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   INTERVIEW  Nicolien Kop, lector aan de Politieacademie,  
over beheersing van criminaliteit 

‘ MENSEN WILLEN 
ZELF GRAAG 
 BIJDRAGEN AAN 
VEILIGHEID’

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

 E
en effectieve aanpak van criminaliteit vereist 
een nieuwe manier van denken. Het moet niet 
gaan om opsporing, maar over beheersing 
van criminaliteit. Sleutelbegrip daarbij is 

samenwerking van de politie met anderen. Dat is 
de boodschap van Nicolien Kop, sinds dit jaar lector 
Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan 
de Politieacademie. Kop: “Het oude denken binnen 

de opsporing is gebaseerd op taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Dat past niet meer in 
de maatschappelijke realiteit. Bij criminaliteits-
beheersing staan samenwerking, wetgeving en 
positionering centraal. Dit is een  antwoord op de 
toenemende complexiteit van de samenleving. 
Neem de snelheid van de technologische ontwik-
kelingen. Technologie beïnvloedt de maatschappij 
diepgaand en zal dat ook in de nabije toekomst 
 blijven doen. Dit heeft consequenties voor het werk 
van de politie.”

Een nieuwe manier van werken bij de politie moet leiden tot 
een effectievere aanpak van criminaliteit. Een gezamenlijke 
verantwoor delijkheid van politie, organisaties en burgers is daarbij 
een essentiële voorwaarde. “Dat vraagt om het aangaan van structurele 
relaties met burgers en organisaties”, aldus Nicolien Kop, lector aan 
de Politieacademie. “Beheersing van criminaliteit door samenwerking 
tussen partners is effectiever en heeft een grotere kans van slagen, 
dan opsporing door de politie nadat de misdaad is gepleegd.”
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Nicolien Kop, lector 
Politieacademie:  
“De politie is altijd al 
afhankelijk geweest van 
informatie van burgers.” 
/ foto: Inge van Mill.



› Naar inhoudsopgave

Psychologe Nicolien Kop doet sinds midden jaren 
negentig onderzoek bij en binnen de politie. Ze 
 promoveerde in 1999 op een onderzoek naar de 
 relatie tussen stress bij politieagenten en hun 
optreden op straat. “Momenteel is er weer volop 
aandacht voor de professionele weerbaarheid van 
politiemensen. Er bestaat een landelijk programma 
dat hiermee bezig is. Ook in het multidisciplinaire 
onderzoeksteam van het lectoraat voeren we onder-
zoek uit naar de weerbaarheid, specifiek van recher-
cheurs”, aldus Kop, die nu leiding geeft aan een 
team van tien mensen. Het wetenschappelijke 
onderzoek dat het lectoraat uitvoert, is erop gericht 
om ook in de relatief gesloten wereld van de recher-
che, wetenschap, politiepraktijk en politieopleiding 
met elkaar te verbinden. 

GEBREKKIGE EFFECTIVITEIT
De benoeming van Kop tot lector komt in een tijd 
waarin sprake lijkt te zijn van een crisis in de opspo-
ring. De politie lost slechts een op de vier geregi-
streerde misdrijven op. De pakkans bij onder meer 
vermogensdelicten en fraude ligt zelfs lager. Daar-
naast blijft bijna een derde van de aangiften die 
nader onderzoek rechtvaardigen op de plank liggen. 
Stoffel Heijsman van de board Opsporing van de 
Raad van Korpschefs, die de koers uitzet van het 
opsporingsbeleid, waarschuwde twee jaar geleden 
al dat de geloofwaardigheid en de legitimiteit van 
de politie door de gebrekkige effectiviteit in het 
geding zijn.

‘Er is lering  
getrokken uit  
crises in de  
opsporing’

Vaak worden statistieken als uitgangspunt 
 genomen om de prestaties van de politie te meten. 
En dergelijke cijfers over de ineffectiviteit van de 
criminaliteitsbestrijding spreken boekdelen, vindt 
ook Kop. “Tegelijkertijd moet je jezelf de vraag stel-
len wat wordt gemeten en wat deze cijfers nu eigen-
lijk zeggen”, plaatst ze als kanttekening. Kop neemt 
als voorbeeld het gemiddelde ophelderingspercen-
tage van 24 procent onder de loep. “De marge is erg 

groot. Van de woninginbraken wordt bijvoorbeeld 
slechts 6 procent opgehelderd, maar van moorden 
90 procent. Bovendien staan er van iemand die hon-
derd inbraken heeft gepleegd, misschien maar drie 
of vier in zijn dossier. Als hij wordt opgepakt zijn wel 
honderd zaken opgelost, maar deze worden dan dus 
niet meegenomen in de statistiek. Kortom: er is op 
de cijfers wel wat af te dingen. Alhoewel uiteindelijk 
het beeld van ineffectiviteit overeind blijft.”

DERDE CRISIS
Het effectiviteitstekort is volgens Kop de derde 
 crisis in de opsporing in de afgelopen twintig jaar. 
Ze noemt als eerste crisis de zogenoemde IRT-affai-
re halverwege de jaren negentig, die leidde tot de 
parlementaire enquête opsporingsmethoden in 
1996. Daarbij staat de integriteit van de opsporing 
op het spel. Vervolgens is er enkele jaren later de 
zogeheten Schiedammer parkmoord. Door een 
opeenstapeling van blunders bij politie, justitie, 
deskundigen en politiek wordt in eerste instantie 
een onschuldige veroordeeld. Deze tweede crisis 
heeft betrekking op de kwaliteit van de opsporing.

‘Bureaucratie 
moet niet worden 
afgeschaft, maar 
beteugeld’

Kop: “Beide keren hebben politie en Openbaar 
Ministerie de crisis doorstaan. En er is lering uit 
getrokken. De IRT-affaire heeft geleid tot een betere 
formele juridische inbedding van de opsporing 
door  de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden 
(Wet BOB). Na de Schiedammer parkmoord is het 
programma Versterking Opsporing en Vervolging 
opgesteld. Door afspraken over onder meer de 
 kwaliteit en werkwijze van politie, Openbaar 
 Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut 
is een grote stap gezet in de professionalisering 
van de opsporing en vervolging. In het verlengde 
van het programma is bijvoorbeeld op hbo-niveau 
een opleiding tot recherchekundige in het leven 
geroepen. Het streven is te komen tot 20 procent 
hbo’ers  binnen de opsporing.” 

burgers en bedrijfsleven, die op hun bijdragen zullen 
worden aangesproken.” 

De laatste jaren is volgens Kop een aantal belang-
rijke publiek-private samenwerkingsverbanden 
(PPS) gesloten. De integrale aanpak van cybercrime 
in de Nationale Cyber Security Strategie, is er een 
van. Kop: “Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen 
is een goed voorbeeld van PPS om de veiligheid 
in de publieke ruimte te verhogen. Net als de 
samenwerking van particuliere beveiligings-
bedrijven met bedrijfsrecherche in de Nederlandse 
Veiligheidsbranche.”

DIGITALE BANKROOF
Het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherche-
kunde is onder meer betrokken bij een samenwer-
king tussen publiek, bedrijfsleven en wetenschap. 
Het gaat om het verbeteren van de veiligheid van 
digitaal betalingsverkeer. “De digitale bankroof is 
aan een ongekende opmars bezig. Criminelen ver-
duisterden in 2011 ruim 35 miljoen euro door fraude 
met internetbankieren. Dat is in vergelijking met 
2010 meer dan een verdriedubbeling”, aldus Kop. 
Een van de grootste problemen bij de aanpak van 
internetfraude is een gebrek aan kennis bij de poli-
tie over cybercrime en over welke maatregelen 
effectief zijn. 

‘Dankzij technologie 
kan de politie gerich-
ter communiceren 
met burgers’

“Dergelijke kennis is nodig om cybercrime 
 effectiever en vooral meer proactief te bestrijden. 
Wij ver garen niet alleen kennis over de dreiging 
door de georganiseerde misdaad, maar willen 
ook een bijdrage leveren aan het vergroten van 
de weerbaarheid van de samenleving tegenover 
die dreiging. Wij willen bijdragen aan het vertrou-
wen in het Nederlandse digitale betalingsverkeer.” 
De opdrachtgevers van dit kennisprogramma zijn 
de bancaire  sector, de Politieacademie en het 
 Programma  Aanpak Cybercrime.

Een van de knelpunten die de huidige, derde crisis 
teweegbrengt, vloeit min of meer voort uit de oplos-
sing van de eerste twee crises, stelt Kop. “Er is steeds 
meer ingezet op eenduidig en routinematig werken. 
Dat wordt bereikt met protocollen en standaardise-
ring. Maar deze bureaucratisering is te ver doorge-
schoten. Om een voorbeeld te noemen: het kost een 
rechercheur gemiddeld vier uur om een camera-
beeld op te vragen in het kader van de BOB-wetge-
ving. Dat komt door alle protocollen die moeten 
worden gevolgd.” Kop laat er meteen op volgen dat 
een zekere mate van bureaucratie onvermijdelijk is 
in het politievak. “Er zijn altijd noodzakelijke admi-
nistratieve werkzaamheden, zoals het opmaken van 
processen-verbaal. Maar er moet een evenwicht zijn 
in de administratieve lasten en het resultaat dat je 
wilt bereiken. Bureaucratie moet dan ook niet 
 worden afgeschaft, maar beteugeld.”

Een ander probleem voor de opsporing is dat de 
complexiteit van de samenleving almaar toeneemt. 
Kop: “Internet en andere technologische ontwik-
kelingen maken dat er heel veel verandert. Ook in 
het gedrag van mensen. Technologie maakt de 
 loskoppeling van plaats en tijd mogelijk. Mensen 
kunnen gemakkelijk netwerken vormen met 
 mensen die zij niet persoonlijk kennen. Daardoor 
ontstaan nieuwe vormen van criminaliteit. Denk 
aan virtuele netwerken van kinderporno, mensen-
handel, phishing en digitale fraude, die enorm in 
omvang toenemen.”

STRATEGIE
In de afgelopen jaren is binnen de politieorganisatie 
een nieuwe strategie ontwikkeld om de effectiviteit 
van de criminaliteitbestrijding te vergroten, de 
zogenoemde Strategie aanpak criminaliteit 2015. 
“Heel belangrijk in de strategie is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid die politie, partners en het 
bevoegd gezag hebben. Dat is een essentiële voor-
waarde om tot een effectievere aanpak van crimina-
liteit te komen”, geeft Kop de basisgedachte weer.

Dat samenwerking met partners belangrijk is, komt 
niet uit de lucht vallen. Al in de jaren tachtig was er 
het besef dat veiligheidszorg niet alleen een zaak 
van de overheid is. En in 2002 stelde het kabinet-
Balkende I in de veiligheidsnota Naar een veiliger 
samenleving: “Er is dan ook niet alleen verhoogde 
inspanning nodig van de overheid, maar ook van >>
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BURGERINFORMATIE
De betrokkenheid van burgers bij de opsporing van 
misdaden is zo oud als Methusalem, geeft Kop toe. 
“De politie is altijd al afhankelijk geweest van infor-
matie van burgers. De politie komt ergens waar iets 
is gebeurd en krijgt informatie van de omstanders. 
Zonder burgers als getuige, slachtoffer of aangever 
is er geen opsporing mogelijk. En onderzoek heeft 
uitgewezen dat zonder burgerinformatie de kans 
dat misdaden worden opgelost, aanzienlijk kleiner 
is”, beklemtoont Kop. 

“Daar bovenop is de behoefte aan veiligheid bij 
de burger groot. Mensen willen zelf graag bijdragen 
aan veiligheid. Stukjes informatie bij elkaar bren-
gen, helpt de opsporing effectiever te maken. 
Door de nieuwe technologieën kan de politie veel 
gerichter communiceren met de burgers. Bijvoor-
beeld via de site Politieonderzoeken.nl betrekt 
de politie op een interactieve manier burgers bij 
het oplossen van ernstige misdrijven of het 
 opsporen van vermisten.” 

Kop vindt dat er aan de communicatie tussen politie 
en burgers nog wel wat kan worden verbeterd. Het 
contact van de politie met burgers bestaat traditio-
neel uit eenrichtingsverkeer: de politie informeert 
de burgers. Dat is in de ogen van Kop anno 2012 vol-
strekt achterhaald. “De politie moet haar huiver 
overwinnen om het publiek te betrekken. Ze dient 
ervoor te zorgen dat er een dialoog ontstaat met 
burgers. Tweerichtingsverkeer dus. Want het achter-
liggende idee is dat politie informatie aan burgers 
geeft om vervolgens nuttige informatie van burgers 
te ontvangen.”

‘De politie kan  
informatie van  
burgers nog beter 
benutten’

Overigens kennen we al verschillende vormen van 
samenwerking met burgers die vanuit politie en 
overheid zijn geïnitieerd. Bekende voorbeelden van 
burgerparticipatie zijn Burgernet en Amber Alert. 
De politie benadert dan de burgers rechtstreeks om 

informatie met de politie te delen. Om te bereiken 
dat het publiek nog meer creatief gaat meedenken, 
zal de politie verder moeten investeren in de relatie 
met burgers en bedrijven, zegt Kop. “We kunnen 
burgers meer mogelijkheden geven samen te wer-
ken en de informatie van burgers beter benutten. 
Dan zal de bereidheid van burgers om informatie 
te delen naar verwachting verder toenemen.”

MEERWAARDE
In de nieuwe politiestrategie voor de aanpak van 
criminaliteit is veel aandacht voor een specifieke 
vorm van burgerparticipatie: co-creatie. “Co-creatie 
betekent gezamenlijk werken aan een oplossing die 
voor beide partijen waarde creëert”, verduidelijkt 
Kop. “Politie en burgers definiëren gezamenlijk 

een probleem en werken vervolgens samen aan een 
oplossing. Het idee dat hierachter zit, is dat ook 
de burger actief kan bijdragen aan veiligheid in de 
samenleving. Overigens werkt co-creatie alleen als 
de samenwerking voor alle partijen meerwaarde 
heeft. Anders is er onvoldoende bereidheid tot 
investeren. Voor de burger een veilige wijk, voor 
bedrijven een veilig bedrijventerrein, voor de politie 
informatie en ga zo maar door.”

‘Iedereen heeft een 
eigen rol in het voor-
komen van escalatie’

“De politie moet haar 
huiver overwinnen om 
het publiek te betrek-
ken.”/ foto: Inge van Mill. 

De nieuwe manier van werken die nodig is om 
de samenleving voor iedereen veiliger te maken, 
is het best te illustreren aan de hand van een 
 praktijkvoorbeeld, zegt Kop. Ze noemt een reeks 
van twaalf brandstichtingen in monumentale 
boerderijen. “De kans dat de politie de dader 
vindt, is in zo’n geval heel klein. Vaak zijn immers 
alle sporen vernietigd. Toch kijken bestuur, justitie 
en burgers allemaal naar de politie om de situatie 
op orde te brengen en de dader snel op te pakken.” 
Voor Kop is het helemaal geen uitgemaakte zaak 
dat de politie in deze situatie de probleemeigenaar 
is. “Er is onrust en angst, escalatie dreigt, een 
 crisis ligt op de loer. Als je logisch nadenkt, heeft 
iedereen een eigen rol in het voorkomen van 
 escalatie. En moet de regie in handen zijn van 
het lokaal bestuur.”

Kop geeft voorbeelden van wat mensen zelf 
 kunnen doen: brandwerende banden op rieten 
daken aanbrengen, ganzen op het erf laten lopen 
en brandmelders aanbrengen. De politie kan 
 bijeenkomsten met burgers organiseren en de 
gemeente zou op strategische plaatsen camera’s 
neer kunnen zetten. Kop: “Beheersing van crimi-
naliteit door samenwerking van partners is 
 effectiever en heeft een grotere kans van slagen, 
dan opsporing door de politie nadat de misdaad 
is gepleegd. Het gaat niet alleen om preventie. 
Het gaat er ook om dat problemen op de goede 
plek terechtkomen. Dan is de kans groter dat iets 
effectief wordt aangepakt.” Tot slot merkt Kop op 
dat de politie voor het nieuwe werken nog meer in 
netwerken zal moeten opereren. “Dat vraagt om 
het aangaan van structurele relaties met burgers 
en organisaties. Bovendien zullen politie en Open-
baar Ministerie, veel meer dan nu het geval is, 
bereid moeten zijn om informatie te delen met 
andere organisaties”, aldus Kop.<<
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BURGERINFORMATIE
De betrokkenheid van burgers bij de opsporing van 
misdaden is zo oud als Methusalem, geeft Kop toe. 
“De politie is altijd al afhankelijk geweest van infor-
matie van burgers. De politie komt ergens waar iets 
is gebeurd en krijgt informatie van de omstanders. 
Zonder burgers als getuige, slachtoffer of aangever 
is er geen opsporing mogelijk. En onderzoek heeft 
uitgewezen dat zonder burgerinformatie de kans 
dat misdaden worden opgelost, aanzienlijk kleiner 
is”, beklemtoont Kop. 

“Daar bovenop is de behoefte aan veiligheid bij 
de burger groot. Mensen willen zelf graag bijdragen 
aan veiligheid. Stukjes informatie bij elkaar bren-
gen, helpt de opsporing effectiever te maken. 
Door de nieuwe technologieën kan de politie veel 
gerichter communiceren met de burgers. Bijvoor-
beeld via de site Politieonderzoeken.nl betrekt 
de politie op een interactieve manier burgers bij 
het oplossen van ernstige misdrijven of het 
 opsporen van vermisten.” 

Kop vindt dat er aan de communicatie tussen politie 
en burgers nog wel wat kan worden verbeterd. Het 
contact van de politie met burgers bestaat traditio-
neel uit eenrichtingsverkeer: de politie informeert 
de burgers. Dat is in de ogen van Kop anno 2012 vol-
strekt achterhaald. “De politie moet haar huiver 
overwinnen om het publiek te betrekken. Ze dient 
ervoor te zorgen dat er een dialoog ontstaat met 
burgers. Tweerichtingsverkeer dus. Want het achter-
liggende idee is dat politie informatie aan burgers 
geeft om vervolgens nuttige informatie van burgers 
te ontvangen.”

‘De politie kan  
informatie van  
burgers nog beter 
benutten’

Overigens kennen we al verschillende vormen van 
samenwerking met burgers die vanuit politie en 
overheid zijn geïnitieerd. Bekende voorbeelden van 
burgerparticipatie zijn Burgernet en Amber Alert. 
De politie benadert dan de burgers rechtstreeks om 

informatie met de politie te delen. Om te bereiken 
dat het publiek nog meer creatief gaat meedenken, 
zal de politie verder moeten investeren in de relatie 
met burgers en bedrijven, zegt Kop. “We kunnen 
burgers meer mogelijkheden geven samen te wer-
ken en de informatie van burgers beter benutten. 
Dan zal de bereidheid van burgers om informatie 
te delen naar verwachting verder toenemen.”

MEERWAARDE
In de nieuwe politiestrategie voor de aanpak van 
criminaliteit is veel aandacht voor een specifieke 
vorm van burgerparticipatie: co-creatie. “Co-creatie 
betekent gezamenlijk werken aan een oplossing die 
voor beide partijen waarde creëert”, verduidelijkt 
Kop. “Politie en burgers definiëren gezamenlijk 

een probleem en werken vervolgens samen aan een 
oplossing. Het idee dat hierachter zit, is dat ook 
de burger actief kan bijdragen aan veiligheid in de 
samenleving. Overigens werkt co-creatie alleen als 
de samenwerking voor alle partijen meerwaarde 
heeft. Anders is er onvoldoende bereidheid tot 
investeren. Voor de burger een veilige wijk, voor 
bedrijven een veilig bedrijventerrein, voor de politie 
informatie en ga zo maar door.”

‘Iedereen heeft een 
eigen rol in het voor-
komen van escalatie’

“De politie moet haar 
huiver overwinnen om 
het publiek te betrek-
ken.”/ foto: Inge van Mill. 

De nieuwe manier van werken die nodig is om 
de samenleving voor iedereen veiliger te maken, 
is het best te illustreren aan de hand van een 
 praktijkvoorbeeld, zegt Kop. Ze noemt een reeks 
van twaalf brandstichtingen in monumentale 
boerderijen. “De kans dat de politie de dader 
vindt, is in zo’n geval heel klein. Vaak zijn immers 
alle sporen vernietigd. Toch kijken bestuur, justitie 
en burgers allemaal naar de politie om de situatie 
op orde te brengen en de dader snel op te pakken.” 
Voor Kop is het helemaal geen uitgemaakte zaak 
dat de politie in deze situatie de probleemeigenaar 
is. “Er is onrust en angst, escalatie dreigt, een 
 crisis ligt op de loer. Als je logisch nadenkt, heeft 
iedereen een eigen rol in het voorkomen van 
 escalatie. En moet de regie in handen zijn van 
het lokaal bestuur.”

Kop geeft voorbeelden van wat mensen zelf 
 kunnen doen: brandwerende banden op rieten 
daken aanbrengen, ganzen op het erf laten lopen 
en brandmelders aanbrengen. De politie kan 
 bijeenkomsten met burgers organiseren en de 
gemeente zou op strategische plaatsen camera’s 
neer kunnen zetten. Kop: “Beheersing van crimi-
naliteit door samenwerking van partners is 
 effectiever en heeft een grotere kans van slagen, 
dan opsporing door de politie nadat de misdaad 
is gepleegd. Het gaat niet alleen om preventie. 
Het gaat er ook om dat problemen op de goede 
plek terechtkomen. Dan is de kans groter dat iets 
effectief wordt aangepakt.” Tot slot merkt Kop op 
dat de politie voor het nieuwe werken nog meer in 
netwerken zal moeten opereren. “Dat vraagt om 
het aangaan van structurele relaties met burgers 
en organisaties. Bovendien zullen politie en Open-
baar Ministerie, veel meer dan nu het geval is, 
bereid moeten zijn om informatie te delen met 
andere organisaties”, aldus Kop.<<
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