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Ve rtrouwe n in de politie
Empiris ch onde rzoe k na a r de be le ving va n ve rtrouwe n in de
Rotte rda ms e wijk Bloe mhof

M .B. S chuile nburg, B. Be sse ling e n F. Uite ndaal *

Het en e n a h et an dere sch an daal kom t n aar boven over de Nation ale
Politie. Zo was er de geldsm ijtrel waarbij de Cen trale On dern em in gsraad exorbitan te bedragen u itgaf aan h otels, kostu u m s en een im agocoach . Het op h elderin gsp ercen tage van m isdrijven daalt gestaag. Naar
eigen zeggen is de p olitie de grip volledig kwijt op de georgan iseerde
m isdaad. Op terrein en als cybercrim e h eeft de p olitie n iet de ju iste
exp ertise in h u is en blijven de p restaties ach ter. Tegelijkertijd n eem t
h et aan tal p olitiem edewerkers m et een h oger in kom en dan h u n h oogste baas, korp sch ef Erik Akerboom , steeds verder toe. Etn isch p rofileren blijkt stru ctu reler bin n en de p olitie voor te kom en dan gedach t.
Het aan trekken van h ogerop geleiden kom t n iet van de gron d en ook
h et diversiteitsbeleid faalt. Boven dien is h et beloofde aan tal van
1 wijkagen t op 5.000 in won ers n og steeds n iet gerealiseerd.
Je zou verwach ten dat door alle sch an dalen h et vertrou wen in de
Nation ale Politie een flin ke deu k op loop t. Maar on dan ks alle com m otie kan de p olitie n og altijd op veel steu n in de sam en levin g reken en .
Dat laten de cijfers van h et CBS zien .1 Vertrou wde in 2012 67,7 p rocen t
van de Nederlan ders op de p olitie, in 2016 is dat iets m eer dan 70,3
p rocen t. Dit p ercen tage ligt iets on der dat van de rech terlijke m ach t
m et 71,5 p rocen t, m aar is wel h oger dan voor an dere p u blieke organ isaties, waaron der h et leger m et 65 p rocen t en de Tweede Kam er m et
36,8 p rocen t. Het CBS h eeft ook gekeken n aar de p ersoon sken m erken
in relatie tot h et vertrou wen in de p olitie. Hieru it blijkt dat h et vertrou wen stijgt m et h et n iveau van de op leidin g. Hogerop geleiden h ebben
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1 http:// statline.cbs.nl/ Statweb/ publication/ ?VW= T&DM= SLNL&PA= 82378ned (geraadpleegd op 24 mei 2017).
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m eer vertrou wen in de p olitie dan lager op geleiden . Van de Nederlan ders m et basison derwijs als h oogst beh aalde on derwijsn iveau op zak
h eeft 65,7 p rocen t vertrou wen in de p olitie. Dit p ercen tage is 79,1 bij
Nederlan ders m et weten sch ap p elijk on derwijs. Goed n ieu ws du s voor
de p olitie. De vlag kan u it. Maar m in der goed n ieu ws kom t u it de
Nederlan dse grote steden . Wie h ierover de laatste cijfers leest, ziet een
m in der rooskleu rig beeld. In tal van wijken daalt h et vertrou wen in de
overh eid. Vooral etn isch e m in derh eden , lager op geleiden en m en sen
m et een laag in kom en oordelen n egatief over h et fu n ction eren van de
overh eid. In de Rotterdam se p robleem wijken Bloem h of en h et n abu rige Hilleslu is ligt h et vertrou wen scijfer in de overh eid lager dan de
waarde van 50 p rocen t, resp ectievelijk op 48 en 44 p rocen t.2 Ook in
Am sterdam staat h et vertrou wen in de overh eid on der dru k. Uit de
Veiligh eidsm on itor Am sterdam -Am stellan d blijkt dat tu ssen 2008 en
2013 zowel h et vertrou wen in de p olitie als de tevreden h eid over h et
p olitiewerk is gedaald. Zo n am de tevreden h eid in h et fu n ction eren
van de p olitie in de bu u rt af van 45,3 n aar 44,1 p rocen t. Het vertrou wen dat de p olitie er voor je is als h et er ech t om gaat, daalde van 49,8
n aar 45,8 p rocen t.3 Weliswaar stijgen de laatste cijfers in de afgelop en
jaren , m aar de stijgen de tren d blijft on der h et n iveau van 2008. Lan delijk ziet h et vertrou wen in de Nation ale Politie er du s goed u it. Maar in
wijken in Rotterdam en Am sterdam is h et vertrou wen een stu k m in der. Ken n is van deze wijken is daarm ee een van de sleu tels tot h et
beter begrijp en van de factoren die te m aken h ebben m et h et vertrou wen in de p olitie. In form atie h ierover kan h elp en om beleidson twikkelin g op lokaal n iveau te verrijken m et als doel h et vertrou wen in de
p olitie te vergroten . Daarom is een em p irisch on derzoek verrich t in de
Rotterdam se wijk Bloem h of n aar h et vertrou wen in de p olitie. Voordat
we de resu ltaten daarvan besp reken , gaan we eerst diep er in op de factoren die van in vloed zijn op h et vertrou wen van bu rgers in de p olitie.

2 Het gaat hierbij onder meer om de gebiedscommissie en het gemeentebestuur:
www.wijkprofiel.rotterdam.nl (geraadpleegd op 4 mei 2017).
3 www.ois.amsterdam.nl/ nieuws/ download/ 1146/ 2013_factsheet_veiligheidsmonitor.pdf
(geraadpleegd op 4 mei 2017).
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Ve rtrouwe n in de politie
Een volledig overzich t is lastig te geven , biblioth eken zijn er vol m ee
gesch reven , m aar in de literatu u r keren regelm atig dezelfde factoren
teru g als h et gaat om vertrou wen in de p olitie (o.a. Jackson & Bradford
2010; Van de Veer e.a. 2013; Broekh u izen e.a. 2015). Dit zijn ach tereen volgen s (1) ‘sociaal kap itaal’, (2) ‘p restaties’ en (3) ‘p rocedu rele rech tvaardigh eid’.
Het begrip sociaal kap itaal h eeft een belan grijke p laats in h et sociologisch e werk van zowel Jam es Colem an (1988) als Pierre Bou rdieu
(1980), m aar is vooral beken d geworden door h et werk van de Am erikaan se p oliticoloog Robert Pu tn am . In zijn essay Bow lin g Alon e u it
1995 defin ieert h ij sociaal kap itaal als ‘n etwerken , n orm en en sociaal
vertrou wen die coördin atie en coöp eratie bewerkstelligen m et h et oog
op wederzijdse voordelen ’. In h et gelijkn am ige boek Bow lin g Alon e dat
Pu tn am vijf jaar n a zijn essay p u bliceert, m aakt h ij een on dersch eid
tu ssen twee kan ten van sociaal kap itaal: ‘bon din g’ en ‘bridgin g’. De
eerste kan t (‘bon din g’) staat voor sam en bin din g (Pu tn am sp reekt ook
over ‘diep vertrou wen ’) en h eeft betrekkin g op een veelal besloten
groep . Fam ilieban den of goede con tacten m et de bu ren (n abu u rsch ap ) zijn voorbeelden van dergelijke sterke verban den . Maar ook de
m affia en Ch in ese on dern em ers zijn voorbeelden van ‘bon din g’. De
tweede kan t (‘bridgin g’) du idt op de overbru ggin g tu ssen p erson en die
afkom stig zijn u it versch illen de groep en en die over an dere ken n isbron n en besch ikken . Het gaat h ier om zwakke verban den om dat h et
con tact korter van du u r is en h et een grotere groep betreft dan in h et
geval van ‘bon din g’. Je kan h ierbij den ken aan veren igin gen als sp ortclu bs en m u ziekgezelsch ap p en . In diverse stu dies wordt gesteld dat
h oe groter h et sociaal kap itaal is, des te groter h et actief bu rgersch ap
en h et vertrou wen in p u blieke p rofession als als gem een team bten aren
en p olitieagen ten (Zie bijvoorbeeld Korsten & De Goede (2006) en Van
Craen (2013,2015)). Daaren tegen leidt een afn em en d sociaal kap itaal
tot een dalin g van h et vertrou wen sn iveau en tot m in der bin din g m et
en p articip atie in de bu u rt (Sch u ilen bu rg e.a. 2017).
De gedach te ach ter de p restatieth eorie is dat h et vertrou wen in de
p olitie toen eem t wan n eer de p olitie effectief is bij h et h an dh aven van
de op en bare orde en bij de strafrech telijke h an dh avin g van crim in aliteit en overlast. Zo verlan gen bu rgers van de p olitie dat zij een goed
begrip h eeft van de p roblem en waarm ee bu rgers worden gecon fron -
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teerd en dat adequ aat wordt op getreden tegen m isstan den in de
bu u rt. Dit wordt de ‘p erform an ce th eorie’ gen oem d (Bou ckaert e.a.
2002). Deze th eorie kom t erop n eer dat bu rgers de p olitie steu n en en
vertrou wen wan n eer de p olitie u itkom sten biedt waar bu rgers ook op
reken en (Flem in g & McLau gh lin 2012). Stijgen de crim in aliteitscijfers
bijvoorbeeld, dan klin kt al sn el de roep om een daadkrach tiger en
m eer zich tbare p olitie in de wijk. Van u it de p restatieth eorie is vooral
de relatie tu ssen slach toffersch ap en vertrou wen in h et p olitieap p araat
on derzoch t. Stu dies h iern aar ton en aan dat slach toffers van crim in aliteit vaak h et geloof verliezen dat de p olitie in staat is h en te besch erm en (Ren e.a. 2005; Lai & Zh ao 2010). Zorgt de p olitie daaren tegen in
voldoen de m ate voor h an dh avin g van de orde, dan zu llen bu rgers
m eer gen eigd zijn om de p olitie waar n odig te steu n en (Van der Torre
e.a. 2010).
Procedu rele rech tvaardigh eid staat in h et teken van een eerlijke en
resp ectvolle beh an delin g van bu rgers door de p olitie (Tyler 2005). Procedu rele rech tvaardigh eid draait du s n iet om de p restaties van de p olitie, m aar om de belevin g van de p rocessen die tot deze p restaties leiden (Th ibau t & Walker 1975). Tyler (2006) sp reekt in dit verban d over
m otive-based tru st. Relevan t h ierbij is dat h et vertrou wen in de p olitie
wordt vergroot wan n eer h aar op treden als rech tvaardig wordt ervaren .
Hiervoor is h et belan grijk dat er een eerlijk beslu itvorm in gsp roces ten
gron dslag ligt aan de beslissin gen die de p olitie n eem t. On gelijke
beh an delin g, in tim idatie en excessief geweldgebru ik zijn zaken die
afbreu k doen aan h et vertrou wen in de p olitie (Goldsm ith 2005). Daarn aast is h et belan grijk dat bu rgers h et gevoel m oeten h ebben dat de
p olitie h en resp ectvol beh an delt. Dit beteken t on der m eer dat bu rgers
de m ogelijkh eid m oeten h ebben om h u n kan t van h et verh aal te vertellen voordat de p olitie een beslissin g n eem t (Nix e.a. 2015). In h et
con tact m et de p olitie worden eigen sch ap p en gewaardeerd als vrien delijkh eid, beleefdh eid, bezorgdh eid, eerlijkh eid, beh u lp zaam h eid en
rech tsch ap en h eid (Ch eu rp rakobkit & Bartsch 2001). Bu rgers klagen
vooral over grof, arrogan t en on vrien delijk p olitieop treden en over
on redelijk of on eerlijk gedrag (Skogan 1994).
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Bloe mhof e n me thode va n onde rzoe k
Em p irisch on derzoek n aar h et vertrou wen in relatie tot wat de p olitie
doet en n aar bu rgers toe u itstraalt is tot n u toe in Nederlan d du n
gezaaid. In form atie h ierover is vaak algem een van aard en vooral
gebaseerd op An gelsaksisch on derzoek. Dit artikel wil h ierin veran derin g bren gen en n eem t de Rotterdam se wijk Bloem h of als casu s h iervoor. Deels is h iertoe besloten u it n ieu wsgierigh eid waarom h et vertrou wen scijfer in de overh eid in deze wijk zo laag ligt. Een an dere
reden is dat Bloem h of een su p erdiverse wijk is waar sociale sp an n in gen h oog ku n n en op lop en en h et er vaak p oten tieel on veiliger is. Vertrou wen in de p olitie is dan een belan grijke voorwaarde voor een leefbare en veilige wijk, om dat h et kan bijdragen aan een grotere bereidh eid bij bewon ers om regels n a te leven en sam en te werken m et de
p olitie. Hoewel sin ds 2014 alle Rotterdam se wijken een voldoen de scoren op veiligh eid, valt Bloem h of n og steeds in de categorie ‘p robleem ’.
Met een score van 76 op de Veiligh eidsin dex zit Bloem h of on der h et
gem iddelde van de stad (102).
De wijk Bloem h of ligt in h et gebied Feijen oord in Rotterdam -Zu id en
dateert u it h et begin van de vorige eeu w. Men sen u it Zeelan d en
Noord-Braban t vestigden zich h ier om in de h aven s aan de slag te
gaan . In m iddels is Bloem h of veran derd in een su p erdiverse wijk m et
m eer dan 150 versch illen de n ation aliteiten . Van de 14.000 in won ers is
65 p rocen t n iet-westers alloch toon en 11 p rocen t westers alloch toon .
Dit beteken t dat slech ts een klein deel van de in won ers van Bloem h of
ou ders h eeft die beiden in Nederlan d zijn geboren . Bloem h of is een
arm e wijk. Zo h eeft 71 p rocen t van de bewon ers een laag h u ish ou din kom en en slech ts 4 p rocen t een h oog in kom en . Van de bewon ers
van 23 tot en m et 64 jaar h eeft 44 p rocen t een baan . Dit ligt on der h et
gem iddelde van Rotterdam m et 59 p rocen t. Uit de Sociale In dex van
h et Wijkp rofiel kom t n aar voren dat on geveer 26 p rocen t van de in won ers m oeite h eeft m et h et sp reken , lezen of sch rijven van Nederlan ds.
Ook dit p ercen tage is slech ter dan h et gem iddelde van de rest van de
stad (15 p rocen t).4
Het on derzoek dat we in Bloem h of h ebben gedaan , bestaat u it en qu êtes (N=95), in terviews (N=38) en p articip eren de observaties. Om rech t
te doen aan h et su p erdiverse karakter van de wijk is gep robeerd een zo

4 Www.wijkprofiel.rotterdam.nl (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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breed m ogelijk aan tal m en sen van versch illen de n ation aliteit en leeftijd te ben aderen . Er zijn 95 en qu êtes afgen om en on der bewon ers in
Bloem h of, waarvan 42 vrou wen en 53 m an n en . De en qu ête was op gedeeld in vier blokken . Naast een algem een deel (geslach t, leeftijd,
op leidin g, et cetera) beston d ze u it drie blokken waarin ach tereen volgen s is gevraagd n aar h et sociaal kap itaal van de bewon ers (con tact
m et an dere bewon ers, lid van veren igin gen , deeln am e aan activiteiten
in de wijk), p restaties van de p olitie (typ e delicten , aan giftebereidh eid,
et cetera) en de werkwijze van de p olitie (resp ect, gelijke beh an delin g,
lu isteren d oor, et cetera). Daarn aast zijn 38 resp on den ten geïn terviewd, 21 m an n en en 17 vrou wen . De leeftijd van de resp on den ten
liep sterk u iteen . De jon gste bewon er was 14 jaar en de ou dste 87 jaar.
Het grootste deel van de resp on den ten was geboren in Nederlan d. Het
an dere deel was afkom stig u it lan den als Tu rkije, Marokko, Dom in icaan se Rep u bliek, Su rin am e, In don esië, Aru ba, Hon garije, Irak, Som alië en Mon golië. De in terviews varieerden in tijdsdu u r, van twin tig
m in u ten tot bijn a an derh alf u u r, afh an kelijk van h et en th ou siasm e en
de m ate van ken n is van de resp on den ten over h et desbetreffen de
on derwerp .
De in terviews h adden als doel in zich t te verwerven in de belevin gswereld van resp on den ten en verliep en sem igestru ctu reerd. Hierbij zijn
dezelfde th em a’s aan geh ou den als in de en qu êtes. Op die m an ier kon
verdiep in g worden gezoch t in de resu ltaten van h et en qu ête-on derzoek. De p articip eren de observaties n am en ru im een m aan d in beslag.
Tijden s de observaties is on der m eer gelet op h et con tact tu ssen de
bewon ers on derlin g en h oe in teracties tu ssen bewon ers en de p olitie
verliep en . Hiervoor is on der m eer m eegelop en m et de wijkagen t in
Bloem h of. Ook is gekeken n aar de leefbaarh eid en de u itstralin g van
de wijk en de m ate van overlast op p lein en en straten .
In de weergave van de resu ltaten rich ten we on s op twee factoren die
van in vloed zijn op h et vertrou wen in de p olitie: p restaties van de p olitie en p rocedu rele rech tvaardigh eid. Goed besch ou wd m oet ook sociaal kap itaal worden betrokken in een an alyse h oe h et m et h et vertrou wen in de p olitie is gesteld. Maar om dat h et sociaal kap itaal van de
bewon ers van Bloem h of n iet direct kan worden beïn vloed door de
p olitie is besloten deze factor n iet verder in dit artikel u it te werken .
Veel aan grijp in gsp u n ten voor beleid zijn h ierop n am elijk n iet. Zo kan
de p olitie zelf wein ig in vloed u itoefen en op de m ate waarin bu rgers
bijvoorbeeld activiteiten on tp looien in de bu u rt of con tact h ebben
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m et h u n bu ren en an dere bewon ers in de wijk. Ook zaken als de
gem iddelde op leidin g van de bewon ers valt bu iten de scop e van de
Nation ale Politie.

Pre s ta tie s va n de politie
Uit h et Wijkp rofiel blijkt dat Bloem h of op een aan tal veiligh eidsgebieden slech t scoort.5 In braak, van dalism e en overlast zijn volgen s dit
m eetin stru m en t de belan grijkste p roblem en in de wijk. Ook on derm ijn en de crim in aliteit sp eelt een rol in Bloem h of. Daarbij kan gedach t
worden aan witwasp raktijken en dru gsh an del. Uit de literatu u r volgt
dat h et vertrou wen in de p olitie groter wordt wan n eer de p olitie p restaties levert waar bu rgers ook op reken en . Is de p olitie su ccesvol in de
aan p ak van crim in aliteit en overlast in de wijk, en zien bu rgers dit ook,
dan kan dit leiden tot een toen am e in vertrou wen .
Uit dit on derzoek kom t n aar voren dat on geveer de h elft van de resp on den ten p ositief is over de p restaties die de p olitie in Bloem h of
levert. In de en qu êtes en in terviews n oem en resp on den ten versch illen de p roblem en waarbij de p olitie zich tbaar su cces h eeft geboekt.
Dru gsp roblem atiek, won in gin braak en geweld kom en h et m eest teru g
in de gesp rekken . Sp reken de voorbeelden h iervan staan in de volgen de citaten :
– ‘Dru gs was een belan grijk p robleem in de wijk, m aar dat is volgen s
m ij ech t wel m in der geworden . Dat h eeft de p olitie goed gedaan .
Het geweld is daardoor ook m in der geworden .’
– ‘Won in gin braak, m et een klein e regelm aat gebeu rt dat ‘ja’. Maar je
h oort h et een stu k m in der. Dat is zo.’
– ‘Een p aar jaar geleden , zo’n 4 à 5 jaar teru g, was h et ech t ch aos in de
wijk. Jon geren gooiden m et sten en n aar p olitiebu sjes, er von den
m ish an delin gen p laats, er werden din gen vern ield … van alles.
Maar n u is dat n iet m eer zo.’
De afn am e van bep aalde vorm en van crim in aliteit en overlast in
Bloem h of beteken t n iet dat de p roblem en volledig zijn verdwen en of
dat er geen an dere issu es sp elen in de wijk. Dru gsp roblem atiek is h iervan een voorbeeld. Weliswaar is deze sterk verm in derd, m aar de
dru gsh an del is n og steeds aan wezig. Naast de h an del in dru gs worden
5 Www.wijkprofiel.rotterdam.nl (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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ook won in gin braak, jeu gdoverlast, verkeersp roblem atiek en vu il op
straat gen oem d als belan grijke p roblem en waarm ee de wijk h eeft te
kam p en . Drie citaten waaru it dit n aar voren kom t:
– ‘Op de Pu tseboch t is h et vervelen d, daar zitten ze [jon geren , MS] op
ban kjes en zo. Als je daar lan gs m oet is dat som s n iet leu k. Ik h ou
n iet van dat gegil en gekrijs n aar iedereen die voorbijkom t. Zeker als
m ijn doch ters daarlan gs m oeten , du s die gaan daar n iet lan gs.’
– ‘Jeu gdoverlast is een belan grijk p robleem in de wijk, die is er dagelijks. Ook in braak is veel aan de orde. En dru gsp roblem atiek ook.
Nee, ik vin d de p olitie n iet su ccesvol in de bestrijdin g daarvan . In
ach terstan dswijken wordt slech t gep resteerd door de p olitie.’
– ‘Niet om An ton [de wijkagen t, MS] een draai om zijn oren te geven ,
m aar ik vin d dat er wein ig gedaan wordt aan h an dh avin g van de
verkeersveiligh eid. [..] Ik vin d dat de p olitie daar m eer en actiever
n aar m oet kijken .’
Prestaties van de p olitie doen ertoe, h oe su bjectief ze ook worden
beleefd of waargen om en . Om effectief op te ku n n en treden tegen
zich tbare en aan stootgeven de crim in aliteit en overlast zijn aan giften
van bu rgers n odig. Aan giften en m eldin gen geven de p olitie slagkrach t
en wijzen op legitim iteit van en vertrou wen in h et p olitieop treden in
de wijk. In de in terviews worden versch illen de argu m en ten gen oem d
waarom bewon ers n iet altijd aan gifte doen . Een belan grijk argu m en t
h iervoor is de adm in istratieve rom p slom p die gep aard gaat m et een
aan gifte en de lan ge wach ttijd n a h et in dien en ervan . Een resp on den t
vertelt dat zijn au to was gestolen en h oelan g h ij m oest wach ten op
reactie op zijn aan gifte: ‘Voor m ijn aan gifte m oest ik een form u lier
op stu ren en wach ten . Pas n a tweeën h alve m aan d h oorde ik iets!’
Ook wordt erop gewezen dat door h et digitaal aan gifte doen de
om gan g m et de p olitie ‘m in der p ersoon lijk’ is geworden : ‘Het p robleem is ook dat alles tegen woordig digitaal m oet. Als ik aan gifte wil
doen , kan dat n iet p ersoon lijk. Dan m oet je via de com p u ter, etc. Nou
ik kom daar wel u it. Maar wat doen we m et m en sen die on weten d
zijn ?’ Een an der argu m en t dat in de in terviews wordt gen oem d
waarom n iet iedereen bereid is aan gifte te doen , is h et idee dat h ierm ee vrien den en beken den worden verraden . Dit argu m en t wordt
vooral gegeven door de jon gere resp on den ten . Het laatste argu m en t
dat wordt aan gevoerd is dat de p olitie n iets m et de aan giftes doet.
Vaak wordt er gezegd dat een p olitieon derzoek gestart wordt, m aar dit
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is dan n iet h et geval, zo zeggen versch illen de resp on den ten . Het volgen de citaat illu streert dit: ‘Ik h eb aan gifte gedaan om dat m ijn telefoon gestolen was. Ik m oest toen aan gifte via in tern et doen . Dit h eb ik
gedaan en ik on tvin g een brief m et daarin ‘We gaan h et on derzoeken ’.
Maar ik h eb daarn a n ooit m eer wat geh oord.’

Proce dure le re chtva a rdighe id
De relaties tu ssen bu rger en p olitie is van ou dsh er een asym m etrisch e
verh ou din g. Dit beteken t dat de p olitie h et m on op olie h eeft op geweld
en op gron d daarvan dwan g kan u itoefen en op bu rgers. Van wege de
m ach tsp ositie van de p olitie is h et belan grijk dat bu rgers erop ku n n en
vertrou wen dat de p olitie zowel rech tm atig als rech tvaardig op treedt.
Er bestaan allem aal op vattin gen h oe beide asp ecten in de p raktijk zich
laten in vu llen . In dit on derzoek zijn twee elem en ten on derzoch t van
p rocedu rele rech tvaardigh eid: een eerlijk beslu itvorm in gsp roces en
een resp ectvolle beh an delin g. Wan n eer beide asp ecten van vertrou wen n iet op orde zijn , daalt h et vertrou wen , ook als blijkt dat de p olitie
wel effectief is in de aan p ak van de crim in aliteit en overlast in Bloem h of.
1)

Eerlijk beslu itvorm in gsproces

Uit de en qu êtes blijkt dat 22 p rocen t van de ben aderde wijkbewon ers
van m en in g is dat de p olitie iedereen gelijk beh an delt. In de in terviews
wordt gesp roken van ‘m eten m et gelijke m aten ’, ‘de p olitie kijkt n iet
n aar kleu r’ en ‘als je fou t ben t ben je fou t’. Het volgen de citaat over de
wijkagen t is h iervoor illu stratief: ‘Die m en eer [wijkagen t, MS] die h ier
kwam , dat was een h ele zwarte ven t, n ou die beh an delde m e n et zo
goed als dat h ij iem an d van z’n eigen …’ Het p ercen tage dat stelt dat
de p olitie gelijke gevallen n iet gelijk beh an delt ligt m et 33 p rocen t een
stu k h oger dan de bewon ers die m en en dat de p olitie geen on dersch eid tu ssen bu rgers m aakt.6 Dit p ercen tage ligt n og h oger on der resp on den ten tu ssen de 14 en 31 jaar: 38 p rocen t. Versch illen de resp on den ten geven aan dat h et n iet altijd du idelijk is waarom de p olitie
bep aalde beslissin gen n eem t en m et welke in ten tie of welk doel dit

6 De overige bewoners hebben een neutrale opvatting of geven aan het niet te weten.
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gebeu rt. Zo wordt in de in terviews aan gegeven dat jon geren die op
straat h an gen regelm atig worden gefou illeerd of h u n iden titeitsbewijs
m oeten ton en . Tegelijk wordt in dezelfde in terviews gesp roken over
vooroordelen die de p olitie h eeft ten aan zien van bep aalde groep en
jon geren . Zo zou de p olitie alloch ton e jon geren eerder verden ken ,
aan sp reken , om een iden titeitsbewijs vragen of fou illeren . De volgen de citaten kaarten h et p robleem aan dat vooral jon geren h et gevoel
h ebben dat er in de wijk door de p olitie m et twee m aten wordt gem eten :
– ‘Als we bijvoorbeeld m et een groep Marokkaan se jon gen s bij elkaar
staan , en de p olitie kom t lan gs, dan gaan ze som s iedereen fou illeren . Als er een reden voor is, dan begrijp ik h et, m aar som s is er
gewoon geen reden en dan doen ze h et ook. Dat vin d ik n iet leu k.’
– ‘Ja, dat [een on gelijke beh an delin g, MS] zie je toch … in deze wijk.
Ze m ogen je fou illeren , ze m ogen je aan h ou den in je wagen . Als je
een sch roeven draaier in je wagen h ebt en die is n iet goed op geborgen ku n je een boete krijgen . Ik ben n og n ooit aan geh ou den . Maar
Marokkan en worden wel vaak staan de geh ou den . Hetzelfde op de
Dordtselaan m et Su rin am ers. Die worden ook veel gefou illeerd. Dat
is een ten den s.’
– ‘Er was een tijd dat er p reven tief gefou illeerd werd in Bloem h of. Wij
h ebben zien gebeu ren dat Nederlan ders gewoon voorbij liep en en
gekleu rde m en sen aan geh ou den werden . En dat vin d ik n iet klop p en , je m oet iedereen aan h ou den .’
Uit de in terviews kom t ook n aar voren dat n egatieve berich ten over
h et op treden van de p olitie die breed in de m edia worden u itgem eten
in vloed h ebben op h et vertrou wen van de bewon ers in de p olitie. Zo
was er lan delijk veel op h ef over de staan de h ou din g van rap p er
Typ h oon om dat ‘zijn p rofiel’ n iet overeen kwam m et ‘de du re au to’
waarin h ij reed. Ook Feyen oord-doelm an Ken n eth Verm eer h eeft
m ogen ervaren h oe n aar h et is om voorwerp te worden van de system atisch e on derbu ikcon troles van de p olitie, zon der dat h iervoor een
objectieve en redelijke rech tvaardigin g bestaat. Het is lastig om er de
vin ger op te leggen , m aar ook p olitiegeweld tegen m in derh eden – in
Nederlan d bijvoorbeeld m et de dood van Mitch Hen riqu ez in 2015 die
door agen ten tijden s een festival in Den Haag in een n ekklem werd
gen om en – versch erp t de discu ssie in de wijk en draagt n iet bij aan
een groter vertrou wen van bu rgers in h et op treden van de Neder-
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lan dse p olitie. Naar aan leidin g van deze in ciden ten u iten m eerdere
resp on den ten n am elijk h u n twijfels over een eerlijke beslu itvorm in g
door de p olitie, zelfs als h u n eigen ervarin gen m et de wijkagen t goed
zijn . De volgen de citaten illu streren dit:
– ‘Ik zou n iet weten [of de p olitie m en sen gelijk beh an deld, MS]. Daar
h eb ik geen ervarin g m ee. Ik von d n atu u rlijk wel, wat ik gisteren zag,
dat die rap p er [Typ h oon , MS] aan geh ou den werd om dat h ij een
du re au to h eeft … dat vin d ik wel slech t … belach elijk!’
– ‘Ik zie h ier dat de p olitie m en sen gelijk beh an delt. Maar wat ik op
social m edia zie en op televisie … daar m aak ik m e ech t zorgen over.
Twee à drie weken geleden zag op televisie een p rogram m a, daaru it
bleek discrim in atie en dat de com m u n icatie tu ssen p olitie en bewon ers ech t slech t was.’
Tot slot wordt in de in terviews n og een an dere vorm van on gelijke
beh an delin g n aar voren gebrach t. Resp on den ten ben adru kken dat de
p olitie zich n iet altijd h ou dt aan de regels die voor alle bu rgers gelden .
Dit is een van de voorbeelden die h iervan wordt gegeven :
– ‘Wij h ebben weleen s m eegem aakt dat van deze kan t een au to kom t
en aan de an dere kan t een p olitieau to. Nou wat den k je dat ie doet?
Ach teru it rijden . Dan den k ik: n ou sorry m aar als jij dat doet h eb je
gelijk een boete aan je kon t h an gen .’
2)

Respectvolle beh an delin g

Een klein e m eerderh eid van 54 p rocen t van de geën qu êteerde bewon ers geeft aan h et een s te zijn m et de stellin g dat de p olitie m en sen
m et resp ect bejegen t. Zo’n 12 p rocen t van de bewon ers is h et h ierm ee
on een s. An dere bewon ers zijn n eu traal of h ebben geen m en in g. In de
in terviews wordt h ierbij vooral gerefereerd aan h et op treden van de
wijkagen ten . Dat zij lu isteren en sn el reageren op de p roblem en die
wijkbewon ers belan grijk vin den , wordt door de resp on den ten als p rettig ervaren . De volgen de citaten laten zien dat resp on den ten overwegen d p ositief zijn over de wijze waarop ze worden beh an deld door de
p olitie in de wijk:
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– ‘Ik ken versch illen de wijkagen ten , om dat ik h ier al 46 jaar woon .
Mijn ervarin gen m et h en zijn alleen m aar goed. Ik ben altijd resp ectvol beh an deld.’
– ‘An ton is de wijkagen t, h ij is een goede agen t en h ij lu istert.’
– ‘Ja, ik ben wel tevreden over de wijkagen ten , h ele lieve m en sen . Ze
lu isteren goed.’
– ‘Ik vin d de p olitie betrokken . Als er iets aan de h an d is, zoals ik n et
zei [gelu idsoverlast tijden s Ram adan , MS] besteden ze er toch wel
aan dach t aan en zijn er sn el bij. Ze lu isteren n aar wat wijkbewon ers
zeggen . Ik zou n iet weten wat ze m oeten verbeteren .’
Factoren die regelm atig in de in terviews teru gkom en en die door
bewon ers belan grijk worden gevon den in h et con tact m et de p olitie
zijn : direct con tact m et de wijkagen t in com bin atie m et h et idee dat er
n aar je wordt gelu isterd en dat de gen om en beslissin g in h et belan g is
van de bewon ers van Bloem h of. Wan n eer h ieraan wordt voldaan ,
beoordelen ook jon geren een beslissin g van de p olitie eerder als rech tvaardig en accep teren ze de beslissin g ook sn eller (‘com p lian ce’). Het
volgen de voorbeeld m aakt dit du idelijk en wordt gegeven in een van
de gesp rekken die we op straat h adden . De p ersoon vertelt dat h ij
som s m et een groep jon gen s op straat h an gt en op last van de p olitie
zijn iden titeitsbewijs m oet laten zien . Wan n eer de p olitie u itlegt
waarom h ij zijn iden titeitsbewijs m oet ton en , is h ij sn eller bereid om
m ee te werken : ‘Toen ze m e vertelden dat ze iem an d wilden op sp oren ,
von d ik h et alleen m aar goed dat er n aar m ’n ID-kaart werd gevraagd.
Zo wisten ze ook dat ik er n iks m ee te m aken h ad.’
Slech ts een klein aan tal, vooral ou dere resp on den ten is on tevreden
over h et con tact m et de p olitie. Het gaat h ierbij n iet om een on fatsoen lijke bejegen in g, m aar om h et feit dat er ü berh au p t geen con tact
is m et de p olitie in de wijk. De on vrede h eeft du s vooral betrekkin g op
h et on tbreken van con tact m et de p olitie:
– ‘Of de p olitie betrokken is? Dat weet ik n iet, dat kan ik allem aal n iet
zeggen . Ik zie ze n ooit. […] Du s ik geloof h et n iet. Alleen als er wat is,
dan kom en ze m et de p olitiewagen .’
– ‘Ik zie wel p olitie lan gsrijden in de wagen elke dag. En die wijkagen t
op de fiets m et een collega. Maar dan sjeezen ze zo voorbij. Ze m oeten toch in gesp rek m et m en sen en weten h oe h et m et bewon ers
gaat?! Dat doen ze n iet h oor.’
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Be s luit e n implica tie s
In Nederlan d is tot op h eden wein ig em p irisch on derzoek verrich t
n aar de vraag waarm ee vertrou wen in de p olitie p recies sam en h an gt.
Wellich t is de oorzaak h iervan dat h et lan delijke vertrou wen in de p olitie al jaren relatief h oog is. On derzoek van h et CBS wijst dit u it. De cijfers van h et CBS worden on dersteu n d door an dere on derzoeken . Ook
n ation ale en in tern ation ale stu dies als de Veiligh eidsm on itor, de Eu robarom eter en de Eu rop ean Social Su rvey stellen dat Nederlan d tot de
kop lop ers in de wereld beh oort als h et gaat om vertrou wen in de p olitie. Een veel gebru ikte verklarin g h iervoor is dat Nederlan d een ‘h igh tru st cou n try’ is, wat zo veel beteken t dat bu rgers zowel elkaar als
overh eidsin stan ties vertrou wen . Zaken als wein ig corru p tie, stabiele
dem ocratie en een kiesstelsel van even redige vertegen woordigin g dragen eraan bij dat Nederlan d zich in de Eu rop ese voorh oede bevin dt
van lan den m et een h oog vertrou wen in an deren en in n ation ale en
in tern ation ale in stitu ties.
Toch toon t dit on derzoek in de Rotterdam se wijk Bloem h of aan dat
h et vertrou wen in de p olitie on der dru k staat, zon der dat h ierbij kan
worden gesp roken van een vertrou wen scrisis on der de bewon ers van
Bloem h of. Het is lastig om p recies de vin ger te leggen op de belan grijkste oorzaken van h et feit dat in Bloem h of h et vertrou wen lager ligt
dan h et lan delijk gem iddelde en lager is dan in de betere en m eer welvaren de wijken van Rotterdam . Zo weten we dat vertrou wen n iet gelijk
is verdeeld over alle bewon ers. Het h eeft n iet alleen te m aken m et p ersoon sken m erken als op leidin gsgraad. Ook kan s op slach toffersch ap ,
leeftijd en afkom st sp elen een belan grijke rol. Ou deren bijvoorbeeld
h ebben vaak een gu n stiger oordeel over de p olitie dan jon geren . Min derh eidsgroep erin gen , vooral alloch ton e jon geren , zijn m in der sn el
gen eigd de p olitie te vertrou wen . Ook sp eelt h et p robleem dat bewon ers de p olitie als in stitu u t en de voor h en zich tbare p olitie in de wijk
vaak n iet sch erp u it elkaar h alen . Wat lokaal en n ation aal gebeu rt, is
voor h en vaak één p ot n at. Con sequ en tie van h et door elkaar gebru iken van beide grooth eden is dat h et on dersch eid tu ssen de p ersoon lijke ervarin g m et de p olitie en de m eer sym bolisch e fu n ctie van de
p olitie diffu u s wordt (Eysin k Sm eets & Baars 2016). Deze zaken sp elen
allem aal ook een rol in on s on derzoek. Dat m aakt h et lastig om exacte
u itsp raken te doen over h et lokale vertrou wen in de p olitie, ju ist
om dat vertrou wen zo’n fu zzy begrip is.
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Niettem in zijn som m ige van on ze on derzoeksresu ltaten m eer robu u st
dan an dere, ook om dat ze in an dere (vooral An gelsaksisch e) on derzoeken worden bevestigd. Zo laat h et on derzoek zien dat de verbeterin g van vertrou wen in de p olitie in su p erdiverse wijken als Bloem h of,
waarin de oorsp ron kelijke bevolkin g slech ts een van de vele m in derh eden is geworden , n iet dich terbij kom t door regels, boetes en de
wap en stok alleen : ‘de n egatieve in vu llin g van veiligh eid’ (Sch u ilen bu rg & Van Steden 2016). In stru m en ten als etn isch p rofileren en ‘likop -stu k’-beleid zou den weleen s een averech ts effect ku n n en h ebben
om dat ze leiden tot vergrotin g van de on veiligh eidsgevoelen s en tot
verm in derin g van h et vertrou wen in de p olitie. Ook n egatieve berich tgevin g over de p olitie in de m edia draagt bij aan een lage m ate van
vertrou wen . Daaren tegen zorgen tevreden h eid over h et con tact m et
de p olitie, de tijd die de wijkagen t voor bewon ers n eem t en de
besch ikbaarh eid van de p olitie tot m eer vertrou wen in de p olitie. Dit
zijn geen n ieu we, m aar wel belan grijke gegeven s om dat ze con crete
h an dvatten bieden voor beleid.
Op veel factoren van vertrou wen h eeft de p olitie geen in vloed, waaron der h et sociaal kap itaal van de bewon ers. Maar m et betrekkin g tot
zaken als con tact en ben aderbaarh eid is voor de Nation ale Politie veel
win st te boeken . In de afgelop en jaren h ebben versch illen de beslissin gen h ieraan flin k afbreu k gedaan . Den k aan h et slu iten van ru im 200
p olitiebu reau s, m aar ook aan h et feit dat de belofte van 1 wijkagen t op
5.000 in won ers n og steeds n iet is in gelost. Vooral in su p erdiverse wijken is h et zaak h ierop een in h aalslag te m aken . Ju ist deze wijken , zo
laat dit on derzoek zien , zijn gebaat bij een p olitie die h erken baar en
aan sp reekbaar is. Een Nation ale Politie die zich wegreorgan iseert van
de straat draagt h ier n iet aan bij.
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