoektermen individuele studies 

PsycINFO, PubMED, ERIC, Social 

Sciences Citation Index (onderdeel 

van Web of Knowledge), Campbell 

Library, Psychological, Educational 

and Criminological Trials Register 

(C2-SPECTR), Nederlandse 

Centrale Catalogus (NCC), Web of 

Knowledge, National Criminal 

Justice Reference Service, National 

Criminal Justice Reference Service, 

Social Science Research Network, 

Violence Research Literature 

Database (VIOLIT) 

Review OR meta-analysis AND 

community policing OR third party 

policing OR problem oriented 

policing OR hot spot policing OR 

crime OR crime prevention OR 

policing OR policing strategies` 

Jaar van publicatie: 2000  nu  

effect* OR effic* OR evaluat* AND 

community policing OR 

neighborhood watch OR street 

watch OR block watch OR 

apartment watch OR home watch 

OR community watch OR home 

alert OR block association OR 

crime alert OR block clubs OR 

crime watch OR big three OR 

broken windows OR third party 

policing OR Problem-oriented 

policing OR policing disorder OR 

broken windows OR problem 

solving OR SARA model OR (Police 

AND SARA) OR (Police AND 

scanning) OR (Police AND 

analysis) OR (Police AND problem 

identification) OR (Police AND 

identify AND problem) OR (Police 

AND situational crime prevention) 

OR POP OR hot spots policing OR 

crime place OR crime clusters OR 

crime displacement OR high crime 

area’s OR targeted policing OR 

place-oriented interventions OR 

high crime locations OR targeted 

policing OR directed control OR 

crackdowns OR enforcement 

swamping 

Jaar van publicatie: 2000-2012 
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Omdat de meeste databases vooral wetenschappelijke literatuur bevatten in de Engelse 

taal, is besloten een aanvullende verkenning uit te voeren in Nederlandse en Duitse 

literatuur. Hierdoor konden ook eventuele relevante studies worden geïncludeerd, 

waarover niet in het Engels gepubliceerd is. De verwachting was niet dat dit nog heel 

veel nieuwe studies op zou leveren, aangezien over hoogwaardige studies over het 

algemeen in het Engels gepubliceerd wordt. Deze verwachting bleek uiteindelijk juist. De 

aanvullende zoekacties hebben geen nieuwe publicaties opgeleverd die voldeden aan de 

inclusiecriteria voor het eerste deel van het onderzoek: uitspraken doen over de 

effectiviteit van de vier politiestrategieën. Wel is er een aantal relevante publicaties 

gevonden die iets zeggen over de omstandigheden waaronder de politiestrategieën 

effectief zouden kunnen zijn. 

Nederlandse zoektermen zijn bepaald in overleg met verschillende experts op het terrein 

van de politiewetenschappen. Voor deze aanvullende zoekopdracht is gebruikgemaakt 

van verschillende databases en websites van relevante instituten zoals de 

politieacademie en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook is literatuur opgevraagd die door de 

experts werd aangeraden. Vervolgens is een Duitse expert op het gebied van politie-

interventies geraadpleegd voor eventuele relevante aanvullingen die niet in 

internationale tijdschriften gepubliceerd zijn. Dit heeft echter geen relevante studies 

opgeleverd. In tabel 2 is een overzicht weergeven van deze aanvullende zoekstrategie.  

Voor het ontbreken van effectonderzoek uit andere landen dan de Verenigde Staten, 

Australië en Groot-Brittannië zijn verschillende verklaringen denkbaar. In de eerste 

plaats is er in bijvoorbeeld de Verenigde Staten een veel groter budget beschikbaar voor 

wetenschappelijk onderzoek. Dit geldt niet alleen voor onderzoek naar de effectiviteit 

van verschillende werkwijzen van de politie, maar voor heel veel wetenschapsdomeinen. 

Een andere verklaring kan zijn dat er in de Engelssprekende landen een andere 

onderzoekstraditie heerst dan in Nederland en andere Europese landen het geval is. Zo 

is er de afgelopen decennia in Nederland wel veel onderzoek verricht, maar het doel van 

dit onderzoek was meestal niet het vaststellen van effectiviteit en waar dit wel het geval 

was betrof dit onderzoek geen van de politiestrategieën die onderwerp zijn van deze 

researchsynthese. Dit laatste is de afgelopen jaren ook steeds lastiger geworden 

aangezien bijvoorbeeld de gebiedsgebonden politiezorg sinds de bestelwijziging in 1993 

het basisconcept is van de Nederlandse politie, waardoor onderzoek met een zuivere 

controlegroep niet langer tot de mogelijkheden behoort. Het ontbreken van Nederlands 

(en ander Europees) effectonderzoek wil echter niet zeggen dat de in deze 

researchsynthese beschreven resultaten geen waarde hebben voor de Nederlandse 
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praktijk. Doordat deze researchsynthese ook uitvoerig ingaat op de omstandigheden 

waaronder de verschillende beschreven politiestrategieën hun effect bereiken, kan 

worden nagegaan in welke mate deze omstandigheden te vertalen zijn naar de 

Nederlandse situatie.  

Tabel 2: Overzicht van databases en zoektermen 

Databases en websites Zoektermen  

WODC, Mediatheek van de 

politieacademie, NICIS, website 

CCV 

Gebiedsgebonden politie, wijkgerichte politie, burgerparticipatie, 

probleemgerichte politie, probleemgericht werken, integrale aanpak AND 

criminaliteit, geïntegreerde aanpak AND criminaliteit, multidisciplinaire 

aanpak AND criminaliteit, netwerkend rechercheren, netwerk benadering 

AND criminaliteit, fenomeen georiënteerd, programmatische aanpak 

AND criminaliteit, projectmatige aanpak AND criminaliteit, 

oorzaakgericht werken AND criminaliteit, barrièremodel, co-

creatiemodellen, loodsmodel, sara, saraa, multidisciplinair, problem 

oriented partnership, hot spot surveillance, burgerparticipatie, 

wijkpolitie, fijnmazige politie, evaluatie/effectiviteit, politieaanpak, 

veiligheidsbeleid.  

Geraadpleegde experts: 

Dhr. P. Versteegh 

Mw. dr. A. Sey 

Dhr. prof. dr. Kersten 

 

2.3 SELECTIECRITERIA  

Deze researchsynthese richt zich op de effecten van vier verschillende politiestrategieën 

op criminaliteit, geweld of overlast en de omstandigheden waaronder deze effecten al 

dan niet optreden. Alle geselecteerde literatuur moest daarom betrekking hebben op 

Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en/of Problem Oriented 

Policing of een Nederlandse of Duitse afgeleide hiervan. Daarnaast moest minstens één 

van de gerapporteerde uitkomstmaten zich richten op het terugdringen van criminaliteit, 

geweld of overlast, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 1.  

Voor het eerste deel van de researchsynthese dat ingaat op de beschikbare evidentie 

voor de verschillende politiestrategieën, is bovendien een aanvullend selectiecriterium 

opgesteld voor de onderzoeksopzet van de beschreven studie. Voor dit deel van de 

researchsynthese zijn alleen studies geselecteerd waarbij gebruik is gemaakt van een 

controlegroep. In paragraaf 2.5 over effectiviteit wordt dit criterium nader toegelicht. 

Voor het tweede deel van de researchsynthese dat ingaat op de omstandigheden 

waaronder effecten al dan niet optreden, golden geen restricties met betrekking tot de 
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onderzoeksopzet van de beschreven studie. Wel gold dat de studie informatie moest 

opleveren over de omstandigheden waaronder de onderzochte politiestrategie werd 

uitgevoerd, en de implicaties daarvan voor de gevonden resultaten. 

2.4 SELECTIE VAN DE LITERATUUR 

Aan de hand van de vastgestelde zoektermen zijn aanvankelijk 2442 mogelijk relevante 

studies geïdentificeerd. Op basis van titel en abstract zijn vervolgens 91 artikelen 

opgevraagd. Hiervan bleken zestien artikelen niet beschikbaar; dit kon zijn omdat het 

ging om een boek in een bibliotheek dat niet werd uitgeleend of een publicatie die nog 

niet beschikbaar was. De beschikbare artikelen zijn nader bestudeerd en beoordeeld op 

de inclusiecriteria. Vijftien artikelen bleken aan de inclusiecriteria te voldoen voor het 

eerste deel van de researchsynthese. Via het bestuderen van referentielijsten van 

opgevraagde artikelen en het raadplegen van experts zijn vervolgens alsnog twaalf 

mogelijk relevante publicaties geïdentificeerd. Hiervan bleek er één geschikt voor 

inclusie. Uiteindelijk zijn zestien artikelen geïncludeerd voor het eerste deel van de 

researchsynthese.  

Deze studies zijn vervolgens systematisch samengevat in evidencetabellen. Een 

evidencetabel is een vooraf gestructureerd samenvatschema, waarin verschillende 

kenmerken van de studie en de onderzochte strategie kunnen worden beschreven. Per 

studie is beschreven wat er precies onder de onderzochte strategie werd verstaan, uit 

welke onderdelen de strategie bestond en onder welke omstandigheden de strategie is 

toepast. Vervolgens is beschreven hoe de onderzoeksopzet eruitzag, wat de 

uitkomstmaten waren, welke analyses zijn uitgevoerd en wat de belangrijkste resultaten 

waren. Tot slot is een inschatting gemaakt van de kwaliteit van de studie en de waarde 

die aan de hand hiervan kan worden toegekend aan de resultaten van de studie. De 

indeling van deze evidencetabellen is terug te vinden in de bijlage.  

Voor het tweede deel van de researchsynthese zijn 21 studies geselecteerd. Dit betrof elf 

studies die ook zijn opgenomen in het eerste deel van de researchsynthese en tien 

aanvullende studies. In figuur 1 is een overzicht van de literatuurselectie weergegeven. 
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Figuur 1: Selectie van literatuur 

 

 

2.5 EFFECTIVITEIT 

In het eerste deel van deze researchsynthese worden uitspraken gedaan over de 

effectiviteit van de vier politiestrategieën. Hiervoor zijn alle geselecteerde studies 

beoordeeld op hun interne validiteit. In navolging van Sherman, Farrington, Welsh en 

MacKenzie (2002) en de Campbell Collaboration Crime and Justice Group (Farrington & 

Petrosino, 2001) is hiervoor gebruikgemaakt van de Maryland Scientific Methods Scale 

(MSMS). De Maryland Scientific Methods Scale is een vijfpuntsschaal waarbinnen 

verschillende niveaus worden onderscheiden van methodologische kwaliteit van 

effectevaluaties. 

Score 1: In de studie wordt onderzocht wat de samenhang is tussen een bepaalde 

politiestrategie en criminaliteit, geweld of overlast op één bepaald tijdstip. Dit 

type onderzoek heeft een cross-sectionele onderzoeksopzet. 

Score 2: In de studie wordt een verandering in criminaliteit, geweld of overlast 

gerelateerd aan de invoering van een bepaalde politiestrategie, onderzocht 

zonder (vergelijkbare) controlegroep. Dit type onderzoek wordt ook wel 

veranderingsonderzoek genoemd, waarbij verschillende metingen plaatsvinden 

in één onderzoeksgroep. 

Score 3: In de studie wordt een verandering in criminaliteit, geweld of overlast 

gerelateerd aan de invoering van een bepaalde politiestrategie, afgezet tegen 

een vergelijkbare controlegroep. Dit type onderzoek heeft een quasi-

experimentele onderzoeksopzet. 

Stap 1: 

Beoordelen abstracts 

2442 publicaties 

Deel 1: evidentie 

16 publicaties 

Deel 2: omstandigheden 

21 publicaties 

Stap 2: 

Beoordelen hele tekst 

75 publicaties 
Stap 3: 

Aanvullingen experts en 
referentielijsten 

16 publicaties 
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Score 4: In de studie wordt een verandering in criminaliteit, geweld of overlast 

gerelateerd aan de invoering van een bepaalde politiestrategie, afgezet tegen 

een vergelijkbare controlegroep, waarbij gecontroleerd wordt voor andere 

variabelen die deze verandering zouden kunnen verklaren. Dit type onderzoek 

heeft een quasi-experimentele onderzoeksopzet met gematchte controlegroep 

of statistische controle voor eventuele verschillen. 

Score 5: In de studie wordt een verandering in criminaliteit, geweld of overlast 

gerelateerd aan de invoering van een bepaalde politiestrategie, afgezet tegen 

een vergelijkbare controlegroep, waarbij at random is bepaald in welk gebied de 

politiestrategie wordt toegepast. Dit type onderzoek heeft een experimenteel 

design. 

Studies met een (quasi-)experimentele onderzoeksopzet, waarbij gecontroleerd is voor 

andere variabelen die van invloed kunnen zijn op eventuele verschillen in criminaliteit, 

geweld of overlast door random toewijzing, matching of statistische controle (MSMS 4 & 

5) beschikken over de meeste bewijskracht. Op basis van dit type onderzoek kunnen de 

meest betrouwbare uitspraken worden gedaan over de effecten van een politiestrategie. 

Om uitspraken te kunnen doen over effectiviteit is minimaal een quasi-experimentele 

onderzoeksopzet nodig (MSMS 3). Hoewel deze studies gebruikmaken van een 

vergelijkbare controlegroep, is niet gematcht of statistisch gecontroleerd voor andere 

variabelen die de uitkomstvariabele zouden kunnen beïnvloeden. De bewijskracht van 

deze studies is daardoor minder sterk; er is minder zekerheid over de vraag of gevonden 

effecten daadwerkelijk worden veroorzaakt door de onderzochte politiestrategie. 

Evaluaties met een lagere score (MSMS 2 of lager) bieden onvoldoende mogelijkheden 

om een causaal verband vast te stellen tussen de toegepaste politiestrategie en de 

verandering in criminaliteit, geweld of overlast. Deze studies zijn daarom niet 

opgenomen in het eerste deel van de researchsynthese, waarin uitspraken worden 

gedaan over de evidentie van de verschillende politiestrategieën. Omdat deze studies 

wel iets kunnen zeggen over de omstandigheden waaronder een politiestrategie al dan 

niet effectief zou kunnen zijn, zijn deze studies niet op voorhand uitgesloten voor het 

tweede deel van de researchsynthese. 

Volgens Sherman en anderen (2002) kan worden gesproken van een effectieve strategie 

als ten minste twee studies met minimaal MSMS-score 3 een positief effect vinden en de 

resultaten uit het andere beschikbare onderzoek grotendeels in dezelfde richting wijzen. 

Vergelijkbare eisen worden gesteld om te concluderen dat een strategie niet effectief is. 

Strategieën worden als veelbelovend geclassificeerd wanneer er één studie is met 
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MSMS-score 3 waarin positieve effecten worden gevonden, en ander beschikbaar 

onderzoek deze bevinding niet tegenspreken.
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3. EVIDENTIE POLITIESTRATEGIEËN 

In dit hoofdstuk wordt de actuele stand van de kennis beschreven over de effectiviteit 

van Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented 

Policing in het terugdringen van criminaliteit, geweld en overlast. 

3.1 COMMUNITY POLICING 

In totaal zijn negen studies gevonden, waarin uitspraken worden gedaan over de 

effecten van Community Policing op het terugdringen van criminaliteit, overlast en 

geweld. Deze studies zijn weergegeven in tabel 3. Twee van de gevonden studies zijn 

overzichtstudies, waarin gezamenlijk 24 afzonderlijke evaluaties worden beschreven. Er 

is geen sprake van overlap tussen beide overzichtsstudies. De resterende zeven studies 

zijn individuele studies. 

Tabel 3: Studies naar de effecten van Community Policing 

Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten1 Opmerkingen 

Bennett, Holloway 
& Farrington 
(2006) 

Systematische 
review en meta-
analyse over 19 

studies 

Buurten met buurt-

wacht worden 
vergeleken met 

buurten zonder 
buurtwacht. 

 

Misdaden tegen 
bewoners, 
woningen en overig 

Positief effect in 15 
studies (slechts 4 
significant) 

Negatief effect in 3 
studies 

Overal effect 
positief (significant) 

MSMS 3-5 

Controlegroepen in 
individuele studies 

veelal niet 
vergelijkbaar 

Mazerolle, Soole, & 
Rombouts (2006) 

Meta-analyse van 14 
studies 

Vijf studies 
vergelijken 
gebiedsgebonden 

politie met 

traditionele 

opsporingsmethoden. 

(Telefonische 
meldingen van) 

drugsdelicten, 
delicten tegen 

personen, 
vermogensdelicten, 

ordeverstoring en 

totaal aantal 

delicten 

Community Policing 
is effectief in het 

verminderen van 
drugsdelicten, 

ordeverstoring en 
totaal aantal 

telefonische 

meldingen van 

delicten. 

MSMS 4-5 

Voor elke van de 
10 uitkomstmaten 

is een aparte meta-
analyse uitgevoerd, 

waardoor 

uitspraken vaak 

gebaseerd zijn op 
enkele studies. 

 

                                         

1 Alle uitkomsten in deze rapportage zijn vermeld zoals gerapporteerd in de studie. De weergave van de 
uitkomsten kan hierdoor per studie verschillen. 
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Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten1 Opmerkingen 

MacDonald (2002) Retrospectieve studie 

Indicatoren van 

Community Policing 
zijn gerelateerd aan 

verandering in 
gewelddadige 

misdaad. 

 

Moorden en 

overvallen 

Indicatoren voor 

Community Policing 
hingen niet samen 

met minder 
geweld. 

MSMS 3 

Studie kent belang-

rijke beperkingen: 
er is geen sprake 

van een zuivere 
voormeting en 

gekozen 
indicatoren hebben 

beperkte waarde. 

 

Jim, Mitchell & 
Kent (2006)  

Quasi-experiment 

Winkelcentrum met 
gebiedsgebonden 
politie wordt 

vergeleken met 
ander 

winkelcentrum. 

 

Gevoelens van 
veiligheid bij 
ondernemers en 

omwonenden 

Significant minder 
hanggroep-
activiteit en angst 

voor misdaad 

MSMS 3 

Resultaten hebben 
betrekking op 
gevoelens van 

veiligheid. Dit is 
een subjectieve 

maat.  

Tuffin, Morris & 
Poole (2006)  

Quasi-experiment  

Buurten met 
gebiedsgebonden 

politie worden 
vergeleken met 

gematchte controle-
gebieden. 

 

Asociaal gedrag, 
misdaad, gevoelens 
van onveiligheid, 

vertrouwen in 
politie 

Wisselende 
resultaten voor 
misdaad 

Bescheiden positief 
effect op andere 

uitkomstmaten 

MSMS 4 

Auteurs zijn 
positiever over 

gevonden effect 
dan op grond van 

resultaten verwacht 
mag worden. 

Connell, Miggans & 
McGloin (2008) 

Quasi-experiment 
met tijdreeksanalyse 

Buurten met 
gebiedsgebonden 
politie worden 

vergeleken met 
buurten met 

vergelijkbare 
middelen. 

 

Drugsgerelateerde 
misdaad, geweld en 

berovingen 

Sterkere afname 
van geweld en 

berovingen 

MSMS 4 

 

Jan, Hoover, & 
Lawton (2008)  

Quasi-experiment 

Onderzoek naar 
verband tussen 

aandeel opgeloste 
misdrijven en 

toepassing van 
Broken Windows 

 

Berovingen, 
mishandeling, 

overvallen, diefstal, 
autodiefstal, 

geweld en 
vermogensdelicten 

Toepassing van 
Broken Windows 

hangt positief 
samen met aandeel 

opgeloste 
overvallen en 

autodiefstallen en 
negatief met 

aandeel opgeloste 
diefstallen. 

 

MSMS 3 

Er kunnen geen 
uitspraken worden 

gedaan over effect 
van Broken 

Windows op 
criminaliteits-

reductie. 
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Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten1 Opmerkingen 

McGarrel & Bynum 

(2010) 

Tijdreeksanalyse van 

verschillende 
casestudies 

In een casestudie 
worden incidenten 
met vuurwapens 

vergeleken met 
aantal diefstallen. 

 

Misdaad waarbij 

een vuurwapen is 
gebruikt. 

Significante afname 

van misdaden 
waarbij een 

vuurwapen is 
gebruikt. 

Geen verschil in 
diefstal 

MSMS 2/3 

De controlegroep 

bestaat uit andere 
misdrijven in 

dezelfde buurt om 
te controleren voor 

algemene trends. 

Niet representatief 
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Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten1 Opmerkingen 

Ratcliffe, 

Taniguchi, Groff & 
Wood (2011)  

RCT 

Hotspots met 

gebiedsgebonden 
politie worden 

vergeleken met 
hotspots met 

traditionele 
opsporingsmethoden. 

 

Moord, berovingen 

en mishandeling 

Geen overall effect 

Wel een 

significante 
reductie in hotspots 

met meeste 
gewelddadige 

misdaad 

Effect blijft 
significant na 

correctie voor 
verplaatsingseffect. 

 

MSMS 5 

Kwalitatief 

hoogstaande studie 

De gevonden studies zijn van wisselende kwaliteit en doen uitspraken over verschillende 

uitkomstmaten, waaronder drugsdelicten, geweldsmisdrijven, vermogensdelicten, 

ordeverstoring en meer subjectieve uitkomsten als gevoelens van onveiligheid. Twee van 

de studies (MacDonald, 2002; Jan, Hoover & Lawton, 2008) hebben een afwijkende 

opzet van de resterende studies. Hoewel deze studies door aanwezigheid van een 

controlegroep voldoen aan de inclusiecriteria voor deze researchsynthese, kunnen aan 

de hand van deze studies geen goede uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van 

Community Policing. Dit wordt veroorzaakt door verschillende methodologische 

beperkingen die in de volgende paragraaf nader zullen worden toegelicht. 

De gehanteerde definitie van Community Policing is niet voor alle studies gelijk. 

Sommige studies onderzoeken de effecten van een combinatie van strategieën waarbij 

samenwerking wordt gezocht met de gemeenschap, een gedecentraliseerde aanpak 

waarbij verantwoordelijkheden worden belegd bij wijkagenten en de inzet van 

probleemoplossende strategieën (Tuffin, Morris & Poole, 2006; Connell, Miggans & 

McGloin, 2008; McGarrell & Bynum, 2010). Andere studies beschrijven het effect van 

een onderdeel van deze aanpak, zoals het instellen van een buurtwacht (Bennett, 

Holloway & Farrington, 2006) of de inzet van wijkagenten die regelmatig patrouilleren 

(Jim, Mitchell & Kent, 2006; Ratcliffe e.a., 2011). De meeste studies laten een 

bescheiden positief effect zien. 

BESCHRIJVING VAN DE GEVONDEN STUDIES 

Bennett, Holloway & Farrington (2006) hebben een systematische review en meta-

analyse uitgevoerd naar de effecten van een specifiek onderdeel van Community 

Policing, de buurtwacht. Het is hierbij niet de bedoeling dat burgers zelf achter 

misdadigers aangaan, maar wel dat zij alert zijn en de politie waarschuwen als ze iets 

vreemds zien. In de systematische review zijn negentien afzonderlijke studies 
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opgenomen, waarin het effect van de buurtwacht op verschillende misdrijven werd 

onderzocht. Voorwaarde voor inclusie was dat de buurtwacht georganiseerd werd door 

middel van een waakschema en de aanwezigheid van een controlegroep. In totaal 

werden vijftien positieve effecten gevonden en drie negatieve effecten. Voor vier van de 

vijftien positieve effecten gold dat dit effect ook statistisch significant was. Vervolgens 

hebben Bennett en anderen (2006) de verschillende uitkomsten van de afzonderlijke 

studies samengevoegd in een overkoepelende effectmaat.2 Deze berekening was 

statistisch significant en liet een misdaadreductie van 36% zien. Een kanttekening bij 

deze studie is dat niet alle afzonderlijke studies gebruikmaken van een vergelijkbare 

controlegroep. 

Mazerolle, Soole en Rombouts (2006) hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin zij 

drie politiestrategieën, Community Policing, Problem Oriented Policing en Hotspot 

Policing afzetten tegen traditionele politieactiviteiten. In totaal zijn veertien afzonderlijke 

studies geïncludeerd, waarbij het effect van een van deze politiestrategieën op 

drugsoverlast op straat wordt afgezet tegen een controlegroep. Vijf van deze studies 

onderzochten het effect van Community Policing. Voor elke studie werd per 

uitkomstmaat een interventie-effect berekend. Er zijn in totaal tien verschillende meta-

analyses uitgevoerd voor tien verschillende uitkomstmaten. Uit deze verschillende meta-

analyses bleek dat de drie strategieën een significante reductie lieten zien van het totaal 

aantal telefonische meldingen van delicten, het aantal telefonische meldingen van 

drugsdelicten en het aantal delicten tegen personen. Community Policing was bovendien 

effectiever dan Hotspot Policing in het verminderen van drugsdelicten.  

MacDonald (2002) heeft het effect van Community Policing onderzocht door middel van 

een retrospectieve studie, waarbij gegevens van verschillende databases aan elkaar zijn 

gekoppeld. De studie laat een significante afname zien van het aantal moorden en het 

aantal overvallen. Of deze afname bereikt werd door de inzet van Community Policing is 

niet uit deze studie af te leiden, aangezien uitsluitend werd gekeken naar de 

aanwezigheid van een Community Policing-werkplan en verschillende 

trainingsactiviteiten binnen de betrokken politiekorpsen. Beide gekozen indicatoren 

bleken de afname van overvallen en moorden niet te kunnen verklaren.  

Jim en anderen (2006) hebben het effect van Community Policing onderzocht in een 

quasi-experimentele onderzoeksopzet waarbij twee winkelcentra met elkaar werden 

vergeleken. In het experimentele winkelcentrum werd extra gepatrouilleerd en werd 

                                         

2 De Odd's ratio was 1,36 met p=0,0004. 
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maandelijks overlegd met de betrokken ondernemers. De ondernemers financierden de 

politie-inzet in deze opzet. Het effect van deze werkwijze werd bepaald door 

ondernemers en omwonenden te ondervragen. In beide groepen werd op de tweede 

meting toegenomen veiligheid gerapporteerd. In het experimentele winkelcentrum was 

daarnaast sprake van significant minder hanggroepactiviteit overdag en was ook de 

angst voor misdaad overdag significant sterker afgenomen dan in het controlegebied. 

Een kanttekening bij deze studie is dat gebruik wordt gemaakt van subjectieve 

uitkomstmaten, waardoor niet met zekerheid is vast te stellen of deze toegenomen 

veiligheidsgevoelens voortkomen uit een daadwerkelijke afname van criminaliteit of 

overlast.  

Tuffin en anderen (2006) onderzochten middels een quasi-experimentele studie het 

effect van Community Policing op asociaal gedrag, misdaad, gevoelens van onveiligheid, 

gemeenschapszin en vertrouwen. Resultaten op misdaad in het algemeen waren 

wisselend: in twee van de zes experimentele wijken was sprake van een significante 

afname ten opzichte van de controlegroep, in één wijk was sprake van een significante 

toename en de resterende vier wijken werden geen verschillen gevonden. Op 

afzonderlijke misdaadcijfers (bijvoorbeeld autodiefstal of geweld en vandalisme) bleek 

soms wel positief effect te worden gevonden in sommige wijken. Op de andere 

uitkomstmaten werd veelal een bescheiden positief effect gevonden. 

Connell, Miggans en McGloin (2008) hebben een quasi-experimenteel onderzoek 

uitgevoerd naar het effect van Community Policing op geweld, berovingen en 

drugsgerelateerde misdaad. Sleutelbegrippen in de gehanteerde aanpak waren lokale 

verantwoordelijkheid, samenwerking en het toepassen van probleemoplossende 

strategieën. Resultaten lieten significante afname van de verschillende 

criminaliteitsproblemen zien in zowel de experimentele gebieden als de 

controlegebieden. Voor geweld en berovingen gold echter dat sprake was van een 

sterkere afname in de experimentele gebieden en het verschil met de controlegroep 

bleek hier statistisch significant. 

Jan en anderen (2008) onderzochten middels een quasi-experimenteel design of er een 

causaal verband bestaat tussen het toepassen van de Broken Windows-strategie en het 

aandeel opgeloste misdrijven. De Broken Windows-strategie bestaat uit ordehandhaving 

en optreden tegen onbehoorlijk gedrag en kleine overtredingen met als doel voorkomen 

dat overlast ontaardt in zwaardere misdrijven. Toepassing van de Broken Windows-

strategie liet een positieve samenhang zien met het aandeel opgeloste overvallen en het 

aandeel opgeloste autodiefstallen en een negatieve samenhang met het aandeel 
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opgeloste diefstallen. Er werd geen verband gevonden met het aandeel andere 

misdrijven dat werd opgelost. Doordat werd gekeken naar het deel van gerapporteerde 

misdaden dat werd opgelost, kan er weinig worden gezegd over werkelijke 

criminaliteitsreductie. De Broken Windows-strategie is immers een strategie die 

preventief zou moeten werken. Als dat echt het geval is, zou er geen effect op aandeel 

opgeloste misdaden moeten worden gezien. Dan worden er namelijk minder misdaden 

gepleegd in plaats van meer misdaden opgelost. In welke mate toepassing van de 

Broken Windows-strategie heeft bijgedragen aan criminaliteitsreductie wordt in deze 

studie dus niet duidelijk. 

McGarrell en Bynum (2010) hebben door middel van een tijdreeksanalyse verschillende 

casestudies geanalyseerd. Deze casestudies richten zich op het Project Safe 

Neighbourhood (PSN), dat kan worden opgevat als een combinatie van Community 

Policing en Third party Policing. Slechts in één van de gevallen bleek dat er sprake was 

van een case-control opzet. In deze casestudie, uitgevoerd door Hipple, Perez, McGarrel, 

Corsaro en Robinson (forthcoming b), werd PSN uitgevoerd in Omaha om misdaad met 

vuurwapens terug te dringen. PSN bestaat in de regel uit het opbouwen van partnerships 

met gemeenschapsinstellingen zoals scholen, een effectieve communicatiestrategie naar 

de gemeenschap toe, samenwerking met landelijke partijen en een samenwerking met 

lokale onderzoekers (meestal een universiteit). In Omaha werden daarnaast meetings 

georganiseerd voor veroordeelden die terugkwamen in de maatschappij. Tijdens deze 

meetings werd enerzijds een sociaal vangnet geboden en anderzijds werd duidelijk 

gemaakt wat de gevolgen zouden zijn als ze weer de fout in gingen. De interventie werd 

uitgevoerd vanaf februari 2003. Misdaadcijfers werden geanalyseerd van januari 2000 

tot juni 2005. Om te controleren voor een algemeen dalende misdaadtrend werden 

misdaadcijfers waarbij een vuurwapen werd gebruikt, vergeleken met misdaadcijfers van 

diefstal. Misdaadcijfers waarbij een vuurwapen betrokken was, bleken na invoering van 

de interventie significant met 20% gedaald. Er werd geen verschil gevonden in het 

aantal diefstallen tijdens de onderzoeksperiode. Het is echter maar de vraag of dit 

verschil in trends kan worden toegeschreven aan de interventie, aangezien niet helder is 

in hoeverre de gehanteerde controleconditie vergelijkbaar is. 

Ratcliffe en anderen (2011) onderzochten door middel van een gerandomiseerde 

onderzoek de effecten van te voet patrouilleren in gebieden waar veel misdaad 

voorkomt. Deze studie vertoont overeenkomsten met Community Policing, maar kan ook 

worden opgevat als Hotspot Policing. Als de resultaten van alle hotspots werden 

gecombineerd, werd geen significant effect gevonden. Wanneer echter uitsluitend werd 

gekeken naar de resultaten in de hotspots waar de meeste misdrijven voorkwamen, 
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werd wel een significant effect gevonden van de patrouilles. Wel was er sprake van enige 

verplaatsingseffecten naar omliggende gebieden, maar dit verplaatsingseffect was 

kleiner dan het effect van de patrouilles binnen de hotspots met de meeste misdrijven. 

Gecorrigeerd voor verplaatsingseffecten werd een criminaliteitsreductie gevonden van 

23%. 

CONCLUSIE 

Community Policing is een effectieve politiestrategie in het terugdringen van 

verschillende vormen van criminaliteit, geweld en overlast. Twee overzichtstudies 

(Bennett e.a., 2006; Mazerolle e.a., 2006) en twee individuele studies met een MSMS 

score van 3 of hoger (Jim e.a., 2006; Connell e.a., 2008) vinden een positief effect, 

terwijl het meeste andere onderzoek in dezelfde richting wijst (Tuffin e.a., 2006, 

McGarrel & Bynum, 2010; Ratcliffe e.a., 2011).  



39 

 

3.2 THIRD PARTY POLICING 

Er is één overzichtstudie gevonden waarin uitspraken worden gedaan over de effecten 

van Third Party Policing op het terugdringen van criminaliteit, overlast en geweld. In 

deze studie worden 77 afzonderlijke evaluaties beschreven. Deze studie is weergegeven 

in tabel 4. 

Tabel 4: Studies naar de effecten van Third Party Policing 

Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten Opmerkingen 

Mazerolle & 
Ransley (2005) 

Systematische 
review van 77 
studies 

De review beschrijft 
de inzet van allerlei 
verschillende partijen 

voor naleving van de 

wet. 

Drugsgerelateerde 
problemen en 
andere misdrijven 

Third Party Policing 
lijkt positief effect 
te hebben op 

drugsgerelateerde 
problemen, vooral 

bij een aanpak 
gericht op 

particuliere 
huiseigenaren. 

Over het effect op 
andere misdrijven 

valt niets te 
zeggen. 

 

MSMS 1-5 

Kwaliteit van de 
afzonderlijke 
studies is 

wisselend. 

Van de 77 studies 

leenden slechts 19 
studies zich voor 

het berekenen van 
een effect. 

Mazerolle en Ransley (2005) hebben een systematische review uitgevoerd naar de 

effecten van Third Party Policing op drugsgerelateerde problemen en andere misdrijven. 

De studies die zijn opgenomen in de review zijn gericht op verschillende 

samenwerkingspartners die als Third Party konden worden opgevat. De kwaliteit van 

deze studies was wisselend. Het grootste deel van de studies was niet geschikt voor 

nadere kwantitatieve analyse. Uiteindelijk bleek het haalbaar om een effect te berekenen 

voor negentien verschillende studies. Dit betrof zestien studies naar het effect van Third 

Party Policing op drugsdelicten en drie studies gericht op andere misdrijven. Het effect 

van Third Party Policing op drugsdelicten is doorgaans positief, vooral wanneer de 

aanpak gericht is op particuliere huiseigenaren. Effecten op andere vormen van misdaad 

zijn wisselend. 

CONCLUSIE 

Third Party Policing is een effectieve politiestrategie voor het terugdringen van 

drugsdelicten. De overzichtstudie van Mazerolle en Ransley (2005) bevat meer dan twee 

individuele studies met een MSMS-score van 3 of hoger die een positief effect aantonen 

van Third Party Policing op drugsdelicten. Over het effect op andere vormen van 

misdaad kunnen geen uitspraken worden gedaan. 
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3.3 HOTSPOT POLICING 

In totaal zijn zes studies gevonden waarin uitspraken worden gedaan over de effecten 

van Hotspot Policing op het terugdringen van criminaliteit, overlast en geweld. Deze 

studies zijn weergegeven in tabel 5. Twee studies zijn overzichtstudies waarin in totaal 

twaalf afzonderlijke evaluaties van Hotspot Policing worden beschreven. Een individuele 

studie wordt in beide overzichtstudies meegenomen. De resterende vier studies zijn 

individuele studies. 

Tabel 5: Studies naar de effecten van Hotspot Policing 

Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten Opmerkingen 

Mazerolle, Soole, & 
Rombouts (2006) 

Meta-analyse van 14 
studies 

Vier studies 
vergelijken Hotspot 

Policing met 
traditionele 

opsporingsmethoden. 

(Telefonische 
meldingen van) 
drugsdelicten, 

delicten tegen 
personen, 

vermogensdelicten, 
ordeverstoring en 

totaal aantal 
delicten 

Hotspot Policing is 
effectief in het 
verminderen van 

het totaal aantal 
telefonische 

meldingen van 
delicten. 

MSMS 4-5 

Voor elke van de 

10 uitkomstmaten 
is een aparte meta-

analyse uitgevoerd, 
waardoor 

uitspraken vaak 
gebaseerd zijn op 

enkele studies. 

 

Braga (2007)  Systematische 
review en meta-
analyse van 9 

studies 

Hotspots met 

gerichte handhaving 
worden vergeleken 

met hotspots met 
traditionele 

opsporingsmethoden. 

Burgerservice-
meldingen 

Afname van 
criminaliteit wordt 
gevonden in 7 

studies. 

Meta-analyse laat 

significant effect 
zien. 

Er wordt geen 
verplaatsingseffect 
gevonden. 

 

MSMS 4-5 

Kwalitatief 
hoogstaande 

review 

Braga & Bond 
(2008) 

RCT 

Hotspots met 
probleemgerichte 

aanpak worden 
vergeleken met 

traditionele politie-
activiteiten zonder 

specifieke aandacht 

voor de hotspots.  

 

Burgerservice-
meldingen in 

combinatie met 
observaties van 

verval en 
ordeverstoring 

Significante 
reductie van 

meldingen van 
berovingen, mis-

handeling, over-
vallen en inbraak 

Significant minder 
verval en 

ordeverstoring 

Geen aanwijzingen 
voor een 

verplaatsingseffect 

 

MSMS 5 

Kwalitatief 
hoogstaande studie 
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Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten Opmerkingen 

Berk & MacDonald, 

(2010)  

Quasi-experiment 

Hotspot met veel 

criminaliteit door 
daklozen waar 

gebiedsgebonden 
politie is ingezet 

wordt vergeleken 
met omliggende 

gebieden. 

 

Geweldsmisdrijven, 

overvallen, diefstal 
en overlast 

 

Afname van 

criminaliteit in 
probleemgebied en 

omliggende 
gebieden 

Na correctie een 
significant grotere 
afname van 

criminaliteit in 
probleemgebied 

 

MSMS 3 

Onduidelijk of 

criminaliteit-
reductie in 

omliggende 
gebieden kan 

worden verklaard 
door een 

uitstralingseffect. 

Ratcliffe, 
Taniguchi, Groff & 

Wood (2011)  

RCT 

Hotspots met 
gebiedsgebonden 

politie worden 
vergeleken met 

hotspots met 

traditionele 

opsporingsmethoden. 

 

Moord, berovingen 
en mishandeling 

Geen overal effect 

Wel een 
significante 

reductie in hotspots 
met meeste 

gewelddadige 

misdaad 

Effect blijft 
significant na 

correctie voor 
verplaatsingseffect 

 

MSMS 5 

Kwalitatief 
hoogstaande studie 

Taylor, Koper & 
Woods (2011) 

RCT 

Hotspots met 
gerichte handhaving 

en patrouilles worden 
vergeleken met 

hotspots met 
probleemgerichte 

aanpak en met 
hotspots met 

traditionele 
opsporingsmethoden. 

 

Geweldsmisdrijven, 
overvallen, diefstal 

en autodiefstal 

Significant meer 
staande houdingen 

in hotspots met 
gerichte 

handhaving, geen 
effect op het aantal 

misdrijven 

Significant minder 
straatgeweld in 

hotspots met 
probleemgerichte 

aanpak 

Geen aanwijzingen 

voor een 
verplaatsingseffect 

 

MSMS 5 

Kwalitatief 
hoogstaande studie 

De meeste studies naar Hotspot Policing zijn van goede kwaliteit. Met uitzondering van 

de studie van Ratcliffe en anderen (2011) waarin uitsluitend wordt gekeken naar 

geweldsmisdrijven, wordt in alle studies gekeken naar de effecten op verschillende 

vormen van criminaliteit. Hotspot Policing houdt echter niet in elke studie hetzelfde in. In 

drie studies wordt Hotspot Policing op dezelfde manier gedefinieerd als in de introductie 

van dit rapport: het toepassen van gerichte politieactiviteit met als doel de wet te 

handhaven in een gebied met veel criminaliteit (Mazerolle, Soole & Rombouts, 2006; 

Braga, 2007; Taylor, Koper & Woods, 2011). Mazerolle en anderen (2006) en Braga 
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(2007) komen beiden tot de conclusie dat deze aanpak effectiever is dan traditionele 

opsporingsmethoden, waarbij de politie ongericht en vooral reactief te werk gaat. Taylor 

en anderen (2011) vinden geen blijvend effect op criminaliteit. Wel is er sprake van 

meer staande houdingen ten tijde van de uitvoering van de interventie. Een 

kanttekening bij deze resultaten is dat de interventieperiode in deze studie slechts 90 

dagen besloeg. Bij de andere studies en de tweede onderzoeksgroep uit de studie van 

Taylor en anderen (2011) was sprake van een combinatie van strategieën. Berk & 

MacDonald (2010) en Ratcliffe en anderen (2011) onderzochten het effect van 

Community Policing in verschillende hotspots en in de studies van Braga & Bond (2008) 

en Taylor en anderen (2011) werd Hotspot Policing toegepast in het kader van een 

Problem Oriented Policing aanpak. Al deze studies vinden positieve effecten. 

BESCHRIJVING VAN DE GEVONDEN STUDIES 

Mazerolle, Soole en Rombouts (2006) hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin zij 

drie politiestrategieën, Community Policing, Problem Oriented Policing en Hotspot 

Policing afzetten tegen traditionele politieactiviteiten. In totaal zijn veertien afzonderlijke 

studies geïncludeerd waarbij het effect van een van deze politiestrategieën op 

drugsoverlast op straat wordt afgezet tegen een controlegroep, waarvan vier studies het 

effect van Hot Spot Policing onderzochten. Voor elke studie werd per uitkomstmaat een 

interventie-effect berekend. Er zijn tien verschillende meta-analyses uitgevoerd voor tien 

verschillende uitkomstmaten. Uit deze verschillende meta-analyses bleek dat de drie 

strategieën een significante reductie lieten zien van het totaal aantal telefonische 

meldingen van delicten, het aantal telefonische meldingen van drugsdelicten en het 

aantal delicten tegen personen. Problem Oriented Policing en Community Policing waren 

echter effectiever dan Hotspot Policing in het verminderen van drugsdelicten.  

Braga (2007) heeft een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar het 

effect van Hotspot Policing op verschillende misdaadstatistieken. In deze systematische 

review zijn negen afzonderlijke studies opgenomen die allen gebruikmaakten van een 

controlegroep. Zeven van de geïncludeerde studies lieten een afname van misdaad zien. 

In de meta-analyse zijn uitsluitend vijf gerandomiseerde studies meegenomen, waarvan 

één studie grote problemen kende met implementatie en (hierdoor) met het volgen van 

de onderzoeksmethode. Inclusief deze studie was het effect van Hotspot Policing 

significant, maar klein tot middelgroot afhankelijk van de gekozen uitkomstmaat.3 

                                         

3 Effectgrootte voor meldingen afkomstig van burgers was .365; effectgrootte voor alle meldingen was .129 
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Wanneer deze studie buiten beschouwing werd gelaten werden de gevonden effecten 

sterker.4 

Braga en Bond (2008) hebben vervolgens een gerandomiseerd effectonderzoek 

uitgevoerd naar een combinatie van verschillende politiestrategieën in 34 hotspots. In de 

17 experimentele hotspots werd een probleemanalyse gemaakt, waarna verschillende 

omgevings- en handhavingstrategieën werden geselecteerd die aansloten op de 

waargenomen problematiek. Gemiddeld werden 4,4 verschillende strategieën ingezet per 

hotspot, uiteenlopend van opruimen en bewaken van leegstaande panden, 

cameratoezicht en het in contact brengen van overlastgevende personen met de 

hulpverlening. Deze studie zou hierdoor iets kunnen zeggen over effecten van Hotspot 

Policing, Problem Oriented Policing en Community Policing. In de experimentele hotspots 

was het aantal meldingen van misdrijven met bijna 20% afgenomen ten opzichte van de 

controle hotspots. De grootste afname werd gevonden voor meldingen van beroving 

(42%), overvallen en inbraken (36%) en mishandeling (34%). Vervolganalyses om de 

gevonden effecten nader te verklaren lieten zien dat situationele preventiestrategieën 

het sterkst geassocieerd werden met de reductie in meldingen. Handhaving had een 

minder sterke invloed en de samenwerking met hulpverlening had geen direct effect op 

het aantal meldingen. 

Berk en MacDonald (2010) onderzochten het effect van Hotspot Policing op verschillende 

misdrijven en overlast in een gebied met veel daklozen. De aanpak bestond uit het 

ontruimen van daklozennederzettingen, het toepassen van een Broken Windows-

strategie en intensivering van patrouilles. In het experimentele gebied blijkt sprake van 

een grote afname van verschillende vormen van criminaliteit. Na controle voor 

vergelijkbare trends in de controlegebieden blijft er nog een bescheiden effect over. 

Doordat omliggende gebieden als controlegebied zijn gekozen is het mogelijk dat de 

afname van criminaliteit in deze gebieden (gedeeltelijk) verklaard kan worden door een 

spill-over effect (positieve uitstraling van effect). De onderzoeksresultaten zijn echter 

niet toereikend om dit vast te stellen. 

Ratcliffe, Taniguchi, Groff en Wood (2011) onderzochten door middel van een 

gerandomiseerd onderzoek de effecten van te voet patrouilleren in gebieden waar veel 

misdaad voorkomt. Deze studie vertoont overeenkomsten met Community Policing, 

maar kan ook worden opgevat als Hotspot Policing. Als de resultaten van alle hotspots 

werden gecombineerd, werd geen significant effect gevonden. Wanneer echter 

                                         

4 Effectgrootte voor meldingen afkomstig van burgers was .669; effectgrootte voor alle meldingen was .229 
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uitsluitend werd gekeken naar de resultaten in de hotspots waar de meeste misdrijven 

voorkwamen dan werd wel een significant effect gevonden van de patrouilles. Wel was er 

sprake van enige verplaatsingseffecten naar omliggende gebieden, maar dit 

verplaatsingseffect was kleiner dan het effect van de patrouilles binnen de hotspots met 

de meeste misdrijven.  

Taylor en anderen (2011) onderzochten in een gerandomiseerd effectonderzoek het 

effect van gerichte patrouilles en het effect van Problem Oriented Policing in 83 hotspots, 

waarvan in 21 hotspots uitsluitend gerichte patrouilles werden uitgevoerd, in 22 hotspots 

werd Problem Oriented Policing toegepast en de resterende 40 hotspots waren controle 

hotspots. Tijdens de uitvoering van strategieën (gedurende 90 dagen) was in beide 

experimentele condities sprake van meer politieactiviteit dan in de controle hotspots. In 

de conditie met uitsluitend gerichte patrouilles was bovendien sprake van significant 

meer halthoudingen. Tijdens de uitvoering van de strategieën werden geen significante 

effecten gevonden op het aantal misdrijven in de hotspots. Na afloop van de 

interventieperiode bleek wel dat in de Problem Oriented Policing hotspots significant 

minder straatgeweld voorkwam dan in de controle hotspots. 

CONCLUSIE 

Hotspot Policing is een effectieve politiestrategie in het terugdringen van criminaliteit, 

geweld en overlast. Twee overzichtstudies (Mazerolle e.a., 2006; Braga, 2007) en twee 

individuele studies met een MSMS-score van 3 of hoger (Braga & Bond, 2008; Berk & 

MacDonald, 2010) vinden een positief effect. Het andere onderzoek wijst in dezelfde 

richting (Ratcliffe e.a., 2011; Taylor e.a., 2011). Er zijn aanwijzingen dat de combinatie 

van Hotspot Policing met Community Policing of Problem Oriented Policing betere 

resultaten oplevert dan Hotspot Policing alleen (Ratcliffe e.a., 2011; Taylor e.a., 2011). 
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3.4 PROBLEM ORIENTED POLICING 

In totaal zijn vijf studies gevonden waarin uitspraken worden gedaan over de effecten 

van Problem Oriented Policing op het terugdringen van criminaliteit, overlast en geweld. 

Deze studies zijn weergegeven in tabel 6. Drie van de gevonden studies zijn 

overzichtstudies waarin in totaal 23 afzonderlijke evaluaties worden beschreven. Twee 

individuele studies zijn in twee overzichtstudies opgenomen. De resterende twee studies 

zijn individuele studies. 

Tabel 6: Studies naar de effecten van Problem Oriented Policing 

Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten Opmerkingen 

Mazerolle, Soole, & 
Rombouts (2006) 

Meta-analyse van 14 
studies 

Vijf studies 
vergelijken Problem 

Oriented Policing met 
traditionele 

opsporingsmethoden. 

 

(Telefonische 
meldingen van) 
drugsdelicten, 

delicten tegen 
personen, 

vermogensdelicten, 
ordeverstoring en 

totaal aantal 
delicten 

Problem Oriented 
Policing is effectief 
in het verminderen 

van drugsdelicten 
ordeverstoring en 

het totaal aantal 
telefonische 

meldingen van 
delicten 

MSMS 4-5 

Voor elke van de 

10 uitkomstmaten 
is een aparte meta-

analyse uitgevoerd, 
waardoor 

uitspraken vaak 
gebaseerd zijn op 

enkele studies. 

 

Weisburd, Telep, 
Hinkle & Eck 
(2008) 

Systematische 
review en meta-
analyse van 10 

studies 

 

Criminaliteit en 
overlast 

Meta-analyse met 
een gemiddelde 
van alle 

effectgroottes laat 
een klein significant 

effect zien. 

Dit significante 

effect neemt toe 
als gekeken wordt 

naar de 
uitkomstmaat met 

het grootste effect. 

Wordt gekeken 
naar de uitkomst-

maat met het 

kleinste effect dan 

is het effect dan is 
er niet langer 

sprake van een 
significant verschil. 

 

MSMS 3-5 

De opgenomen 
studies richten zich 

op heel 
verschillende 

probleemgebieden. 

De studies waarbij 
geen of zelfs een 

negatief effect werd 
gevonden kampten 

met veel meer 
problemen in de 

implementatie dan 
de studies waar wel 

effect werd 

gevonden. 
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Studie Onderzoeksopzet Uitkomstmaten Uitkomsten Opmerkingen 

Braga & Weisburd 

(2012) 

Systematische 

review en meta-
analyse van 10 

studies 

Alle opgenomen 
studies onderzoeken 

het effect van een 
specifieke vorm van 

probleemgericht 
werken: Pulling 

Levers 

Criminaliteit Afhankelijk van de 

gekozen effectmaat 
(de uitkomstmaat 

met het kleinste 
effect, het 

gemiddelde van 
alle effecten of de 

uitkomstmaat met 
het grootste effect) 

werd een 
middelgroot tot 

groot significant 
effect gevonden. 

 

MSMS 3-4 

Kwalitatief goede 

review 

Braga & Bond 
(2008) 

RCT 

Hotspots met 
probleemgerichte 

aanpak worden 

vergeleken met 

hotspots met 
traditionele 

opsporingsmethoden 

 

Burgerservice-
meldingen in 

combinatie met 
observaties van 

verval en 

ordeverstoring 

Significant effect op 
meldingen van 

berovingen, 
mishandeling 

overvallen en 

inbraak 

Significant minder 
verval en 
ordeverstoring 

Geen aanwijzingen 
voor een 

verplaatsingseffect 

 

MSMS 5 

Kwalitatief 
hoogstaande studie 

Taylor, Koper & 
Woods (2011) 

RCT 

Hotspots met 

gerichte handhaving 
en patrouilles worden 

vergeleken met 
hotspots met 

probleemgerichte 
aanpak en met 

hotspots met 
traditionele 

opsporingsmethoden 

 

Geweldsmisdrijven, 
overvallen, diefstal 

en autodiefstal 

Significant meer 
halthoudingen in 

hotspots met 

gerichte 
handhaving, geen 

effect op het aantal 
misdrijven 

Significant minder 
straatgeweld in 
hotspots met 

probleemgerichte 
aanpak 

Geen aanwijzingen 

voor een 
verplaatsingseffect 

 

MSMS 5 

Kwalitatief 

hoogstaande studie 

De overzichtstudies zijn allen van goede kwaliteit. Wel geven de auteurs van deze 

overzichtstudies aan dat de kwaliteit van de individuele studies waarover zij rapporteren 

wisselend is. Uitkomstmaten lopen uiteen van overlast tot geweldsmisdrijven. De 

definitie van Problem Oriented Policing is in alle studies vergelijkbaar; eerst wordt een 

probleem geïdentificeerd en worden prioriteiten vastgelegd (Scanning), vervolgens wordt 

een probleemanalyse gemaakt (Analysis), waarna gereageerd wordt met een combinatie 

van interventies die aansluiten op de oorzaken van het probleem (Response) die 
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vervolgens geëvalueerd worden (Assessment). Dit wil echter niet zeggen dat in elke 

studie dezelfde interventie is uitgevoerd. Een kenmerk van Problem Oriented Policing is 

juist dat de aanpak van een gesignaleerd veiligheidsprobleem zo goed mogelijk aansluit 

bij de oorzaken voor dit probleem, waardoor de mix van interventies die wordt ingezet 

als vanzelfsprekend per situatie zal verschillen. Ondanks de beperkte vergelijkbaarheid 

van alle onderzochte aanpakken, wordt toch een consistent positief effect gevonden.  

BESCHRIJVING VAN DE GEVONDEN STUDIES 

Mazerolle, Soole en Rombouts (2006) hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin zij 

drie politiestrategieën, Community Policing, Problem Oriented Policing en Hotspot 

Policing afzetten tegen traditionele politie activiteiten. In totaal zijn veertien 

afzonderlijke studies geïncludeerd waarbij het effect van een van deze politiestrategieën 

op drugsoverlast op straat wordt afgezet tegen een controlegroep. Voor elke studie werd 

per uitkomstmaat een interventie-effect berekend. Er zijn tien verschillende meta-

analyses uitgevoerd voor tien verschillende uitkomstmaten. Uit deze verschillende meta-

analyses bleek dat de drie strategieën een significante reductie lieten zien van het totaal 

aantal telefonische meldingen van delicten, het aantal telefonische meldingen van 

drugsdelicten en het aantal delicten tegen personen. Problem Oriented Policing en 

Community Policing waren effectiever dan Hotspot Policing in het verminderen van 

drugsdelicten. Problem Oriented Policing was effectiever dan Community Policing in het 

terugdringen van het aantal telefonische meldingen van drugsdelicten en het totaal 

aantal telefonische meldingen. Wat effectieve elementen waren, is uit deze studie lastig 

af te leiden.  

Weisburd en anderen (2008) voerden een systematische review en meta-analyse uit 

naar het effect van Problem Oriented Policing. In deze systematische review werden tien 

afzonderlijke studies geïncludeerd, die allen een controlegroep hadden. De auteurs 

gaven aan dat het soms lastig was om een hoofd-uitkomstmaat te kiezen voor de 

analyse en hebben hierom drie verschillende analyses uitgevoerd, waarbij respectievelijk 

werd gekeken naar een gemiddelde effectgrootte, de uitkomstmaat met het grootste 

effect en de uitkomstmaat met het kleinste effect. Zeven van de tien studies 

rapporteerden positieve effecten (waarvan vijf statistisch significant), een studie vond 

een negatief effect (statistisch significant) en twee studies vonden geen effect. Wanneer 

werd gekeken naar het gemiddelde effect van alle uitkomstmaten in alle studies wordt 
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een klein significant effect gevonden.5 Wanneer wordt gekeken naar de uitkomstmaten 

met het grootste effect, dan wordt de overall effectgrootte hoger; wordt gekeken naar 

de uitkomstmaten met het kleinste effect dan is het effect van Problem Oriented Policing 

niet langer significant.6 De hypothese dat Problem Oriented Policing een effectieve 

aanpak is, wordt bevestigd door deze review, al zijn de effectgroottes minder 

indrukwekkend dan die in sommige afzonderlijke studies worden gevonden. Wanneer 

gekeken wordt naar de afzonderlijke studies zonder effect, dan blijkt dat deze studies 

allemaal te kampen hadden met veel prominentere implementatieproblemen dan de 

studies waarin wel een positief effect werd gevonden. Hier wordt in hoofdstuk 4 dieper 

op ingegaan.  

Braga en Weisburd (2012) voerden een systematische review en meta-analyse uit naar 

het effect van Problem Oriented Policing, waarbij gebruik werd gemaakt van de Pulling 

Levers-strategie (afschrikstrategie waarbij sancties worden gecommuniceerd naar de 

risicodoelgroep om de kosten van een misdaad hoger te maken dan de baten). In de 

systematische review zijn tien afzonderlijke studies opgenomen die allen een 

controlegroep hadden. De geïncludeerde studies vertoonden geen overlap met de studies 

die zijn opgenomen in de systematische review van Weisburd en anderen (2008). Er zijn 

drie verschillende analyses uitgevoerd waarbij respectievelijk werd gekeken naar een 

gemiddelde effectgrootte, de uitkomstmaat met het grootste effect en de uitkomstmaat 

met het kleinste effect. Negen van de tien studies vonden een significant effect van 

toepassing van Pulling Levers, het effect in de tiende studie was niet significant. In de 

meta-analyse werd een groot significant effect gevonden wanneer werd gekeken naar de 

gemiddelde effectgroottes,7 dit effect nam nog verder toe wanneer gekeken werd naar 

de uitkomstmaten met het grootste effect.8 Zelfs als gekeken werd naar de 

uitkomstmaten met het kleinste effect, werd nog steeds een significant middelgroot 

effect gevonden9. Vervolganalyse gericht op typen problemen die het best met de Pulling 

Levers-strategie kunnen worden aangepakt, laat zien dat het meeste effect wordt bereikt 

bij aanpakken die zich richten op criminaliteit door bendes en aanpakken die zich richten 

op drugsdealers. Studies naar aanpakken die zich richten op veelplegers laten het minste 

effect zien, al is ook dit effect nog steeds significant. 

                                         

5 Effectgrootte was .126 
6 Effectgrootte wanneer is gekozen voor uitkomstmaat met grootste effect was .297; effectgrootte wanneer is 

gekozen voor kleinste uitkomstmaat was .058  
7 Effectgrootte was .604 
8 Effectgrootte was .806 
9 Effectgrootte was .474 
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Braga en Bond (2008) hebben een gerandomiseerd effectonderzoek uitgevoerd naar een 

combinatie van verschillende politiestrategieën in 34 hotspots. In de 17 experimentele 

hotspots werd een probleemanalyse gemaakt, waarna verschillende omgevings- en 

handhavingstrategieën werden geselecteerd die aansloten op de waargenomen 

problematiek. Gemiddeld werden 4,4 verschillende strategieën ingezet per hotspot, 

uiteenlopend van opruimen en bewaken van leegstaande panden, cameratoezicht en het 

in contact brengen van overlastgevende personen met de hulpverlening. Deze studie kan 

hierdoor worden ondergebracht bij Hotspot Policing, Problem Oriented Policing en 

Community Policing. In de experimentele hotspots was het aantal meldingen van 

misdrijven bijna 20% afgenomen ten opzichte van de controle hotspots. De grootste 

afname werd gevonden voor meldingen van beroving (42%), overvallen en inbraken 

(36%) en mishandeling (34%). Vervolganalyses om het gevonden effecten nader te 

verklaren lieten zien dat situationele preventie strategieën het sterkst geassocieerd 

werden met de reductie in meldingen. Handhaving had een minder sterke invloed en de 

samenwerking met hulpverlening had geen direct effect op het aantal meldingen. 

Taylor en anderen (2011) onderzochten in een gerandomiseerd effectonderzoek het 

effect van gerichte patrouilles en het effect van Problem Oriented Policing in 83 hotspots, 

waarvan in 21 hotspot uitsluitend gerichte patrouilles werden uitgevoerd, in 21 hotspots 

werd Problem Oriented Policing toegepast en de resterende 40 hotspots waren controle 

hotspots. Tijdens de uitvoering van strategieën (gedurende 90 dagen) was in beide 

experimentele condities sprake van meer politieactiviteit dan in de controle hotspots. In 

de conditie met uitsluitend gerichte patrouilles was bovendien sprake van significant 

meer halthoudingen. Tijdens de uitvoering van de strategieën werden geen significante 

effecten gevonden op het aantal misdrijven in de hotspots. Na afloop van de 

interventieperiode bleek wel dat in de Problem Oriented Policing hotspots significant 

minder straatgeweld voorkwam dan in de controle hotspots. 

CONCLUSIE 

Problem Oriented Policing is een effectieve politiestrategie in het terugdringen van 

criminaliteit, geweld en overlast. Zowel de overzichtstudies (Mazerolle e.a., 2006; 

Weisburd e.a., 2008; Brage & Weisburd, 2012) als de twee aanvullende individuele 

studies (Braga & Bond, 2008; Taylor e.a., 2011) vinden een positief effect. Voor de 

overzichtstudies geldt dat het gevonden effect, afhankelijk van de gekozen 

analysemethode varieert van klein tot groot. 
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3.5 SAMENVATTING 

 Voor alle vier de politiestrategieën is evidentie te vinden. Positieve effecten 

worden echter niet in elke studie en ook niet voor elke uitkomstmaat gevonden. 

 Community Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing zijn alle drie 

effectieve politiestrategieën in het terugdringen van criminaliteit, geweld en 

overlast. Er zijn voldoende hoogwaardige studies beschikbaar die de effectiviteit 

van deze strategieën aantonen om deze conclusie te trekken. 

 Naar Third Party Policing is minder onderzoek gedaan dan naar de andere drie 

strategieën. Third Party Policing is een effectieve politiestrategie in het 

terugdringen van drugsdelicten. Over de effecten op andere vormen van 

criminaliteit kunnen geen uitspraken worden gedaan. 

 Community Policing kan verschillende vormen aannemen, variërend van het 

aanpakken van klein verval en overlast (Broken Windows), het decentraliseren 

van verantwoordelijkheden en het instellen van wijkagenten tot een integrale 

aanpak waarbij sprake is van lokale verantwoordelijkheden en prioritering, en 

gekozen wordt voor een probleemoplossende werkwijze waarbij wordt 

samengewerkt met lokale partners en de gemeenschap. Deze laatste vorm lijkt 

het meest succesvol. 

 Ook Hotspot Policing kan op verschillende manieren worden toegepast. Er is altijd 

sprake van intensivering van politie-inzet op locaties waar veel criminaliteit 

voorkomt. Deze politie-inzet kan echter uiteenlopen van gerichte surveillance en 

strenge wetshandhaving tot de inzet van andere politiestrategieën zoals 

Community Policing en Problem Oriented Policing. De verschillende studies 

waarbij politieactiviteiten zijn geconcentreerd rond hotspots laten eenduidige 

effecten zien. Toch blijkt uitsluitend intensivering van de handhaving in deze 

hotspots niet altijd afdoende. Een combinatie van Hotspot Policing met één of 

beide andere effectieve politiestrategieën lijkt effectiever dan Hotspot Policing 

alleen.  

 Voor de effectiviteit van Problem Oriented Policing wordt de meeste evidentie 

gevonden. Problem Oriented Policing is een strategie voor het analyseren en 

oplossen van criminaliteitsproblemen, met als doel de oorzaken van deze 

problemen weg te nemen. Dit gaat echter verder dan het intensiveren van 

gerichte en strenge wetshandhaving. Oplossingen kunnen variëren van 
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situationele preventie tot het versterken van samenwerkingsverbanden. Hoewel 

Problem Oriented Policing niet altijd gericht hoeft te zijn op een hotspot, is dit 

vaak wel het geval.
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4. OMSTANDIGHEDEN  

In het voorgaande hoofdstuk is de evidentie beschreven voor de politiestrategieën 

Community Policing, Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing. 

Voor drie van de vier politiestrategieën is voldoende evidentie gevonden om te kunnen 

spreken van een effectieve strategie in het terugdringen van criminaliteit, geweld en 

overlast. Voor Third Party Policing geldt dat er voldoende evidentie gevonden is om te 

kunnen spreken van een effectieve strategie in het terugdringen van drugsdelicten. Dit 

wil echter niet zeggen dat toepassing van deze politiestrategieën altijd leidt tot het 

gewenste resultaat. Dit resultaat is niet alleen afhankelijk van de toegepaste strategie, 

maar ook van de wijze waarop deze strategie is toegepast en de omstandigheden 

waaronder deze strategie is ingezet. 

In dit hoofdstuk zal daarom aandacht worden besteed aan de omstandigheden 

waaronder de  in potentie effectieve  politiestrategieën Community Policing, Hotspot 

Policing en Problem Oriented Policing effectief zijn. Over Third Party Policing is 

onvoldoende informatie te vinden om iets te kunnen zeggen over de omstandigheden 

waaronder deze strategie effectief kan zijn. Doordat deze strategie echter veel overlap 

vertoont met Community Policing heeft een aantal van de omstandigheden waaronder 

deze strategie een positief effect bereikt, mogelijk ook betrekking op Third Party 

Policing. 

In de eerste plaats zal hiervoor dieper worden ingegaan op de gehanteerde werkwijze en 

de context van de studies die bewijs leveren voor de effectiviteit van deze 

politiestrategieën. Vervolgens zullen de omstandigheden worden besproken waaronder 

het effect van de in potentie effectieve politiestrategieën uitbleef. Omdat 

effectiviteitstudies lang niet altijd voldoende informatie rapporteren over de 

omstandigheden waaronder de onderzochte interventie is uitgevoerd, zullen deze 

bevindingen worden aangevuld met informatie uit studies die geen uitsluitsel geven over 

de effectiviteit van een strategie, maar die wel interessante inzichten opleveren over de 

omstandigheden waaronder de politiestrategieën al dan niet werkzaam kunnen zijn. Het 

gaat hierbij om studies met een score op de Maryland Scientific Methods Scale lager dan 

3. Deze aanvullende studies zullen apart worden besproken. 
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4.1 COMMUNITY POLICING 

In het voorgaande hoofdstuk zijn negen studies beschreven waarin uitspraken worden 

gedaan over de effecten van Community Policing op het terugdringen van criminaliteit, 

overlast en geweld. Bij een aantal van deze studies was sprake van ernstige beperkingen 

waardoor deze minder geschikt zijn om uitspraken te doen over de omstandigheden 

waaronder Community Policing al dan niet effectief kan zijn (MacDonald, 2002; Jim e.a., 

2006; Jan e.a., 2008; McGarrel & Bynum, 2010).  

Vijf studies rapporteerden significant positieve effecten (Bennett, Holloway & Farrington, 

2006; Mazerolle, Soole, & Rombouts, 2006; Tuffin e.a., 2006; Connell, Miggans & 

McGloin, 2008; Ratcliffe, Taniguchi, Groff & Wood, 2011).  

Tabel 7: Omstandigheden waaronder Community Policing al dan niet effectief is 

Studie Onderzochte aanpak Positief effect  Geen effect 

Bennett, 
Holloway & 

Farrington 
(2006) 

Buurtwacht waarvoor een 
waakschema is ingesteld. In 

de meeste afzonderlijke 
studies wordt de buurtwacht 

als los element onderzocht; 
bij een kwart van de studies 

werd de buurtwacht in 
combinatie met andere 

veiligheidsstrategieën 
uitgevoerd. 

Het effect van de 
buurtwacht is groter in 

studies van goede kwaliteit 
met goed vergelijkbare 

controlegroepen 

Het bescheiden positieve 
effect dat wordt gevonden is 

niet afhankelijk van 
onderzochte kenmerken van 

de interventie. 

 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden waaronder 

het effect uitblijft. 

Mazerolle, 
Soole, & 
Rombouts 

(2006) 

Verschillende 
samenwerkingsverbanden 
tussen politie en 

verschillende partners 
gericht op aanpak van 

drugsproblematiek in 
bredere geografische 

omgeving. Doel is het 

verbeteren van de relatie 
tussen de politie en de 

burger, en de versterken 
van de buurtcohesie. 

 

Positief effect wordt 
gevonden in twee van de vijf 
afzonderlijke studies. Dit 

effect wordt uitsluitend 
gevonden voor drugsdelicten 

en ordeverstoring. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over 

omstandigheden waaronder 
het effect uitblijft. 

Tuffin, Morris & 
Poole (2006)  

Prioriteiten worden met de 
gemeenschap vastgesteld; 

agenten zijn zichtbaar 
aanwezig in de wijk; 

toepassing van probleem 
oplossende strategieën. 

 

Implementatie verliep naar 
tevredenheid. 

Vertrouwen in de politie is 
toegenomen. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden waaronder 

het effect uitblijft. 
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Studie Onderzochte aanpak Positief effect  Geen effect 

Connell, 

Miggans & 
McGloin (2008) 

Lokale politieagenten 

werden verantwoordelijk 
gemaakt voor een bepaald 

gebied; decentralisatie van 
verantwoordelijkheden; 

samenwerking tussen de 
politie en de gemeenschap 

en gebruik van probleem 
oplossende strategieën. 

 

Het initiatief voor de aanpak 

lag bij lokale politieagenten; 
zij waren zeer betrokken en 

enthousiast; alle onderdelen 
van Community Policing zijn 

uitgevoerd. 

- 

Ratcliffe, 
Taniguchi, Groff 

& Wood (2011)  

Agenten werden toegewezen 
aan een hotspot waar zij 

intensieve patrouilles te voet 
uitvoerden. De aanpak van 

de verschillende agenten 
was niet overal gelijk. 

Sommige agenten waren 
vooral gericht op 

overtredingen en hielden 

voertuigen aan en 

ondervroegen mensen, 
terwijl andere agenten meer 

inzetten op de relatie met 
de gemeenschap tijdens hun 

patrouilles. 

 

De aanpak was effectief in 
die hotspots met de hoogste 

criminaliteitscijfers. 

Hier was sprake van een 
sterke toename van 

proactieve technieken, zoals 
preventief fouilleren, aan 

houden van voertuigen, 

staande houden personen. 

Het is onduidelijk wat de 
invloed van het versterken 
van de banden met de 

gemeenschap is geweest. 

In hotspots met minder 
hoge criminaliteitscijfers 

werd geen effect gevonden. 

In de overzichtstudie van Bennett en anderen (2006) is het effect van de buurtwacht 

onderzocht, meestal als opzichzelfstaande interventie en in andere gevallen 

gecombineerd met andere veiligheidsstrategieën. Er wordt een bescheiden significant 

effect gevonden, al zijn er ook verschillende individuele studies die geen effect of soms 

zelfs een negatief effect rapporteren. Bennett en anderen (2006) hebben verschillende 

analyses uitgevoerd om dit verschil in effect te verklaren, maar vonden geen relatie 

tussen de gehanteerde aanpak en het gevonden effect. Wel bleken studies van betere 

kwaliteit met meer vergelijkbare controlegroepen grotere effecten te vinden dan studies 

van mindere kwaliteit (Bennett e.a, 2006). 

Mazerolle en anderen (2006) richtten zich in hun meta-analyse op de effecten van 

verschillende politiestrategieën op drugsproblematiek. De in deze overzichtstudie 

gehanteerde definitie van Community Policing is een verzameling van interventies van 

verschillende veiligheidspartners in een omvangrijk geografisch gebied, waarbij vooral 

wordt ingezet op de relatie tussen de politie en de gemeenschap en het versterken van 

de sociale cohesie. Er wordt weinig aandacht besteed aan specifieke probleemgebieden 

en er is weinig focus. Mazerolle en anderen (2006) concluderen dat deze aanpak een 

positief effect heeft op drugsdelicten en ordeverstoring. Deze positieve resultaten zijn 

afkomstig uit twee van de vijf opgenomen studies over Community Policing. Hoewel er 

wel een aantal aanvullende analyses is uitgevoerd, kunnen er geen uitspraken worden 
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gedaan over de omstandigheden die bijdragen aan het al dan niet optreden van een 

gewenst effect. 

In de studie van Tuffin en anderen (2006) wordt onder Community Policing een aanpak 

verstaan waar wel aandacht wordt besteed aan specifieke probleemgebieden. Deze 

prioriteiten worden in samenspraak met de gemeenschap opgesteld en hiervoor wordt 

een probleemoplossende werkwijze gehanteerd. Ook zijn er wijkagenten aangesteld die 

zichtbaar aanwezig zijn in de onderzochte gebieden. De in deze studie onderzochte 

aanpak komt hiermee het dichtst in de buurt bij de in hoofdstuk 1 beschreven definitie 

van Community Policing. Ondanks een trage start in twee van de onderzochte gebieden, 

is de implementatie van de aanpak in alle wijken naar tevredenheid verlopen. De 

gevonden effecten op criminaliteitscijfers wisselen per wijk; in sommige wijken is sprake 

van een significante afname van criminaliteit, in andere wijken niet. Het wordt niet 

duidelijk door welke omstandigheden deze verschillen worden veroorzaakt. Op andere, 

meer subjectieve uitkomstmaten (perceptie van asociaal gedrag, veiligheidsgevoelens, 

gerapporteerd slachtofferschap, tevredenheid met de politie) wordt wel een eenduidig 

positief effect gevonden.  

Connell en anderen (2008) hebben ook een aanpak onderzocht die voldoet aan alle in 

hoofdstuk 1 omschreven kenmerken van een Community Policing-aanpak. Het unieke 

aan deze studie is dat de keuze voor deze aanpak echt lokaal is gemaakt, waarbij 

uitsluitend wijkagenten zijn toegewezen aan de verschillende wijken in het 

experimentele gebied die gemotiveerd waren om gebiedsgebonden te gaan werken. 

Deze wijkagenten werden gestimuleerd om samen met de gemeenschap (waaronder 

ondernemers, scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) op zoek te gaan naar lokale 

problematiek, waarvoor een gezamenlijke oplossing werd gezocht. Doordat de 

wijkagenten verantwoordelijk werden gehouden voor de veiligheid in hun wijk, was in 

deze studie echt sprake van de beoogde decentralisatie. De studie van Connell en 

anderen (2008) laat significant positieve effecten zien op het aantal geweldsmisdrijven 

en berovingen, waarmee wordt aangetoond dat Community Policing effectief kan zijn 

wanneer deze politiestrategie wordt uitgevoerd zoals bedoeld. 

Ratcliffe en anderen (2011) onderzochten het effect van Community Policing binnen 

vooraf gedefinieerde hotspots. In deze studie bestond de interventie uit intensieve 

voetpatrouilles door hiervoor vrijgemaakte agenten. De gehanteerde werkwijze tijdens 

deze patrouilles verschilde van agent tot agent, waarbij sommige agenten de nadruk 

legden op handhaving door voertuigen aan te houden, preventief te fouilleren en het 

staande houden van personen. Andere agenten investeerden vooral in de relatie met de 
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gemeenschap door gesprekken met burgers, ondernemers en hangjongeren. Uit de 

analyse wordt niet duidelijk welke werkwijze meer effect had omdat het aantal informele 

handelingen niet op dezelfde manier in kaart werd gebracht als het aantal formele 

handelingen, zoals het aanhouden van een voertuig of persoon. Wel wordt duidelijk dat 

de aanpak alleen succesvol is in de hotspots met de hoogste criminaliteitscijfers 

(Ratcliffe e.a., 2011). 

AANVULLENDE STUDIES COMMUNITY POLICING 

De literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de effectiviteit van Community 

Policing heeft ook een aantal studies opgeleverd die, door het ontbreken van een 

controlegroep, geen uitspraken konden doen over de effectiviteit van Community 

Policing, maar wel inzicht bieden in de omstandigheden die bijdragen aan het effect van 

Community Policing. Deze studies zijn weergegeven in tabel 8. 

Tabel 8: Aanvullende studies over Community Policing 

Studie Onderzoeksopzet Onderzochte aanpak Uitkomsten 

Zoomer, Geurts & 
Van der Vijver 

(2002) 

Casestudie 

Interviews met agenten op 

twee tijdstippen; interviews 
met relevante partners; 

koppeling met cijfers uit 
politiemonitor en CBS. 

 

Wijkagenten zijn zichtbaar 
aanwezig in de wijk al zijn 

zij ook inzetbaar voor 
andere politietaken. Taken: 

contact partners, 
bemiddeling en handhaving 

Politie is zichtbaarder en 
oordeel van externe 

partners is positiever 
geworden. 

Objectieve veiligheid is 
relatief stabiel gebleven. 

Terpstra (2002) 

 

Casestudie 

Analyse van documenten 
en interviews met politie-

medewerkers met 
verschillende functies en 

vertegenwoordigers van de 
gemeente en andere 

samenwerkingspartners. 

Sturing van de politie en 
het politiewerk, zowel 

binnen de noodhulp als 
binnen de wijkpolitie 

Sturing binnen de noodhulp 
vindt plaats door schifting 

prioriteiten door de 
meldkamer en door 

productienormen. De 
invloed van 

beleidsprioriteiten is 
beperkt. 

Bij de wijkpolitie is de 

invloed van 
beleidsprioriteiten groter, 

maar ook beperkt.  

Van lokale aansturing van 

politie in het kader van 
lokaal integraal 

veiligheidsbeleid komt 
weinig terecht. Dit geldt 

zowel binnen de noodhulp 
als binnen de wijkpolitie. 
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Studie Onderzoeksopzet Onderzochte aanpak Uitkomsten 

Zoomer (2006) 

 

Casestudie 

Analyse van documenten 

en interviews met 
gebiedsfunctionarissen, 

medewerkers basispolitie 
en recherche, 

leidinggevende en 
officieren van justitie 

De opsporingsfunctie 

binnen de 
gebiedsgebonden 

politiezorg 

Gebiedsfunctionarissen 

verrichten weinig 
opsporingswerkzaamheden. 

Informatie uitwisseling 
tussen recherche en 
gebiedsfunctionarissen is 

niet optimaal. 

Veelal sprake van 
verschillende prioriteiten bij 

gebiedsfunctionarissen en 
recherche. 

 

Terpstra (2008) 

 

Casestudie 

Diepte-interviews met 

wijkagenten en observaties 
van de werkzaamheden 

van de wijkagent in de 
dagelijkse context 

Het dagelijkse werk van de 
wijkagent 

Grote onderlinge 
verschillen in de wijze 

waarop wijkagenten vorm 
geven aan 

gebiedsgebonden 

politiewerk. 

Dagelijkse praktijk voldoet 
slechts in beperkte mate 

aan de beschrijving van 
gebiedsgebonden politie in 

beleidsnotities. 

 

Sozer (2008) Cross-sectionele studie  

Criminaliteitscijfers per 
politiedistrict zijn afgezet 
tegen toepassing van 

verschillende activiteiten 
en opleidingen binnen het 

betreffende politiekorps 
(afkomstig uit landelijke 

survey). 

Drie clusters van 

activiteiten die een 
indicatie geven van de 

mate waarin korpsen 
Community Policing 

toepassen: betrekken 
burgers, opleiding / 

probleemoplossende 
werkwijze en deelname in 

veiligheidsnetwerken 

Het betrekken van burgers 

werd nauwelijks toegepast 
en hing niet significant 

samen met criminaliteit. 

Opleiding / probleem-
oplossende werkwijze hing 

samen met meer 
criminaliteit. 

Deelname aan veiligheids-
netwerken hing samen met 

minder criminaliteit bij 
grote politiekorpsen. 

 

Terpstra & 
Kouwenhoven 

(2004) 

Casestudie 

Analyse van beschikbare 
documenten aangevuld 

met informatie uit 
interviews met de 

belangrijkste personen uit 
het veiligheidsnetwerk 

Acht afzonderlijke 
veiligheidsnetwerken die 

onderling verschillen in 
organisatie, doelstelling en 

aanpak 

Samenwerking wordt 
makkelijker als er voor alle 

partijen voordeel te 
behalen is.  

Verschillen in opvatting 
werken belemmerend.  

Het is belangrijk dat de 
coördinatie bij een partij 

gelegd is. 

Vertegenwoordigers in het 

netwerk moeten over 
mandaat beschikken. 
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Studie Onderzoeksopzet Onderzochte aanpak Uitkomsten 

Rovers (2011) Systematische review van 

18 afzonderlijke evaluaties 
van veiligheidshuizen 

 

Veiligheidshuizen Betrokken professionals 

vinden samenwerking 
bijdragen aan kwaliteit en 

samenhang interventies 

Er zijn aanwijzingen voor 
betere signalering 

Er zijn aanwijzingen voor 
positieve effecten op 
recidive door veelplegers 

Kwaliteit van 
samenwerking en 

informatieverstrekking zijn 
randvoorwaarden 

 

Zoomer, Geurts en Van der Vijver (2002) hebben onderzocht hoe verschillende 

Nederlandse politiekorpsen gebiedsgebonden politiezorg in de praktijk brachten. Hoewel 

er sprake is van onderlinge verschillen tussen de korpsen in de positionering van de 

gebiedsgebonden politiefunctionarissen, zijn er ook belangrijke overeenkomsten in de 

invulling van de gebiedsgebonden politiezorg. Voor alle onderzochte politiekorpsen geldt 

in meer of mindere mate dat de gebiedsgebonden politiefunctionarissen alle politietaken 

uitvoeren. Veel van deze taken, zoals het verlenen van assistentie en het opsporen van 

strafbare feiten, worden echter uitgevoerd op het moment dat zij geen gebiedsgebonden 

politiezorg bieden. Bij alle onderzochte politiekorpsen is het gebruikelijk dat de 

gebiedsgebonden politiefunctionarissen naast hun wijkdiensten ook worden ingezet in de 

noodhulp. De verhouding tussen deze werkzaamheden verschilt van korps tot korps. De 

tijd die de gebiedsgebonden politiefunctionaris wel besteedt aan de gebiedsgebonden 

politiezorg, werd voornamelijk ingevuld met werkzaamheden als bemiddeling, het 

opbouwen van vertrouwensrelaties door bijwonen van buurtvergaderingen en 

wijkplatforms en het aanspreken van bewoners op straat, het draaien van 

surveillancediensten waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is om de auto uit te komen 

en het opbouwen van externe netwerken en onderhouden van contacten met externe 

partners. Uit interviews met verschillende externe partners komt naar voren dat de 

zichtbaarheid en de bereikbaarheid van de politie is toegenomen, waardoor zij een 

positiever oordeel hebben over het functioneren van de politie. Zoomer en anderen 

(2002) hebben met behulp van gegevens uit de politiemonitor ook uitspraken gedaan 

over de subjectieve en objectieve veiligheid in onderzoeksgebieden. Door het ontbreken 

van een controlegroep is het niet mogelijk om eventuele trends toe te schrijven aan de 

invoering van de gebiedsgebonden politiezorg. Uit de studie van Zoomer blijkt echter dat 

de subjectieve en objectieve veiligheid door de jaren heen redelijk stabiel is gebleven. 
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Dit kan worden opgevat als een signaal dat de volle potentie van de gebiedsgebonden 

politiezorg in de onderzochte wijken niet is bereikt (Zoomer e.a., 2002). Hiervoor zijn 

verschillende verklaringen mogelijk. Allereerst geven Zoomer en collega’s (2002) aan dat 

zich in de onderzoeksperiode verschillende gebeurtenissen en evenementen hebben 

voorgedaan, die gedurende een langere periode om veel politie-inzet hebben gevraagd, 

hetgeen van invloed is geweest op de beschikbare capaciteit voor de gebiedsgebonden 

politiezorg. Anderzijds blijkt uit de studie van Zoomer en anderen (2002) dat er in de 

onderzoeksperiode door de ondervraagde gebiedsgebonden politiefunctionarissen nog 

weinig aandacht werd besteed aan de preventie van criminaliteit. Ook lijkt er nog weinig 

te worden nagedacht over oorzaken van lokale problemen die vervolgens samen met de 

gemeenschap worden aangepakt. De inzet van de gebiedsgebonden politiefunctionaris 

was tijdens dit onderzoek vooral reactief van aard. 

Terpstra (2002) heeft in dezelfde periode onderzoek gedaan naar de sturing van de 

politie en het politiewerk. Tijdens dit onderzoek heeft hij gesproken met verschillende 

medewerkers van de politie, werkzaam in verschillende functies zowel binnen de 

noodhulp als de wijkpolitie en met vertegenwoordigers van gemeenten en andere 

samenwerkingspartners. Uit deze gesprekken blijkt dat van lokale aansturing van de 

politie in het kader van het lokale integrale veiligheidsbeleid weinig terechtkomt. Hoewel 

het werk van de wijkpolitie zich meer leent voor sturing door beleidprioriteiten dan het 

geval is bij medewerkers van de noodhulp, waarbij sturing voornamelijk plaatsvindt door 

de meldkamer en kwantitatieve productienormen, verloopt dit proces ook binnen de 

wijkpolitie moeizaam. Enerzijds moeten medewerkers van de wijkpolitie invulling geven 

aan landelijk opgelegde prioriteiten en anderzijds worden zij geacht lokaal maatwerk te 

leveren en in te spelen op lokale behoeften. Hiervoor is veelal onvoldoende capaciteit 

beschikbaar, hetgeen resulteert in een groeiende afstand tussen de politie en het lokaal 

bestuur en de burger (Terpstra, 2002). 

Een onderzoek van Zoomer (2006) gaat in op de wijze waarop de opsporingsfunctie in 

vier verschillende politiekorpsen is ingevuld binnen het gebiedsgebonden werken. Bij 

twee korpsen wordt het gebiedsgebonden werken als leidend principe beschouwd voor 

het integrale politiewerk, waarbij ook de opsporing is ondergebracht binnen deze 

werkwijze. Bij de andere twee korpsen worden de opsporing en de gebiedsgebonden 

politiezorg opgevat als twee verschillende methodieken. Voor alle korpsen geldt dat het 

werk van de gebiedsfunctionarissen vooral bestaat uit het onderhouden van contacten 

met externe partners, terwijl de opsporingsactiviteiten zich meestal beperken tot het 

signaleren van vermoedelijke criminaliteitsproblemen. Doordat gebiedsfunctionarissen 

een belangrijke informatiepositie innemen, kunnen zij in de beginfase van de opsporing 
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een belangrijke rol spelen. De informatie-uitwisseling tussen de gebiedsfunctionarissen 

en medewerkers van de recherche is echter veelal niet optimaal. Veel van de informatie 

die bekend is bij de gebiedsfunctionaris, betreft informatie die niet direct betrekking 

heeft op strafbare feiten. Hierdoor wordt deze informatie veelal niet opgenomen in de 

registratiesystemen, waardoor soms zeer relevante informatie over het hoofd kan 

worden gezien door de recherche. Gebiedsfunctionarissen zijn op hun beurt vaak niet op 

hoogte van opsporingsactiviteiten in hun werkgebied. Hoewel alle korpsen streven naar 

een structurele basis voor de samenhang tussen gebiedsgebonden politiezorg en 

opsporing, onder meer door regelmatig overleg, komt dit lang niet overal goed van de 

grond. Samenwerking vindt meestal ad hoc plaats, op basis van persoonlijke contacten. 

Zoomer (2006) concludeert op grond van haar analyse dat de samenwerking het meest 

is gediend met een organisatievorm waarbij het werkterrein van de 

gebiedsfunctionarissen en de recherche in dezelfde omgeving ligt en de onderlinge 

fysieke en culturele afstand klein is. 

Terpstra (2008) heeft onderzocht op welke wijze wijkagenten in Nederland in de praktijk 

vorm geven aan het gebiedsgebonden politiewerk. Hiervoor heeft hij vijftien wijkagenten 

geïnterviewd, waarna hij de uitvoering van het dagelijks werk van zes wijkagenten voor 

langere tijd heeft geobserveerd. Uit het onderzoek van Terpstra blijkt dat er sprake is 

van grote onderlinge verschillen in de wijze waarop de wijkagenten invulling geven aan 

het gebiedsgebonden politiewerk. Waar sommige wijkagenten veel aandacht besteden 

aan het contact met wijkbewoners, opereren andere wijkagenten meer op afstand. Ook 

zijn er grote verschillen in de mate waarin de wijkagenten handhavend optreden. 

Sommige wijkagenten zien handhaving als een belangrijk onderdeel van hun werk en 

schrijven relatief vaak een proces verbaal uit. Andere wijkagenten oordelen dat frequent 

gebruik van repressieve middelen slecht verenigbaar is met aard van hun werk, omdat 

dit de vertrouwensrelatie met de burger schaadt. Deze verschillen hangen samen met 

organisatiekenmerken zoals het korpsbeleid ten aanzien van het gebiedsgebonden werk 

en de tijd en de ruimte die wijkagenten hiervoor krijgen. Van invloed zijn onder andere 

de grootte van de werkgebieden en de wijze waarop de functie van wijkagent is ingebed 

in de rest van de organisatie. Daarnaast speelt de sociale omgeving een belangrijke rol. 

Terpstra (2008) heeft in zijn onderzoek zowel gekeken naar de invulling van het 

gebiedsgebonden politiewerk in probleemwijken in een grote stad als in dorpen in 

plattelandsgebieden. Deze verschillen in sociale omgeving dragen bij aan verschillen in 

werkwijze binnen een korps. Deze verschillen in organisatorische kenmerken en sociale 

omgeving moeten echter vooral worden opgevat als randvoorwaarden. Terpstra 

concludeert dat wijkagenten beschikken over een grote autonomie, waardoor zij hun 
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werk heel verschillend kunnen invullen, zelfs als zij werkzaam zijn binnen hetzelfde team 

(Terpstra, 2008).  

Hoewel er sprake is van grote diversiteit binnen de invulling van het gebiedsgebonden 

politiewerk, merkt Terpstra (2008) op dat de dagelijkse praktijk in alle gevallen ver 

verwijderd is van de invulling die in beleidsnotities aan gebiedsgebonden politie wordt 

gegeven. Een belangrijk uitgangspunt in het gebiedsgebonden politiewerk is dat de 

politie voor burgers aanwezig, nabij, bereikbaar, beschikbaar en persoonlijk bekend 

moet zijn. Uit het onderzoek van Terpstra blijkt echter dat de hoeveelheid tijd die 

wijkagenten in de wijk en op straat doorbrengen veelal beperkt is. Hoewel kennen en 

gekend worden bij de meeste onderzochte wijkagenten een belangrijk uitgangspunt is in 

hun werk, loopt de mate waarin dit wordt verwezenlijkt ver uiteen. Een ander belangrijk 

uitgangspunt van gebiedsgebonden politiewerk is preventie van overlast, ordeverstoring 

en criminaliteit. De inhoudelijke invulling hiervan blijft in de praktijk echter vaak 

onduidelijk en beperkt. Wijkagenten stuiten hierbij op de grenzen van hun kennis en 

deskundigheid of op de soms moeizame samenwerking met partners. Ook de mate 

waarin probleemoplossende werkwijzen worden gehanteerd, blijkt in de praktijk 

minimaal. Wijkagenten laten zich nog steeds veelvuldig leiden door incidenten en de 

waan van de dag. Van gerichte analyses van achterliggende problemen is geen sprake. 

Instrumenten die in dit kader zijn ontwikkeld worden niet of nauwelijks toegepast en de 

waarde hiervan wordt niet gezien. Een ander belangrijk onderdeel van het 

gebiedsgebonden werken betreft het samenwerken met andere partijen, zoals de 

gemeente, woningcorporaties en hulpverleningsinstellingen. In de praktijk nemen 

wijkagenten vaak deel aan allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden. Deze 

samenwerking verloopt echter niet altijd even goed. De verwachtingen van 

partnerorganisaties en de politie komen geregeld niet overeen. Het meest moeizaam 

verlopen overleggen waarin burgers mogen meepraten. De onderzochte wijkagenten 

oordelen vaak negatief over de actieve burgers en beschouwen deze bijeenkomsten als 

vervelend of weinig zinvol. Burgerbetrokkenheid worden door de meeste wijkagenten 

vooral gezien als een manier om aan informatie te komen (Terpstra, 2008). 

Sozer (2008) heeft onderzocht hoe de implementatie van verschillende aspecten van 

Community Policing samenhangt met het aantal geweldsdelicten, het aantal 

vermogensdelicten en het totaal aantal delicten in een politieregio, door 

criminaliteitscijfers per politiedistrict te relateren aan de antwoorden op een survey 

onder politiekorpsen over de toepassing van verschillende activiteiten (Sozer, 2008). Er 

werden drie verschillende clusters gedefinieerd die betrekking hadden op verschillende 

kenmerken van Community Policing: het betrekken van burgers, het opleiden van 
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agenten in Community Policing en het toepassen van een probleemoplossende werkwijze 

en deelname aan veiligheidsnetwerken. Slechts één van deze clusters, deelname aan 

veiligheidsnetwerken, liet een significant verband zien in de veronderstelde richting 

(Sozer, 2008). Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de gekozen onderzoeksopzet. 

Deelname aan veiligheidsnetwerken kan door middel van een survey relatief 

betrouwbaar worden gemeten. Voor de andere clusters geldt dit veel minder. Volgens de 

survey werd in bijna alle politiekorpsen in meer of mindere mate gewerkt met een 

gebiedsgebonden aanpak. De meeste vragen in de survey, die zich vooral richt op de 

aanwezigheid van allerlei indicatoren, zeggen echter weinig over de daadwerkelijke 

werkwijze van de politie.  

Terpstra en Kouwenhoven (2004) gaan in hun studie dieper in op het functioneren van 

verschillende soorten veiligheidsnetwerken. Hun methodiek van vergelijkende 

casestudies is niet geschikt om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van 

veiligheidsnetwerken, maar biedt wel inzicht in noodzakelijke randvoorwaarden voor 

effectiviteit. Terpstra en Kouwenhoven (2004) onderzochten de werkwijze en het 

functioneren van acht verschillende lokale veiligheidsnetwerken. Hoewel het bij veel 

veiligheidsnetwerken enige tijd heeft gekost voordat er een goede samenwerking tot 

stand kwam, zijn de meeste deelnemers positief over het functioneren van het netwerk. 

Als belangrijke succesfactor worden de intensieve, persoonlijke en informele contacten 

genoemd. De meeste van de bestudeerde netwerken zijn ontstaan doordat één of 

meerdere partners, zoals de wijkagent of een beleidsambtenaar, een probleem 

signaleerde en hiervoor samenwerking zocht met andere betrokkenen. Dit heeft als 

voordeel dat de meeste netwerken probleemgericht zijn en deelnemers over het 

algemeen erg betrokken zijn. Ondanks het positieve oordeel van de meeste deelnemers, 

doet zich rond verschillende netwerken ook een aantal knelpunten voor. Conflicten 

draaien vaak voor een belangrijk deel om de vraag wie waarvoor verantwoordelijk kan 

worden gesteld, waarbij naast principiële motieven ook financiële motieven een rol 

spelen. Ook zijn de verschillende deelnemers van een veiligheidsnetwerk het niet altijd 

eens over de oorzaken van een probleem of de te hanteren aanpak. Behalve problemen 

tussen de verschillende veiligheidspartners, kunnen zich ook problemen binnen een 

deelnemende organisatie voordoen. Frequentie van personele wisselingen of het 

ontbreken van mandaat binnen de eigen organisatie, kunnen een succesvolle 

samenwerking in de weg staan (Terpstra & Kouwenhoven, 2004). 

Meer informatie over het functioneren van veiligheidsnetwerken is te vinden in de studie 

van Rovers (2011), waarin het functioneren van veiligheidshuizen onder de loep wordt 

genomen. Zijn overzichtstudie biedt zowel informatie over de effecten van het 
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veiligheidshuis als over de omstandigheden die bijdragen aan dit effect. De belangrijkste 

conclusies uit deze studie zijn dat veiligheidshuizen succesvol lijken in het terugdringen 

van recidive door veelplegers door betere signalering en afstemming van toegepast 

interventies. Deze resultaten worden echter uitsluitend behaald, indien er gewerkt wordt 

met casusoverleggen, waarbij concrete beslissingen worden genomen over de toepassing 

van interventies. Goede samenwerking en informatievoorziening is hiervoor essentieel. 

Ook een heldere aansturing en regie zijn belangrijke succesfactoren (Rovers, 2011). 

CONCLUSIE 

De toepassing van Community Policing kan verschillende vormen aannemen. Het contact 

met de gemeenschap en externe partners staat meestal centraal. Wel blijken er grote 

onderlinge verschillen te zijn in de wijze waarop dit contact vorm krijgt. Er zijn 

aanwijzingen dat goed functionerende veiligheidsnetwerken positieve effecten hebben op 

veiligheid door betere signalering en afstemming van interventies. Goede afspraken over 

coördinatie, verantwoordelijkheden en informatievoorziening zijn hiervoor essentieel. De 

mate waarin gekozen wordt voor een probleemoplossende werkwijze blijkt in de praktijk 

sterk te verschillen. Verschillende studies laten zien dat hier in de praktijk nauwelijks 

aandacht voor is. Meer focus op onderliggende problemen en toepassing van 

probleemoplossende strategieën lijkt de effectiviteit van Community Policing ten goede 

te komen. 
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4.2 HOTSPOT POLICING 

In totaal zijn zes studies gevonden waarin uitspraken worden gedaan over de effecten 

van Hotspot Policing op het terugdringen van criminaliteit, overlast en geweld. Al deze 

studies leveren bewijs dat een gerichte aanpak in gebieden met veel criminaliteit 

positieve resultaten kan hebben. 

Tabel 9: Omstandigheden waaronder Hotspot Policing al dan niet effectief is 

Studie Onderzochte aanpak Positief effect  Geen effect 

Mazerolle, 
Soole, & 
Rombouts 

(2006) 

In hotspots met veel 
drugscriminaliteit werden 
verscheidene activiteiten 

uitgevoerd zoals het doen 
van invallen in drugspanden, 

in beslag nemen van drugs 
en wapens, schoonvegen 

van straten en instellen van 
een avondklok. 

 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over 

omstandigheden die 
bijdragen aan een positief 

effect. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over 

omstandigheden waaronder 
het effect uitblijft. 

 

Braga (2007) Verschillende activiteiten 
gericht op handhaving 

uitgevoerd door de politie. 
De helft van de studies 

richten zich vooral op een 
repressieve aanpak met 

gerichte patrouilles en 
invallen. In de andere 

studies wordt een meer 
probleemgerichte aanpak 

toegepast.  

 

Een goede implementatie 
van de aanpak draagt bij 

aan positieve effecten. 

Onvoldoende capaciteit en 
weerstand binnen het korps 

kunnen ervoor zorgen dat 
het effect uitblijft. 

 

Braga & Bond 
(2008) 

Probleemgerichte aanpak 
binnen hotspots, waarbij 
nadrukkelijke aandacht was 

voor overlast en 
verloedering. Gemiddeld 

werden 4,4 interventies 
ingezet per hotspot 

uiteenlopend van strikte 

handhaving tot het 

doorverwijzen naar 
hulpverlening. 

 

Situationele preventie droeg 
het meest bij aan het 
positieve effect. 

Handhaving hangt ook 
samen met positieve 

effecten, maar minder sterk 
dan situationele preventie. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over 

omstandigheden waaronder 
het effect uitblijft. 

 

Berk & 
MacDonald 

(2010) 

Hotspot met veel problemen 
rond daklozen werd 

ontruimd. Daarnaast werd 
intensief gepatrouilleerd en 

werd een zero-tolerance 
beleid gehanteerd ten 

opzichte van overlast en 
criminaliteit. 

 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden die 

bijdragen aan een positief 
effect. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden waaronder 

het effect uitblijft. 
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Studie Onderzochte aanpak Positief effect  Geen effect 

Taylor, Koper & 

Woods (2011) 

Intensieve patrouilles in 

hotspots met veel 
straatgeweld 

In andere hotspots werd een 
probleemgerichte aanpak 
toegepast. 

  

Probleemgerichte aanpak 

draagt bij aan afname 
straatgeweld 

Gerichte patrouilles hebben 

geen blijvend effect 

Ratcliffe, 
Taniguchi, Groff 

& Wood (2011)  

Agenten werden toegewezen 
aan een hotspot waar zij 

intensieve patrouilles te voet 
uitvoerden. De aanpak van 

de verschillende agenten 
was niet overal gelijk. 

Sommige agenten waren 
vooral gericht op 

overtredingen en hielden 
voertuigen aan en 

ondervroegen mensen, 

terwijl andere agenten meer 

inzetten op de relatie met 
de gemeenschap tijdens hun 

patrouilles. 

De aanpak was effectief in 
die hotspots met de hoogste 

criminaliteitscijfers. 

In deze hotspots was een 
sterke toename te zien van 

proactieve technieken, zoals 
preventief fouilleren, 

aanhouden van voertuigen, 
staande houden van 

personen. 

Het is onduidelijk wat de 

invloed van het versterken 
van de banden met de 

gemeenschap is geweest. 

 

In hotspots met minder 
hoge criminaliteitscijfers 

werd geen effect gevonden. 

In de studies van Mazerolle en anderen (2006), Braga (2007), Berk & MacDonald (2010) 

en Taylor en anderen (2011) zijn uitspraken gedaan over de inzet van gerichte 

handhavingstechnieken. Uit deze studies blijkt dat gerichte handhaving in hotspots 

effectief kan zijn, al zijn de resultaten bescheiden. Uit de studie van Taylor en anderen 

(2011) blijkt bovendien dat de effecten van deze aanpak niet blijvend zijn, wanneer deze 

strategie slechts een beperkte periode wordt toegepast. De studies van Mazerolle en 

anderen (2006) en Berk en MacDonald (2010) geven geen informatie over de 

omstandigheden waaronder het gevonden effect wordt bereikt. De overzichtstudie van 

Braga (2007) laat zien dat studies waarbij het effect uitblijft te kampen hebben met 

implementatieproblemen, zoals onvoldoende capaciteit om voldoende aandacht aan de 

hotspots te besteden of weerstand bij de uitvoerende korpsleiding (Braga e.a., 2007). 

In de studie van Mazerolle en anderen (2006) worden bovendien uitspraken gedaan over 

de effecten van Hotspot Policing in combinatie met Community Policing of Problem 

Oriented Policing. Beide combinaties blijken effectiever dan Hotspot Policing alleen. In de 

studie van Ratcliffe en anderen (2011) was de combinatie van Hotspot Policing met 

Community Policing uitsluitend effectief in hotspots met hele hoge criminaliteitscijfers. 

De studies van Braga en Bond (2008) en Taylor en anderen (2011) bevestigen het effect 

van de combinatie tussen Hotspot Policing en Problem Oriented Policing. Braga en Bond 

(2008) hebben bovendien mediatie-analyses uitgevoerd, waaruit bleek dat situationele 
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preventie het sterkst samenhing met de gevonden afname van criminaliteit en overlast, 

gevolgd door handhavingstechnieken. 

CONCLUSIE 

Hotspot Policing, mits goed geïmplementeerd, lijkt onder alle omstandigheden effectief 

op in ieder geval de korte termijn. Er zijn aanwijzingen dat de combinatie van gerichte 

handhaving met een gebiedsgebonden aanpak tot betere resultaten leidt, mits deze 

gebiedsgebonden aanpak zich concentreert in die gebieden waar de meeste criminaliteit 

plaatsvindt. Het toepassen van een probleemgerichte aanpak binnen hotspots levert de 

beste resultaten op. Binnen deze aanpak draagt situationele preventie het meest bij aan 

de effectiviteit, gevolgd door gerichte handhaving. 
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4.3 PROBLEM ORIENTED POLICING 

In het voorgaande hoofdstuk zijn vijf studies besproken die uitspraken doen over 

Problem Oriented Policing. De twee individuele studies zijn reeds besproken in de 

voorgaande paragraaf over Hotspot Policing. In dit hoofdstuk zal uitsluitend worden 

ingegaan op de elementen die ten grondslag liggen aan het behalen van effect door 

middel van een probleemgerichte aanpak.  

Tabel 10: Omstandigheden waaronder Problem Oriented Policing al dan niet effectief is 

Studie Onderzochte aanpak Positief effect  Geen effect 

Mazerolle, 
Soole, & 

Rombouts 
(2006) 

In hotspots met veel 
drugscriminaliteit werden 

verscheidene activiteiten 
uitgevoerd zoals het doen 

van invallen in drugspanden, 

in beslag nemen van drugs 
en wapens, schoonvegen 

van straten en instellen van 
een avondklok. 

 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden die 

bijdragen aan een positief 

effect. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden waaronder 

het effect uitblijft. 

Braga & Bond 
(2008) 

Probleemgerichte aanpak 
binnen hotspots, waarbij 

nadrukkelijke aandacht was 
voor overlast en 

verloedering. Gemiddeld 
werden 4,4 interventies 

ingezet per hotspot 
uiteenlopend van strikte 

handhaving tot het 
doorverwijzen naar 

hulpverlening. 

 

Situationele preventie droeg 
het meest bij aan het 

positieve effect. 

Handhaving hangt ook 
samen met positieve 

effecten, maar minder sterk 
dan situationele preventie. 

Op grond van deze studie 
kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over 
omstandigheden waaronder 

het effect uitblijft. 

 

Weisburd, 

Telep, Hinkle & 
Eck (2008) 

Een probleemgerichte 

aanpak die werkte met het 
SARA-model. 

 

Politieafdelingen moeten 

volledig achter de aanpak 
staan en er helemaal mee 

werken.  

Verwachtingen van een 

programma moeten 

realistisch zijn. Een 
programma moet haalbaar 

zijn in termen van werkdruk 
en tijd. 

In het algemeen werden er 
hogere effecten gevonden in 

studies naar interventies die 
zich richten op specifieke 

soorten misdaad in plaats 
van een generieke aanpak.  

 

Implementatieproblemen 

kunnen ervoor zorgen dat 
een interventie niet wordt 

uitgevoerd zoals bedoeld en 
er geen effecten worden 

gevonden.  
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Studie Onderzochte aanpak Positief effect  Geen effect 

Taylor, Koper & 
Woods (2011) 

Intensieve patrouilles in 
hotspots met veel 

straatgeweld 

In andere hotspots werd een 
probleemgerichte aanpak 

toegepast.  

 

Probleemgerichte aanpak 
draagt bij aan afname 

straatgeweld. 

Zorgvuldig gevolgd protocol. 

Gerichte patrouilles hebben 
geen blijvend effect. 

Braga & 
Weisburd 
(2012) 

De Pulling Levers-strategie 
(afschrikstrategie waarbij 
sancties worden 

gecommuniceerd naar de 
risicodoelgroep om de 

kosten van een misdaad 
hoger te maken dan de 

baten). 

 

Focus op groep/bendes 
lijken het meeste effect te 
hebben bij deze aanpak. 

Interventies gericht op 
drugdealen hebben een 

middelmatig effect. 

Interventies gericht op 
individuen laten het minste 
effect zien.  

 

In de studie van Braga en Bond (2008) werd een groot effect gevonden van een 

probleemgerichte aanpak op meldingen van criminaliteit binnen hotspots (er was sprake 

van een criminaliteitsreductie van 20% t.o.v. de controle hotspots). De studie liet zien 

dat Problem Oriented Policing vooral veel effect had op beroving, overvallen en inbraken 

en mishandeling. Ook bleek uit vervolganalyses dat situationele preventiestrategieën 

zoals het verbeteren van straatverlichting en het beveiligen van braakliggende terreinen 

de grootste bijdrage leverde aan het effect.  

Een van de omstandigheden die er vermoedelijk toe heeft bijgedragen dat de inzet van 

de politie effectief was, is de zorgvuldige implementatie van de interventie. Elk hoofd 

van de politie verantwoordelijk voor een bepaalde hotspot moest een rapport indienen 

waarin een probleemanalyse van de betreffende hotspot is gemaakt, gevolgd door een 

lijst van situationele preventie en repressieve maatregelen die logischerwijs aangrijpen 

op de onderliggende factoren van genoemde problemen. De hoofden van politie werden 

verantwoordelijk gehouden voor de implementatie van de probleemgerichte aanpak via 

een maandelijkse bijeenkomst. Burgermeldingen werden gemonitord en besproken. Als 

het aantal meldingen was gedaald, werd het hoofd geprezen en gevraagd uit te leggen 

wat volgens hem de reden was van dit succes. Was het aantal meldingen gestegen of 

gelijk gebleven, dan werden de hoofden hierover bevraagd en werd expliciet gevraagd 

welke maatregelen zij van plan waren te nemen om het aantal meldingen terug te 

dringen. Tijdens deze implementatie is veel druk uitgeoefend op de politiemanagers om 

de politiestrategie Problem Oriented Policing daadwerkelijk uit te voeren. In de conclusie 

wordt correcte uitvoering ook genoemd als aandachtspunt en een goede controle hierop 

als randvoorwaarde van slagen van de interventie (Braga & Bond, 2008).  
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Ook uit de overzichtstudie van Weisburd en anderen (2008) komt naar voren dat 

implementatie-omstandigheden veel invloed kunnen hebben op het succes van een 

programma. Wanneer door middel van een gedegen probleemanalyse immers een 

gerichte keuze wordt gemaakt voor een aanpak, maar deze aanpak vervolgens niet goed 

wordt uitgevoerd, zal het te meten effect uitblijven. Van de tien geïncludeerde studies 

hadden zeven studies een positief effect, waarbij het effect in vijf studies statistisch 

significant was. Opvallend is dat alle studies met de minste resultaten problemen 

rapporteerden met implementatie. Zo bleek bijvoorbeeld in de RECAP-studie (Sherman 

e.a., 1989) dat het aantal politieagenten dat was toegewezen om de interventie uit te 

voeren, veel te laag was. Hierdoor bleek het niet haalbaar om de intensieve aanpak uit 

te voeren zoals bedoeld. Daarnaast vond er een wisseling van leidinggevende plaats 

halverwege de onderzoeksperiode. Ook dit lijkt te hebben geleid tot minder 

gemotiveerde uitvoering van de interventie. Effecten van het programma waren 

aanzienlijk groter in de eerste helft van het onderzoek dan in de tweede helft. Het 

National Reassurance Policing Programme in Groot Brittannië dat werd bestudeerd door 

Tuffin en anderen (2008) bleek niet goed te worden uitgevoerd door de politie: slechts in 

twee van de zes regio’s werd de aanpak volledig gevolgd zoals bedoeld. Dit waren de 

enige twee regio’s waar positieve effecten werden gevonden. Tuffin en anderen (2008) 

vonden in totaal een heel klein niet significant verschil met de controlegroep (Tuffin e.a., 

2008). Ook het Atlanta Problem-Oriented Policing Approach to Drug Enforcement 

Project, waarin zelfs een niet-significant tegengesteld effect gevonden werd, had te 

kampen met implementatieproblemen. Draagvlak binnen het politiecorps was laag. 

Agenten zagen het niet als hun taak om probleemgericht te werken. Het project werd 

dan ook niet actief ondersteund door het hogere management en de Problem Oriented 

Policing training voor agenten werd slecht uitgevoerd. Ook had het corps destijds te 

kampen met een chronisch gebrek aan mensen waar het project, dat plaatsvond in de 

vakantieperiode, erg onder leed (Stone, 1993). De studie naar het Philadelphia Safe 

Travel To and From School Program (Stokes e.a., 1996) vond zelfs het enige significante 

tegengestelde effect in de review van Weisburd en anderen (2008). De ‘veiligheidsgang’ 

waardoor leerlingen veilig van school naar huis konden komen bleek niet bekend bij twee 

derde van de leerlingen. Ook bleek er door een logistieke onhandigheid van 

dienstwisselingen precies op het moment dat er vaak incidenten plaatsvonden geen 

agenten ter plaatse te zijn (Stokes e.a., 1996).  

Weisburd en anderen (2008) schetsen aan de hand van hun overzichtstudie een aantal 

randvoorwaarden waaronder Problem Oriented Policing de meeste kans heeft om 

effectief te zijn:  
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1. Politieafdelingen moeten volledig achter de aanpak staan en er helemaal mee 

werken. Wanneer draagvlak onder de uitvoerders ontbreekt, is ook de kans op 

succes gering. 

2. Verwachtingen van een programma moeten realistisch zijn. Een programma moet 

haalbaar zijn in termen van werkdruk en tijd. 

3. In het algemeen werden er hogere effecten gevonden in studies naar interventies die 

zich richten op specifieke soorten misdaad in plaats van een generieke aanpak. Focus 

is dus belangrijk bij een probleemgerichte aanpak.  

In de studie van Taylor en anderen (2010) komt naar voren dat gerichte patrouilles geen 

blijvend effect hebben op geweldsmisdrijven, overvallen, diefstal en autodiefstal. Een 

probleemgerichte aanpak boekte echter wel langetermijneffect. Onderzoekers merken 

verder op dat omwille van het onderzoek een net andere ‘hotspot strategie’ is 

aangehangen dan de politie normaliter zou doen. Normaal bestaat er meer flexibiliteit: 

wanneer een hotspot rustig lijkt op een avond, gaat de politie zijn aandacht ergens 

anders op richten. Door het onderzoek, en vastgelegde protocol, moest politie op de 

afgesproken locaties in de afgesproken tijd zijn. Ook belangrijk om hier op te merken is 

dat de korte interventietijd (3 maanden) genoeg bleek te zijn voor het behalen van 

effect.  

Uit de review van Braga en Weisburd (2012) naar het effect van een specifieke vorm van 

Problem Oriented Policing, de Pulling Levers-strategie (hieronder worden 

afschrikstrategieën verstaan, waarbij sancties worden gecommuniceerd naar de 

doelgroep), blijkt dat deze aanpak succesvoller is als deze wordt gericht op 

overlastgevende en criminele (jeugd)groepen dan wanneer deze strategie wordt ingezet 

tegen drugsdealers. Op hun beurt zijn Pulling Levers-programma’s gericht op 

drugsdealers weer effectiever dan Pulling Levers-programma’s die zich focussen op 

andere individuen. Er wordt geen aanvullende informatie vermeld over andere 

omstandigheden waaronder deze strategie effectief is gebleken.  

Opvallend is ten slotte dat wanneer wordt gekeken naar de meest hoogwaardige studies, 

die allen een positief resultaat vonden, er in deze gevallen altijd sprake was van een 

combinatie van Problem Oriented Policing en Hotspot Policing. Dit suggereert dat een 

probleemgerichte aanpak vooral effectief is als wordt gefocust op probleemgebieden 

(Braga & Bond, 2008; Taylor e.a., 2011; Braga & Weisburd, 2012; Weisburd e.a., 2008; 

Mazerolle e.a.,2006).  
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AANVULLENDE STUDIES OVER PROBLEM ORIENTED POLICING 

De literatuurstudie heeft ook een aantal studies opgeleverd die niet voldeden aan alle 

benodigde MSMS-criteria voor de researchsynthese maar die wel informatie bevatten 

over omstandigheden waaronder een Problem Oriented Policing werkzaam zou kunnen 

zijn. Deze studies staan in tabel 11. 

Tabel 11: Aanvullende studies over problem oriented Policing 

Studie Onderzoeksopzet Onderzochte aanpak Uitkomsten 

Mazerolle, Ready, 
Terrill & Waring 

(2000) 

Time-series design zonder 
controlegroep. 

Voor een periode van 2,5 
jaar worden misdaadcijfers 
in 6 verschillende 

volkshuisvestingswijken 

bijgehouden. In deze 

periode worden op de 
onderzochte sites POP-

projecten ingezet. 

 

‘Probleem-oplos-teams’ 
gevormd door politie 

inclusief de wijkagent, 
woningcorporaties, 

maatschappelijk werk en 
de vertegenwoordiging van 

de verhuurders.  

Hierbij werd gestreefd naar 
het gebruik van een mix 

van strategieën per site en 

waar nodig samenwerking 
met derde partijen.  

 

Een daling van het aantal 
meldingen van misdrijven 

in 2 van de 6 sites. Er werd 
een grote reductie gemeten 

in de hoeveelheid geweld 
en (auto)diefstal.  

Bullock, Erol en 
Tilley (2006) 

Review van case studies POP en samenwerkingen in 
Groot-Brittanië 

Het belang van goede 
samenwerkingen en 
correcte informatie uit het 

veld zijn onder andere 
cruciaal voor een 

succesvolle uitvoering van 

POP-projecten. 

 

Scott (2006) 

 

Narratieve review  Factoren die invloed 
hebben op implementatie 

van POP-projecten.  

5 soorten van factoren zijn 
van belang bij het 

implementeren van POP-
projecten:  

1. Karakteristieken, 
vaardigheden en acties van 

projectmanagers 

2. Middelen 

3. Ondersteuning en 

medewerking van derde 
partijen 

4. Bewezen effectieve 
aanpakken 

5. Implementatie 
complexiteit 
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In de studie van Mazerolle en anderen (2000) is een jaar lang in zes verschillende 

volkshuisvestingswijken een probleemgestuurde aanpak uitgevoerd waarbij elke maand 

een multidisciplinair team (politie inclusief de wijkagent, woningcorporaties, 

maatschappelijk werk en de vertegenwoordiging van de verhuurders) bij elkaar kwam 

om probleemgestuurde manier misdaadproblemen op te lossen. Hierbij werd gestreefd 

naar het gebruik van een mix van strategieën per site en waar nodig samenwerking met 

derde partijen. Tijdens deze meetings identificeerde dit team probleemgebieden, stelde 

het factoren vast die problemen veroorzaken, coördineerde het gebiedsgebonden 

strategieën en evalueerde het de uitgevoerde activiteiten. Tussen de bijeenkomsten door 

werden alle activiteiten en eventuele obstakels zorgvuldig vastgelegd. Uiteindelijk werd 

overall in de zes gebieden een 25% reductie van misdaadmeldingen geregistreerd. Dit 

bleek echter vooral veroorzaakt te worden door twee gebieden met grote effecten. En 

hierbij werd alleen effect gevonden op geweld en (auto)diefstal. Op druggerelateerde 

misdrijven is geen effect gevonden. In de andere vier gebieden is op geen enkele 

categorie misdaadmeldingen een effect gevonden. Onderzoekers geven een analyse van 

de mogelijke verklaring van de verschillen tussen de zes onderzoekssites door ze te 

vergelijken op demografische verschillen en uitvoering van de interventie. Uiteindelijk 

leek een hoge activiteitendichtheid uitgevoerd door een combinatie van partijen (in ieder 

geval inclusief politie) de grootste kans op effect te hebben.  

Deze bevinding wordt ondersteund door de publicatie van Bullock, Erol en Tilley (2006). 

Auteurs beschrijven ervaringen met het implementeren van Problem Oriented Policing 

projecten in Groot-Brittannië. Een van hun bevindingen is dat Problem Oriented Policing 

vooral wordt ingezet in het geval van ingewikkelde problemen die niet met een 

‘standaard’ politieactiviteit zijn op te lossen. Hierbij blijken onder andere een goede 

samenwerking met andere partijen en correcte informatie over de specifieke situatie 

cruciaal (Bullock e.a., 2006).  

Scott (2006) bekijkt implementatie van verschillende Problem Oriented Policing 

projecten en identificeert succes- en faalfactoren binnen vijf clusters:  

1. Karakteristieken, vaardigheden en acties van projectmanagers. De uitvoering van 

Problem Oriented Policing is hoofdzakelijk afhankelijk van inzet en persoonlijke 

betrokkenheid van de politie. In de praktijk blijkt het slagen van een project 

afhankelijk van één of twee politiemanagers die zorgen dat bijeenkomsten worden 

belegd, afspraken worden gemaakt en Problem Oriented Policing een topprioriteit 

blijft. Leiderschap, communicatievaardigheden en doorzettingsvermogen van deze 

personen zijn factoren waar het slagen van het project van af kan hangen. 
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2. Middelen. De uitvoering van Problem Oriented Policing vergt aandacht, en dus tijd, 

van de politie. Wanneer aan deze randvoorwaarde niet is voldaan, is de kans dat 

implementatie goed verloopt erg klein. 

3. Ondersteuning en medewerking van derde partijen. Samenwerking met andere 

partijen is vaak handig en soms noodzakelijk. Hierbij is het van belang dat alle 

partijen elkaars belang kennen en iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. 

4. Bewezen effectieve aanpakken. De inzet van de politie worden zelden tot nooit 

geëvalueerd. Dit heeft tot gevolg dat het voor de politie lastig is om uit te leggen 

waarom nieuwe aanpakken worden geïmplementeerd en er soms felle weerstand is in 

de buitenwereld. 

5. Implementatie complexiteit. Problemen die implementatie kunnen tegenwerken zijn 

bijvoorbeeld een grote bureaucratie, waarbij veel mensen akkoord moeten geven 

voordat het project kan starten of een vertraging die het momentum van een project 

beïnvloedt. 

De auteur concludeert uiteindelijk dat draagvlak binnen de politie de grootste factor is 

die bepaalt of Problem Oriented Policing succesvol is. Wanneer politie zelf gelooft in deze 

aanpak en deze graag uit wil voeren, lijken alle andere implementatieproblemen 

overbrugbaar (Scott, 2006). 

Ook Braga en Weisburd (2006) doen een analyse van ervaringen met succes (of falen) 

van verschillende politiestrategieën. Problem Oriented Policing wordt door hen 

aangemerkt als effectieve strategie mits op een specifiek probleem gefocust. Ook hier 

wijst de auteur op de cruciale rol van de praktische uitvoering van Problem Oriented 

Policing door de politie. Het zou kunnen dat projecten niet altijd slagen doordat de 

methode oppervlakkig en minder zorgvuldig dan bedoeld wordt uitgevoerd. Draagvlak bij 

de politie voor het volledig uitvoeren van de toegepaste strategie is dus cruciaal. Een 

doorslaggevende factor voor het slagen van een strategie lijkt de mate te zijn waarin 

een politieorganisatie zich aan moet passen aan een strategie, betogen de auteurs. 

Wanneer voor een bepaalde aanpak weinig aanpassing nodig is, is de kans van slagen in 

de praktijk vele maken groter (Braga & Weisburd, 2006).  
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CONCLUSIE 

Problem Oriented Policing is een breed toepasbare politiestrategie. Factoren die succes 

en falen van Problem Oriented Policing verklaren zeggen iets over de omstandigheden 

waaronder deze strategie kansrijk is. Problem Oriented Policing lijkt in potentie effectief 

voor een breed scala aan problemen (beroving, overvallen en inbraken, mishandeling, 

hangroepen, drugsdealen, geweldsmisdrijven, diefstal, autodiefstal). Belangrijk is dat het 

probleem juist gediagnosticeerd is en specifiek is. Problem Oriented Policing lijkt goed te 

werken in combinatie met andere strategieën zoals Hotspot Policing. Ook de 

samenwerking met verschillende partijen in het veld (Community Policing of Third Party 

Policing) kan een succesfactor zijn. Het element dat het meest wordt genoemd en de 

meeste invloed lijkt te hebben op het behalen van effect is een succesvolle 

implementatie. Randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn, zijn bijvoorbeeld voldoende 

middelen (tijd en geld) bij de politie. De belangrijkste factor lijkt echter draagvlak te zijn 

onder de politiefunctionarissen die het project uitvoeren. Wanneer politie zelf achter het 

project staat en er tijd en geld beschikbaar is voor de volledige uitvoering van Problem 

Oriented Policing is de kans op effect maximaal. 
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4.4 SAMENVATTING 

 Voor de politiestrategieën Community Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented 

Policing geldt dat zij een positieve effect kunnen hebben op verschillende 

criminaliteitsproblemen en overlast. Dit effect wordt echter niet in elke studie bereikt. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat deze strategieën meestal niet zo worden 

uitgevoerd als dat aanvankelijk de bedoeling was. 

 Deze problemen in de implementatie kunnen verschillende oorzaken hebben, 

variërend van hoge werkdruk en een opeenstapeling van incidenten waaraan 

prioriteit wordt verleend tot een gebrek aan draagvlak en sturing. 

 Hoewel veel korpsen (in binnen- en buitenland) aangeven gebruik te maken van een 

gebiedsgebonden en/of probleemgerichte werkwijze, blijkt dat de werkzaamheden in 

praktijk veel overlap vertonen met de traditionele politiezorg, waarbij het vooral gaat 

om zo snel mogelijk op incidenten te reageren. De preventieve insteek van de 

gebiedsgebonden en/of probleemgerichte politiezorg komt nog onvoldoende tot zijn 

recht en er wordt nog onvoldoende geïnvesteerd in het identificeren van specifieke 

problemen. De studies waarbij dit wel het geval was, zijn dan ook verantwoordelijk 

voor de beste resultaten. 

 Focus is een succesfactor voor alle politiestrategieën, of dit nu gaat om het 

zorgvuldig identificeren van hotspot of om het identificeren van de belangrijkste 

problemen. Ook binnen Community Policing, waarvoor over het algemeen een brede 

probleemdefinitie geldt, is focus belangrijk. Onderzoek laat zien dat 

samenwerkingsverbanden en veiligheidsnetwerken alleen succesvol zijn als er een 

duidelijk doel aan ten grondslag ligt en duidelijk is welke maatregelen door welke 

partij zullen worden genomen.
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5. CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK  

In deze researchsynthese is gezocht naar de meest recente resultaten uit empirisch 

onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende politiestrategieën, alsmede de 

omstandigheden waaronder deze strategieën effectief zijn.  

5.1 GEVONDEN EVIDENTIE VOOR DE POLITIESTRATEGIEËN 

Het eerste deel van de researchsynthese heeft zestien wetenschappelijke publicaties 

opgeleverd die voldeden aan de inclusiecriteria, waarbij in vier studies uitspraken 

werden gedaan over meerdere politiestrategieën (Mazerolle e.a., 2006; McGarrel & 

Bynum, 2010; Ratcliffe e.a., 2011; Taylor e.a., 2011).  

COMMUNITY POLICING 

Naar Community Policing zijn de meeste effectevaluaties verricht. De uitspraken die in 

deze researchsynthese worden gedaan over Community Policing zijn gebaseerd op 31 

afzonderlijke evaluaties. In totaal zijn negen studies geselecteerd. Twee van de 

gevonden studies zijn overzichtstudies, waarin gezamenlijk 24 afzonderlijke evaluaties 

worden beschreven. Er is geen sprake van overlap tussen beide overzichtstudies. De 

resterende zeven studies zijn individuele studies. De gevonden studies zijn van 

wisselende kwaliteit en doen uitspraken over verschillende uitkomstmaten, waaronder 

drugsdelicten, geweldsmisdrijven, vermogensdelicten, ordeverstoring en meer 

subjectieve uitkomsten als gevoelens van onveiligheid.  

De twee overzichtstudies (Bennett e.a., 2006; Mazerolle e.a., 2006) en twee van de 

individuele studies (Jim e.a., 2006; Connell e.a., 2008) vonden een positief effect van 

Community Policing op het terugdringen van verschillende vormen van criminaliteit, 

geweld en overlast. De overzichtstudie van Bennett en anderen (2006) had betrekking 

op een specifiek onderdeel van Community Policing, de buurtwacht. Uit hun meta-

analyse blijkt een overall reductie van criminaliteit van 36% in de wijken waarin een 

buurtwacht is ingesteld. Mazerolle en anderen (2006) vonden een significante reductie 

van het totaal aantal telefonische meldingen van delicten, het aantal telefonische 

meldingen van drugsdelicten en het aantal delicten tegen personen. Jim en anderen 

(2006) vonden significant minder hanggroepactiviteit overdag en een sterkere afname 

van angst voor misdaad overdag. Connell en anderen (2008) vonden een significant 

sterkere afname van geweld en berovingen. 
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Het andere onderzoek wijst in dezelfde richting. Deze studies vinden geen overall 

significant effect op de reductie van criminaliteit, geweld en overlast, maar wel op 

gerelateerde uitkomstmaten (Tuffin e.a., 2006) of in een deel van de 

onderzoeksgebieden (Ratcliffe e.a., 2011). McGarrel en Bynum (2010) vonden een 

significante afname van het aantal geweldsdelicten waarbij een vuurwapen is gebruikt. 

Doordat de controlegroep echter slechts beperkt vergelijkbaar is, kan dit effect niet 

zonder meer aan Community Policing worden toegeschreven. 

Hiermee wordt voldaan aan de criteria die Sherman en anderen (2002) hebben 

opgesteld om te mogen spreken van een effectieve interventie; ten minste twee studies 

met minimaal MSMS-score van 3 vinden een positief effect en de resultaten uit het 

andere beschikbare onderzoek wijzen grotendeels in dezelfde richting. 

THIRD PARTY POLICING 

De onderzoekers hebben slechts één studie gevonden op basis waarvan uitspraken 

kunnen worden gedaan over de effectiviteit van Third Party Policing (Mazerolle & 

Ransley, 2005). Deze overzichtstudie beschreef de resultaten van 77 afzonderlijke 

evaluaties. De studies die zijn opgenomen in deze review waren gericht op verschillende 

samenwerkingspartners die als Third Party konden worden ingezet. De kwaliteit van deze 

studies was wisselend. Het grootste deel van de studies was niet geschikt voor nadere 

kwantitatieve analyse. Uiteindelijk bleek het haalbaar om een effect te berekenen voor 

19 verschillende studies. 

De systematische review van Mazerolle en Ransley (2005) voldoet aan de criteria die 

Sherman en anderen (2002) hebben opgesteld om te mogen spreken van een effectieve 

interventie. Dit geldt echter alleen voor het effect van Third Party Policing op 

drugsdelicten. Over het effect op andere vormen van criminaliteit kunnen geen 

uitspraken worden gedaan. 

HOTSPOT POLICING 

Er zijn in deze researchsynthese zes verschillende studies opgenomen, waarin uitspraken 

worden gedaan over de effectiviteit van Hotspot Policing. Twee studies zijn 

overzichtstudies, waarin in totaal twaalf afzonderlijke evaluaties van Hotspot Policing 

worden beschreven. Eén individuele studie wordt in beide overzichtstudies meegenomen. 

De resterende vier studies zijn individuele studies. 

De meeste studies naar Hotspot Policing zijn van goede kwaliteit. Hotspot Policing houdt 

echter niet in elke studie hetzelfde in. In drie studies betreft Hotspot Policing het 
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toepassen van gerichte politieactiviteit met als doel de wet te handhaven in een gebied 

met veel criminaliteit (Mazerolle e.a., 2006; Braga, 2007; Taylor e.a., 2011). Bij de 

andere studies en de tweede onderzoeksgroep uit de studie van Taylor en anderen 

(2011) was sprake van een combinatie van strategieën (Braga & Bond, 2008; Berk & 

MacDonald, 2010; Ratcliffe e.a, 2011; Taylor e.a., 2011). 

De twee overzichtstudies (Mazerolle e.a., 2006; Braga, 2007) en twee individuele 

studies (Braga & Bond, 2008; Berk & MacDonald, 2010) vonden een positief effect van 

Hotspot Policing op de reductie van verschillende vormen van criminaliteit, geweld en 

overlast. Mazerolle en anderen (2006) vonden een significante reductie van het totaal 

aantal telefonische meldingen van delicten, het aantal telefonische meldingen van 

drugsdelicten en het aantal delicten tegen personen. Braga (2007) vond in zijn meta-

analyse afhankelijk van de gekozen uitkomstmaat een significant, klein tot middelgroot 

effect van Hotspot Policing. Braga en Bond (2008) vonden een afname van het aantal 

meldingen van misdrijven van bijna 20% ten opzichte van de controle hotspots. Berk en 

MacDonald (2010) ten slotte, rapporteerden een bescheiden effect op verschillende 

vormen van criminaliteit in vergelijking tot controlegebieden. 

Het andere beschikbare onderzoek wijst grotendeels in dezelfde richting. Ratcliffe, 

Taniguchi, Groff en Wood (2011) vonden uitsluitend significante resultaten in de 

hotspots met de meeste criminaliteit. Taylor en anderen (2011) vonden uitsluitend 

positieve effecten in gebieden waar Hotspot Policing werd gecombineerd met Problem 

Oriented Policing. Niet in de gebieden waar alleen Hotspot Policing werd toegepast. 

Hiermee wordt voldaan aan de criteria die Sherman en anderen (2002) hebben 

opgesteld om te mogen spreken van een effectieve interventie; ten minste twee studies 

met minimaal MSMS-score van 3 vinden een positief effect en de resultaten uit het 

andere beschikbare onderzoek wijzen grotendeels in dezelfde richting. 

PROBLEM ORIENTED POLICING 

De onderzoekers hebben vijf verschillende studies opgenomen in deze researchsynthese 

die betrekking hebben op Problem Oriented Policing. Drie van de gevonden studies zijn 

overzichtstudies waarin in totaal 23 afzonderlijke evaluaties worden beschreven. Twee 

individuele studies zijn in twee overzichtstudies opgenomen. De resterende twee studies 

zijn individuele studies. 

Zowel de overzichtstudies (Mazerolle e.a., 2006; Weisburd e.a., 2008; Brage & 

Weisburd, 2012) als de twee aanvullende individuele studies (Braga & Bond, 2008; 
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Taylor e.a., 2011) vinden een positief effect van Problem Oriented Policing op de 

reductie van verschillende vormen van criminaliteit, geweld en overlast. Mazerolle en 

anderen (2006) vonden een significante reductie van het totaal aantal telefonische 

meldingen van delicten, het aantal telefonische meldingen van drugsdelicten en het 

aantal delicten tegen personen. Weisburd en anderen (2008) vonden een klein 

significant effect in hun meta-analyse die zij baseerden op het gemiddelde effect van alle 

uitkomstmaten uit de individuele studies. Braga en Weisburd (2012) vonden een groot 

significant effect in hun meta-analyse die zij baseerden op de gemiddelde effectgroottes 

uit de individuele studies. Braga en Bond (2008) vonden een afname van het aantal 

meldingen van misdrijven van bijna 20% ten opzichte van de controle hotspots. 

Ook Problem Oriented Policing voldoet hiermee aan de criteria die Sherman en anderen 

(2002) hebben opgesteld om te mogen spreken van een effectieve interventie. 

5.2 OMSTANDIGHEDEN WAARONDER EFFECT WORDT BEREIKT 

Uit het eerste deel van deze researchsynthese blijkt dat voor alle vier de 

politiestrategieën voldoende evidentie is om te mogen spreken over effectieve 

interventies. Of dit effect ook wordt bereikt hangt echter af van de omstandigheden 

waaronder de interventie wordt toegepast. Het tweede deel van de researchsynthese 

had als doel deze omstandigheden nader te verkennen. Voor het tweede deel van de 

researchsynthese zijn 21 studies geselecteerd. Dit betrof elf studies die ook zijn 

opgenomen in het eerste deel van de researchsynthese en tien aanvullende studies. 

IMPLEMENTATIE 

Het effect van een politiestrategie wordt in de eerste plaats bepaald door de wijze 

waarop deze politiestrategie is geïmplementeerd. Voor alle onderzochte 

politiestrategieën geldt dat in de studies waarin positieve effecten worden gevonden de 

implementatie van de politiestrategie succesvol was verlopen, terwijl studies waarin het 

effect uitbleef doorgaans rapporteerden over implementatieproblemen. Uit de 

verschillende studies komt een aantal factoren naar voren die het succes van de 

implementatie kunnen bepalen.  

Of de invoering van een bepaalde politiestrategie succesvol zal zijn, hangt in de eerste 

plaats af van de beschikbare tijd, middelen en de motivatie binnen het korps waar deze 

politiestrategie geïmplementeerd wordt (Scott, 2006; Braga, 2007; Connell e.a., 2008). 

Deze factoren hangen niet samen met een bepaalde politiestrategie, maar hebben een 

universeel karakter. In het merendeel van de studies waarin een positief effect werd 
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bereikt was voldoende tijd vrijgemaakt om de onderzochte politiestrategie toe te passen. 

In sommige gevallen werden politieagenten zelfs volledig vrijgemaakt van andere taken 

of werden extra agenten ingezet (Ratcliffe e.a., 2011; Taylor e.a, 2011). Dit laatste is in 

een onderzoekssetting gemakkelijker te realiseren dan in de dagelijkse praktijk. Dit 

neemt echter niet weg dat ook in de dagelijkse praktijk voldoende tijd en middelen 

moeten worden vrijgemaakt om politiefunctionarissen toe te rusten voor de toepassing 

van één of meerdere van de in deze researchsynthese beschreven politiestrategieën.  

Minstens zo belangrijk is de motivatie binnen het korps om met een bepaalde 

politiestrategie te gaan werken. Weerstand tegen een nieuwe werkwijze leidt over het 

algemeen tot het uitblijven van resultaat. Dit geldt zowel voor weerstand binnen de 

korpsleiding als voor weerstand bij uitvoerende politiefunctionarissen. In deze 

researchsynthese zijn verschillende studies beschreven waaruit blijkt hoe belangrijk de 

korpsleiding is voor een succesvolle implementatie van de beschreven politiestrategieën. 

Een voorbeeld hiervan is de studie van Braga en Bond (2008) waarin het effect van 

Problem Oriented Policing is onderzocht. De hoofden van politie werden persoonlijk 

verantwoordelijk gehouden voor de implementatie van de probleemgerichte aanpak via 

maandelijkse bijeenkomsten, waarin criminaliteitstrends werden besproken. Tijdens de 

implementatie is veel druk uitgeoefend op de korpsleiding om de politiestrategie Problem 

Oriented Policing daadwerkelijk uit te voeren. Braga (2007) beschrijft in zijn review over 

de effectiviteit van Hotspot Policing zelfs twee studies, waarin de korpsleiding in de loop 

van het onderzoek is vervangen, omdat zij de onderzochte politiestrategie niet wilde 

uitvoeren, hetgeen een positieve uitwerking had op de gevonden effecten. Een voorbeeld 

van het belang van de motivatie van uitvoerende politiefunctionarissen vormt de studie 

van Connell en anderen (2008). Het unieke aan deze studie is dat de keuze voor deze 

aanpak echt lokaal is gemaakt, waarbij uitsluitend wijkagenten zijn toegewezen aan de 

verschillende wijken in het experimentele gebied die gemotiveerd waren om 

gebiedsgebonden te gaan werken. 

Hoewel het belang van universele factoren als tijd, middelen en motivatie voor alle 

onderzochte politiestrategieën geldt, speelt de motivatie van de korpsleiding en de 

uitvoerende politiefunctionarissen vermoedelijk een grotere rol bij de toepassing van 

Community Policing en Problem Oriented Policing. Dit heeft enerzijds te maken met de 

complexiteit van deze strategieën, waardoor een goede uitvoering lastiger te realiseren 

is. Anderzijds kan dit worden verklaard doordat deze strategieën iets verder lijken af te 

staan van de traditionele politietaak, waarvan handhaving en reageren op incidenten de 

kern vormen. Dit beeld wordt bevestigd in verschillende van de Nederlandse evaluaties 

van de dagelijkse praktijk van de gebiedsgebonden politiezorg. Hoewel er sprake is grote 
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onderlinge verschillen tussen en binnen de korpsen, komt de preventieve insteek van de 

gebiedsgebonden politiezorg in deze evaluaties nog onvoldoende tot uiting en wordt er 

nog weinig geïnvesteerd in het identificeren van en anticiperen op specifieke problemen 

(o.a. Terpstra, 2008). 

DIFFERENTIATIE NAAR PROBLEMATIEK 

De researchsynthese biedt een aantal aanwijzingen dat de verschillende 

politiestrategieën vooral effect boeken op specifieke soorten problematiek. 

Community Policing had een positief effect op verschillende uitkomstmaten. In de studie 

van Connell en anderen (2008) werd een significante afname gevonden van geweld en 

berovingen. Deze studie onderscheidt zich echter van de andere studies waarin positieve 

effecten van Community Policing werden gevonden, doordat in deze studie expliciet 

wordt vermeld dat de politiefunctionarissen een probleemoplossende werkwijze 

hanteerden. Zonder deze probleemoplossende werkwijze lijkt Community Policing vooral 

geschikt voor de aanpak van drugsdelicten, kleine criminaliteit en ordeverstoring 

(Bennett e.a., 2006; Mazerolle e.a., 2006; Jim e.a., 2006). Dit beeld wordt bevestigd in 

de aanvullende Nederlandse evaluaties van gebiedsgebonden politiezorg in de dagelijkse 

praktijk (o.a. Terpstra, 2008) 

Hotspot Policing, niet gecombineerd met een andere politiestrategie, had een afname 

van telefonische meldingen van drugsdelicten (Mazerolle e.a., 2006) en andere in het 

oog springende criminaliteit tot gevolg (Braga, 2007). Hotspot Policing lijkt, ondanks de 

positieve effecten op telefonische meldingen van drugsdelicten, niet de meest effectieve 

aanpak van drugscriminaliteit. Uit de meta-analyse van Mazerolle en anderen (2006) 

blijkt dat zowel Community Policing als Problem Oriented Policing effectiever zijn. Ook 

Third Party Policing is effectief in de aanpak van drugsdelicten (Mazerolle en Ransley, 

2005). Deze resultaten wijzen erop dat drugscriminaliteit het beste kan worden 

aangepakt door een combinatie van maatregelen, waaronder gerichte samenwerking 

met andere partijen.  

Problem Oriented Policing is effectief in de aanpak van veel verschillende vormen van 

criminaliteit. Voorwaarde is wel dat de toepassing van Problem Oriented Policing is 

toegespitst op een specifiek probleem (Braga & Weisburd, 2006). Doordat bij Problem 

Oriented Policing bewust wordt gekozen voor een combinatie van maatregelen die 

aansluit op de achterliggende oorzaken van de geïdentificeerde problematiek, is dit geen 

strategie die geschikt is voor het bestrijden van criminaliteit in het algemeen.  
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COMBINATIE VAN STRATEGIEËN 

Uit deze researchsynthese blijkt dat er in veel gevallen sprake is van overlap tussen 

verschillende politiestrategieën. Op het moment dat Community Policing wordt 

uitgevoerd volgens de definitie van het Community Policing Consortium (1994) en er een 

probleemoplossende werkwijze wordt toegepast, vertoont deze politiestrategie overlap 

met Problem Oriented Policing. Dit geldt voor twee van de in deze researchsynthese 

opgenomen studies (Tuffin e.a., 2006; Connell e.a., 2008). De studie van Tuffin en 

anderen (2006) wordt door de auteurs geclassificeerd als Community Policing, maar is 

tevens opgenomen in een overzichtstudie over Problem Oriented Policing (Weisburd e.a., 

2008). Dit geeft weer hoe dicht beide politiestrategieën bij elkaar kunnen liggen, mits 

goed geïmplementeerd. Ook tussen Community Policing en Third Party Policing kan 

overlap bestaan (McGarrel & Bynum, 2010), evenals tussen Community Policing en 

Hotspot Policing (Ratcliffe e.a., 2011). Het meest wordt echter een combinatie tussen 

Hotspot Policing en Problem Oriented Policing gerapporteerd (o.a. Braga & Bond, 2008; 

Taylor e.a., 2011). Dit kan worden verklaard doordat de eerste stap uit het SARA-model, 

het identificeren van de belangrijkste chronische veiligheidsproblemen, in de praktijk 

veelal neerkomt op het identificeren van hotspots (Versteegh e.a., 2010). 

Deze researchsynthese biedt verschillende aanwijzingen dat de combinatie tussen 

meerdere politiestrategieën mogelijk effectiever is dan toepassing van een enkele 

politiestrategie. Dit is waarschijnlijk afhankelijk van de te bestrijden problematiek. In de 

studie van Taylor en anderen (2011) worden bijvoorbeeld effecten van Hotspot Policing 

vergeleken met de effecten van een combinatie van Hotspot Policing met Problem 

Oriented Policing. Hotspot Policing alleen was niet effectief, terwijl de combinatie wel 

positieve effecten liet zien. In de studie van Ratcliffe en anderen (2011) wordt een 

combinatie tussen Community Policing en Hotspot Policing onderzocht. Deze aanpak is 

uitsluitend effectief in de hotspots met de meeste criminaliteit, oftewel in die hotspots 

die terecht als hotspot zijn geïdentificeerd.  

De aanname dat met een combinatie van effectieve strategieën betere resultaten 

kunnen worden bereikt dan met de betreffende politiestrategieën afzonderlijk, komt 

overeen met de conclusies van andere onderzoekers (Tilley, 2008). Zo menen Versteegh 

en anderen (2010) dat een aanpak van criminaliteit en onveiligheid waarin de 

succesfactoren van Community Policing, Problem Oriented Policing (en Intelligence Led 

Policing) worden opgenomen en in samenhang worden gebracht, de politie Haaglanden 

kan helpen om haar doelstelling te realiseren en dat de toepassing van zo’n 
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gecombineerde veiligheidsstrategie de politie Haaglanden  en ook de rest van de 

Nederlandse politie – kan klaarmaken voor de toekomst.  

5.3 SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Toekomstig onderzoek naar de politiestrategieën Community Policing, Third Party 

Policing, Hotspot Policing en Problem Oriented Policing zou zich vooral moeten richten op 

de toepassing van deze strategieën in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de 

Nederlandse politie, waarbij verschillen in toepassing worden gerelateerd aan verschillen 

in effect. Op deze manier kan worden onderzocht welke randvoorwaarden minimaal 

aanwezig moeten zijn voor het bereiken van effect. Ook onderzoek naar draagvlak en 

het beïnvloeden van het draagvlak voor het toepassen van verschillende elementen uit 

de gebiedsgebonden en probleemgerichte politiezorg kunnen van waarde zijn. Beide 

typen onderzoek leveren belangrijke informatie die bijdraagt aan een succesvolle 

toepassing van in potentie effectieve politiestrategieën. 

5.4 NAWOORD 

De belangrijkste bevindingen van deze researchsynthese zijn dat alle vier de 

politiestrategieën effectief kunnen zijn, mits goed geïmplementeerd en toegepast op de 

juiste problematiek. Overlast en in het oog springende criminaliteit kan succesvol 

worden bestreden met Hotspot Policing. Voor de aanpak van drugscriminaliteit kunnen 

alle vier de strategieën succesvol zijn, al lijkt de inzet van een combinatie van 

maatregelen waarbij nauw wordt samengewerkt met andere partijen, het meeste succes 

te hebben. Andere vormen van kleine criminaliteit en overlast kunnen goed worden 

bestreden met behulp van Community Policing, waarbij toepassing van een 

probleemoplossende werkwijze niet per se noodzakelijk lijkt te zijn. Problem Oriented 

Policing is een effectieve politiestrategie voor het bestrijden van veel verschillende 

vormen van veelvoorkomende criminaliteit, mits de aanpak gefocust is op een specifiek 

probleem. 

In het Inrichtingplan Nationale Politie (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012) is 

opgenomen dat de Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 is onderverdeeld in 

verschillende regionale eenheden en de landelijke eenheid. Deze regionale eenheden zijn 

belast met de volledige operationele politietaak binnen de eenheid (met uitzondering van 

taken die belegd worden binnen de landelijke eenheid). Omwille van herkenbaarheid, 

eenduidige kwaliteit en onderlinge samenwerking, is elke regionale eenheid op zo 

eenduidig mogelijke wijze ingericht. Elke regionale eenheid is onderverdeeld in 

verschillende districten, waarbinnen meerdere basisteams opereren. Volgens het 
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Inrichtingsplan Nationale Politie (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012) behoort 

gebiedsgebonden en probleemgericht werken tot de kerntaken van deze basisteams. 

Hotspot Policing wordt in dit Inrichtingsplan niet als aparte politiestrategie genoemd, 

maar wordt opgevat als onderdeel van de probleemgerichte werkwijze. De in deze 

researchsynthese onderzochte politiestrategieën worden in het Inrichtingsplan vooral als 

integrale aanpak beschreven. Dit sluit aan bij de aanwijzingen uit deze en andere studies 

(Tilley, 2008; Versteegh e.a., 2010) dat de meest succesvolle benadering waarschijnlijk 

een combinatie van meerdere strategieën is. 

Het feit dat gebiedsgebonden en probleemgerichte politiezorg tot de kerntaken van 

basisteams wordt gerekend, wil echter niet zeggen dat er geen ruimte is voor 

verbetering. Gebiedsgebonden politiezorg is sinds de bestelwijziging in 1993 het 

basisconcept van de Nederlandse politie. Toch blijkt uit Nederlandse evaluaties die na 

deze bestelwijzingen zijn uitgevoerd, dat de dagelijkse praktijk lang niet overal 

overeenkomt met het beschreven concept van gebiedsgebonden politiezorg. Enerzijds 

doordat deze werkwijze moet worden toegepast naast een groot aantal andere taken 

zoals werkzaamheden binnen de noodhulp. Anderzijds doordat gebiedsgebonden 

politiefunctionarissen nog onvoldoende zijn toegerust en worden gestuurd in de 

toepassing van een probleemgerichte werkwijze. Veel van de beschikbare hulpmiddelen, 

zoals de wijkscan worden door verschillende wijkagenten gezien als nutteloze papieren 

exercities (o.a. Terpstra, 2008). Dit beeld komt overeen met bevindingen uit 

internationale studies, waarin de dagelijkse praktijk lang niet altijd overeen komt met de 

invulling die in de wetenschappelijk literatuur aan de verschillende politiestrategieën 

wordt gegeven. Zo schreef Braga (Braga & Bond, 2008) dat de probleemanalyse die bij 

toepassing van Problem Oriented Policing in praktijk werd uitgevoerd, veel 

oppervlakkiger van aard was dan de diepgaande analyse die in de literatuur wordt 

voorgesteld. Deze discrepantie tussen theorie en praktijk is niet vreemd en het is een 

illusie dat de dagelijkse praktijk ooit geheel overeen zal komen met de uitvoering van de 

concepten zoals in de literatuur zijn beschreven. Toch is de dagelijkse praktijk erbij 

gebaat als deze continu wordt geëvalueerd en wordt onderzocht waar verdere 

verbetering mogelijk is. Waarbij op grond van deze researchsynthese in ieder geval 

geconcludeerd kan worden dat dit alleen haalbaar is als wordt voldaan aan noodzakelijke 

randvoorwaarden als tijd en middelen en er voldoende draagvlak te vinden is bij zowel 

de politieleiding als uitvoerende politiefunctionarissen.
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BIJLAGE 1: FORMAT EVIDENCETABEL 

 

Studie: Interventie: 

 

Onderzoek: 

 

 
o Overzichtsstudie 
o Individuele studie 

In studie gehanteerde 

definitie van interventie: 

 

 

Onderzoeksopzet: 

 

 

(alleen invullen bij 

overzichtstudie) 

Opgenomen studies: 

 

 

 

Opbouw/ onderdelen van 

de interventie: 

 

Uitkomstmaten: 

 

Duur van de interventie: 

 

 

Eenheid van analyse: 

 

Implementatie van de 

interventie: 

 

Analyse: 

Omstandigheden waaronder 

interventie is uitgevoerd: 

 

 

 

Resultaten: 

 

Conclusies: 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

Kwaliteitsoordeel: 

 

MSMS: 
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