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Dit artikel is gebaseerd op hun onderzoek Vier 

politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit. 

Effectiviteit en werkzame mechanismen.

 A
anpakken en interventies waarmee  
de politie criminaliteit, onveiligheid en  
overlast wil tegengaan, zijn de afgelopen 
decennia uitgebreid op effectiviteit 

getoetst. Hierdoor is inmiddels veel bekend over 
wat wel en wat niet werkt in de politiepraktijk.  
Deze kennis kan bijdragen aan de effectiviteit van  
de nationale politie. Weten wat werkt – en minstens 
zo belangrijk: weten wat niet werkt – is een  

voorwaarde voor een effectief veiligheidsbeleid. 
Maar algemene kennis over effectief optreden  
is onvoldoende. Want de politie krijgt te maken  
met een breed scala aan criminaliteits problemen  
en veiligheidsvraagstukken. En politiestrategieën 
bestaan door de bank genomen uit een combinatie 
van verschillende maatregelen. Om het gewenste 
effect te bereiken, is daarom afstemming nodig  
tussen de werkwijze van de politie en de lokale  
situatie. Dat betekent dat de precieze omstandig-
heden bekend moeten zijn waaronder een aanpak 
wel, of juist niet, werkzaam is.

In 2013 heeft het Trimbos-instituut in opdracht van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-

centrum een overzichtsstudie gemaakt van de 
meest recente resultaten uit empirisch onderzoek 
over de effectiviteit van vier politiestrategieën.  
Het onderzoek richtte zich op Community Policing,  
Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem 
Oriented Policing. De centrale vraag was onder welke 
omstandig heden deze strategieën effectief zijn.

Onder Community Policing (dat in Nederland ook 
wel bekend staat als gebiedsgebonden politiezorg) 
wordt verstaan dat het politiewerk in een gebied  
van beperkte geografische omvang plaatsvindt.  
Een vaste groep politiefunctionarissen werkt vanuit 
een vestiging binnen dat gebied. Samenwerking 
met burgers en andere lokale veiligheidspartners 

staat centraal. En problemen en behoeften in de 
buurt vormen het uitgangspunt voor de aanpak.  
Het zogenoemde Third Party Policing is een hiervan 
afgeleide strategie. De politie zet daarbij een derde 
partij in − personen die zelf geen strafbare feiten 
plegen − om criminaliteit terug te dringen. Deze 
worden overtuigd, of desnoods gedwongen, om 
maatregelen te nemen die een remmende werking 
hebben op wetsovertredingen. Hotspot Policing 
verwijst naar een aanpak waarbij structureel  
aandacht wordt besteed aan locaties waar zich de 
meeste problemen voordoen. Problem Oriented 
Policing, oftewel probleemgerichte politiezorg, 
draait rond een aanpak op basis van een probleem-
analyse die wordt gemaakt volgens het SARA-
model. Dit model verwijst naar Scanning,Analysis, 
Responseen Assessment. Scanning omdat het gaat 
om het ontdekken van de belangrijkste chronische 
veiligheidsproblemen. Analysis betreft een verdie-
pende analyse van achtergronden en oorzaken van 
specifieke problemen. Response geeft de uitvoering 
van een afgestemde combinatie van maatregelen 
weer. En Assessment houdt een effectmeting in, 
waarbij wordt nagegaan of de uitgevoerde maat-
regelen hebben gewerkt. 

Het blijkt niet altijd 
afdoende om hand-
having in hotspots  
te intensiveren

Om een overzicht te krijgen van wat er bekend  
is over de effecten van de vier politiestrategieën,  
heeft het Trimbos-instituut systematisch literatuur-
onderzoek verricht. Hiervoor is gebruikgemaakt van  
verschillende wetenschappelijke databases. Die zijn 
aangevuld met informatie van websites, literatuur-
lijsten uit relevante publicaties en suggesties van 
verschillende experts. Alle geselecteerde literatuur 
had betrekking op Community Policing, Third Party 
Policing, Hotspot Policing en/of Problem Oriented 
Policing, of een Nederlandse of Duitse variant  
hiervan. Daarnaast behoorden criminaliteit, geweld 
of overlast tot de veiligheidseffecten waarover de 
onderzoeken rapporteerden.

Succesfactoren voor effectieve politiezorg 

VERDER DAN 
EEN FOCUS 
OP HOTSPOTS 

Over de effectiviteit van 
politiestrategieën tegen 
veelvoorkomende 
criminaliteit is het nodige 
bekend. Maar onder welke 
omstandigheden werken  
ze het beste? Lotte Voorham 
en Simone Onrust schrijven 
over de succesfactoren.

Effectieve politiezorg kan gebaseerd zijn op intensief  
politietoezicht op risicoplekken / foto: Liesbeth Dingemans.
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KLEIN VERVAL
Voor alle vier onderzochte politiestrategieën is 
bewijs voor effectiviteit gevonden. Dat wil zeggen 
dat er positieve effecten zijn gevonden in onderzoek 
van voldoende methodologische kwaliteit om  
uitspraken over effectiviteit mogelijk te maken. 
Community Policing, Hotspot Policing en Problem 
Oriented Policing blijken alle drie aantoonbaar  
te werken tegen criminaliteit, geweld en overlast. 

Community Policing kan verschillende vormen aan-
nemen. Denk aan het aanpakken van klein verval en 
overlast, het decentraliseren van verantwoordelijk-
heden, en het instellen van wijkagenten. Een andere 
variant betreft een integrale aanpak waarbij sprake 
is van lokale verantwoordelijkheden en prioritering. 
Er wordt gekozen voor een probleemoplossende 
werkwijze, waarbij wordt samengewerkt met lokale 
partners en de gemeenschap. Deze laatste vorm lijkt 
het meest succesvol te zijn. Ook Hotspot Policing 
kan op verschillende manieren worden toegepast.  
Er is altijd sprake van intensivering van politie- 
inzet op plekken waar veel criminaliteit voorkomt.  
Deze politie-inzet kan bestaan uit bijvoorbeeld 
gerichte surveillance en strenge wetshandhaving. 
De onderzochte studies waarbij politieactiviteiten 
zijn geconcentreerd rond hotspots, laten eenduidige 
effecten zien. Toch blijkt het niet altijd afdoende  
om alleen de handhaving in deze hotspots te inten-
siveren. Een combinatie van Hotspot Policing met 
een of beide andere effectieve politiestrategieën 
sorteert meer effect. 

De effectiviteit van probleemgeoriënteerde politie-
zorg is het meest overtuigend. 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 verder dan het intensiveren van gerichte  
en strenge wetshandhaving. Oplossingen kunnen 

variëren van situationele preventie tot het versterken 
van samenwerkingsverbanden. Hoewel Problem 
Oriented Policing niet altijd gericht hoeft te zijn op 
een hotspot, is dit in de praktijk wel vaak het geval. 

Naar Third Party Policing is minder onderzoek gedaan 
dan naar de andere drie strategieën. Deze benade-
ring is alleen effectief gebleken in het terugdringen 
van drugsdelicten. Over de effecten op andere  
vormen van criminaliteit, zoals overlast en geweld, 
kunnen geen uitspraken worden gedaan. 

WERKDRUK
Er zijn dus veel aanwijzingen dat populaire politie-
strategieën effectief zijn. Toch leiden deze aanpakken 
niet altijd tot de gewenste resultaten. Want van 
invloed zijn ook de wijze waarop een aanpak wordt 
toegepast en de omstandigheden waaronder deze 
wordt ingezet. Om het gewenste effect te bereiken, 
is afstemming nodig tussen de omstandigheden  
en de een interventie. En volgens onderzoek ont-
breekt die afstemming nogal eens. Dat zou kunnen 
betekenen dat strategieën meestal niet zo worden 
uitgevoerd als de bedoeling is. 

De preventieve 
insteek van de  
politiezorg komt  
nog onvoldoende  
tot zijn recht

Deze uitvoeringsproblemen kunnen verschillende 
oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een hoge werkdruk, 
een opeenstapeling van incidenten waaraan priori-
teit wordt verleend, of een gebrek aan draagvlak  
en sturing. Veel korpsen (in binnen- en buitenland) 

maken naar eigen zeggen gebruik van een gebieds-
gebonden en/of probleemgerichte werkwijze. Uit de 
literatuur blijkt dat de werkzaamheden in de praktijk 
veel overlap vertonen met de traditionele politie-
zorg. Daarbij gaat het er vooral om zo snel mogelijk 
op incidenten te reageren. De preventieve insteek 
van de gebiedsgebonden en/of probleemgerichte 
politiezorg komt nog onvoldoende tot zijn recht. 
Ook wordt er vaak weinig geïnvesteerd in het identi-
ficeren van specifieke problemen. De studies waarin 
dit wel het geval was, laten dan ook de beste resulta-
ten zien.

Samenwerkings-
verbanden zijn alleen 
succesvol als er een 
duidelijk doel aan  
ten grondslag ligt

Focus op een specifiek probleem is daarnaast een 
succesfactor voor alle politiestrategieën. Of dit  
nu gaat om het zorgvuldig vaststellen waar zich 
hotspots bevinden of het herkennen van de belang-
rijkste problemen. Ook binnen Community Policing, 
waarvoor over het algemeen een brede probleem-
definitie geldt, is focus belangrijk. Onderzoek laat 
zien wanneer samenwerkingsverbanden en veilig-
heidsnetwerken succesvol zijn. Dat is alleen het 
geval als er een duidelijk doel aan ten grondslag ligt 
en duidelijk is welke maatregelen door welke partij 
zullen worden genomen.

MOTIVATIE
Het is duidelijk dat drie van de vier onderzochte 
politiestrategieën effectieve interventies genoemd 
mogen worden. Voor Third Party Policing geldt dat 

positieve effecten alleen zijn gevonden in verband 
met de aanpak van drugsdelicten. Het effect van 
een potentieel effectieve politieaanpak wordt in  
de eerste plaats bepaald door de wijze waarop deze  
is geïmplementeerd. Factoren zoals tijd, middelen  
en motivatie zijn dan ook belangrijk voor alle onder-
zochte politiestrategieën. Vermoedelijk speelt de 
motivatie van de politieleiding en de uitvoerende 
politiefunctionarissen een grotere rol bij de succes- 
volle toepassing van Community Policing en  
Problem Oriented Policing. 

Geconcludeerd mag worden dat verschillende  
politiestrategieën effect boeken op specifieke soor-
ten problematiek. Zowel Community Policing als 
Hotspot Policing lijken zonder toepassing van een 
probleemoplossende werkwijze vooral geschikt 
voor de aanpak van drugsdelicten en kleine crimi-
naliteit. Problem Oriented Policing is effectief  
in de aanpak van veel verschillende vormen van  
criminaliteit, waaronder ook zwaardere misdrijven.  
Voorwaarde hierbij is focus op een specifiek 
probleem. 

Verder zijn er aanwijzingen dat de combinatie van 
meerdere politiestrategieën effectiever is dan de 
toepassing van een enkele aanpak. Dit is waarschijn-
lijk afhankelijk van de te bestrijden problematiek. 
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. <<

De auteurs zijn beschikbaar voor vragen en discussies  

via e-mail: lvoorham@trimbos.nl en sonrust@trimbos.nl,  

en Twitter: @Trimbos. Gebruik bij tweets #Secondant. 
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