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Vertrouwen in de  politie

Empirisch onderzoek naa r de  be leving van ve rtrouwen in de
Rotte rdamse  wijk Bloemhof

M.B. Schuilenburg, B. Besse ling en F. Uitendaal *

Het ene na het andere schandaal kom t naar boven  over de Nationale
Politie. Zo was er de geldsm ijtrel waarbij de Cen trale Ondernem ings-
raad exorbitan te bedragen  uitgaf aan  hotels, kostuum s en  een  im ago-
coach. Het ophelderingspercen tage van  m isdrijven  daalt gestaag. Naar
eigen  zeggen  is de politie de grip  volledig kwijt op  de georgan iseerde
m isdaad. Op terreinen  als cybercrim e heeft de politie n iet de ju iste
expertise in  huis en  blijven  de prestaties achter. Tegelijkertijd  neem t
het aan tal politiem edewerkers m et een  hoger inkom en  dan  hun  hoog-
ste baas, korpschef Erik Akerboom , steeds verder toe. Etn isch  profile-
ren  blijkt structureler binnen  de politie voor te kom en  dan  gedacht.
Het aan trekken  van  hogeropgeleiden  kom t n iet van  de grond en  ook
het diversiteitsbeleid faalt. Bovendien  is het beloofde aan tal van
1 wijkagen t op  5.000 inwoners nog steeds n iet gerealiseerd.
Je zou verwachten  dat door alle schandalen  het vertrouwen  in  de
Nationale Politie een  flinke deuk oploopt. Maar ondanks alle com m o-
tie kan  de politie nog altijd  op  veel steun  in  de sam en leving rekenen .
Dat laten  de cijfers van  het CBS zien .1 Vertrouwde in  2012 67,7 procen t
van  de Nederlanders op  de politie, in  2016 is dat iets m eer dan  70,3
procen t. Dit percen tage ligt iets onder dat van  de rechterlijke m acht
m et 71,5 procen t, m aar is wel hoger dan  voor andere publieke organ i-
saties, waaronder het leger m et 65 procen t en  de Tweede Kam er m et
36,8 procen t. Het CBS heeft ook gekeken  naar de persoonskenm erken
in  relatie tot het vertrouwen  in  de politie. Hieruit blijkt dat het vertrou-
wen  stijgt m et het n iveau van  de opleiding. Hogeropgeleiden  hebben
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m eer vertrouwen  in  de politie dan  lager opgeleiden . Van  de Nederlan -
ders m et basisonderwijs als hoogst behaalde onderwijsn iveau op  zak
heeft 65,7 procen t vertrouwen  in  de politie. Dit percen tage is 79,1 bij
Nederlanders m et wetenschappelijk onderwijs. Goed n ieuws dus voor
de politie. De vlag kan  uit. Maar m inder goed n ieuws kom t u it de
Nederlandse grote steden . Wie h ierover de laatste cijfers leest, ziet een
m inder rooskleurig beeld. In  tal van  wijken  daalt het vertrouwen  in  de
overheid. Vooral etn ische m inderheden , lager opgeleiden  en  m ensen
m et een  laag inkom en  oordelen  negatief over het functioneren  van  de
overheid. In  de Rotterdam se probleem wijken  Bloem hof en  het nabu-
rige Hilleslu is ligt het vertrouwenscijfer in  de overheid lager dan  de
waarde van  50 procen t, respectievelijk op  48 en  44 procen t.2 Ook in
Am sterdam  staat het vertrouwen  in  de overheid onder druk. Uit de
Veiligheidsm onitor Am sterdam -Am stelland blijkt dat tussen  2008 en
2013 zowel het vertrouwen  in  de politie als de tevredenheid over het
politiewerk is gedaald. Zo nam  de tevredenheid in  het functioneren
van  de politie in  de buurt af van  45,3 naar 44,1 procen t. Het vertrou-
wen  dat de politie er voor je is als het er echt om  gaat, daalde van  49,8
naar 45,8 procen t.3 Weliswaar stijgen  de laatste cijfers in  de afgelopen
jaren , m aar de stijgende trend blijft onder het n iveau van  2008. Lande-
lijk ziet het vertrouwen  in  de Nationale Politie er dus goed uit. Maar in
wijken  in  Rotterdam  en  Am sterdam  is het vertrouwen  een  stuk m in-
der. Kenn is van  deze wijken  is daarm ee een  van  de sleutels tot het
beter begrijpen  van  de factoren  die te m aken  hebben  m et het vertrou-
wen  in  de politie. In form atie h ierover kan  helpen  om  beleidson twikke-
ling op  lokaal n iveau te verrijken  m et als doel het vertrouwen  in  de
politie te vergroten . Daarom  is een  em pirisch  onderzoek verricht in  de
Rotterdam se wijk Bloem hof naar het vertrouwen  in  de politie. Voordat
we de resultaten  daarvan  bespreken , gaan  we eerst dieper in  op  de fac-
toren  die van  invloed zijn  op  het vertrouwen  van  burgers in  de politie.

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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Vertrouwen in de  politie

Een  volledig overzicht is lastig te geven , bibliotheken  zijn  er vol m ee
geschreven , m aar in  de literatuur keren  regelm atig dezelfde factoren
terug als het gaat om  vertrouwen  in  de politie (o.a. Jackson  & Bradford
2010; Van  de Veer e.a. 2013; Broekhuizen  e.a. 2015). Dit zijn  achtereen-
volgens (1) ‘sociaal kapitaal’, (2) ‘prestaties’ en  (3) ‘procedurele recht-
vaardigheid’.
Het begrip  sociaal kapitaal heeft een  belangrijke p laats in  het sociolo-
gische werk van  zowel Jam es Colem an  (1988) als Pierre Bourdieu
(1980), m aar is vooral bekend geworden  door het werk van  de Am eri-
kaanse politicoloog Robert Putnam . In  zijn  essay Bowling Alone u it
1995 defin ieert h ij sociaal kapitaal als ‘netwerken , norm en  en  sociaal
vertrouwen  die coördinatie en  coöperatie bewerkstelligen  m et het oog
op wederzijdse voordelen ’. In  het gelijknam ige boek Bowling Alone dat
Putnam  vijf jaar na zijn  essay publiceert, m aakt h ij een  onderscheid
tussen  twee kan ten  van  sociaal kapitaal: ‘bonding’ en  ‘bridging’. De
eerste kan t (‘bonding’) staat voor sam enbinding (Putnam  spreekt ook
over ‘diep  vertrouwen’) en  heeft betrekking op  een  veelal besloten
groep. Fam iliebanden  of goede con tacten  m et de buren  (nabuur-
schap) zijn  voorbeelden  van  dergelijke sterke verbanden . Maar ook de
m affia en  Chinese ondernem ers zijn  voorbeelden  van  ‘bonding’. De
tweede kan t (‘bridging’) duidt op  de overbrugging tussen  personen  die
afkom stig zijn  u it verschillende groepen  en  die over andere kenn is-
bronnen  beschikken . Het gaat h ier om  zwakke verbanden  om dat het
con tact korter van  duur is en  het een  grotere groep betreft dan  in  het
geval van  ‘bonding’. Je kan  h ierbij denken  aan  veren igingen  als sport-
clubs en  m uziekgezelschappen . In  diverse studies wordt gesteld dat
hoe groter het sociaal kapitaal is, des te groter het actief burgerschap
en  het vertrouwen  in  publieke professionals als gem een team btenaren
en  politieagen ten  (Zie bijvoorbeeld Korsten  & De Goede (2006) en  Van
Craen  (2013,2015)). Daaren tegen  leidt een  afnem end sociaal kapitaal
tot een  daling van  het vertrouwensn iveau en  tot m inder binding m et
en  participatie in  de buurt (Schuilenburg e.a. 2017).
De gedachte achter de prestatietheorie is dat het vertrouwen  in  de
politie toeneem t wanneer de politie effectief is bij het handhaven  van
de openbare orde en  bij de strafrechtelijke handhaving van  crim inali-
teit en  overlast. Zo verlangen  burgers van  de politie dat zij een  goed
begrip  heeft van  de problem en  waarm ee burgers worden  geconfron-
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teerd en  dat adequaat wordt opgetreden  tegen  m isstanden  in  de
buurt. Dit wordt de ‘perform ance theorie’ genoem d (Bouckaert e.a.
2002). Deze theorie kom t erop  neer dat burgers de politie steunen  en
vertrouwen  wanneer de politie u itkom sten  biedt waar burgers ook op
rekenen  (Flem ing & McLaughlin  2012). Stijgen  de crim inaliteitscijfers
bijvoorbeeld, dan  klinkt al snel de roep  om  een  daadkrachtiger en
m eer zichtbare politie in  de wijk. Vanuit de prestatietheorie is vooral
de relatie tussen  slachtofferschap en  vertrouwen  in  het politieapparaat
onderzocht. Studies h iernaar tonen  aan  dat slachtoffers van  crim inali-
teit vaak het geloof verliezen  dat de politie in  staat is hen  te bescher-
m en  (Ren  e.a. 2005; Lai & Zhao 2010). Zorgt de politie daaren tegen  in
voldoende m ate voor handhaving van  de orde, dan  zullen  burgers
m eer geneigd zijn  om  de politie waar nodig te steunen  (Van  der Torre
e.a. 2010).
Procedurele rechtvaardigheid staat in  het teken  van  een  eerlijke en
respectvolle behandeling van  burgers door de politie (Tyler 2005). Pro-
cedurele rechtvaardigheid draait dus n iet om  de prestaties van  de poli-
tie, m aar om  de beleving van  de processen  die tot deze prestaties lei-
den  (Thibaut & Walker 1975). Tyler (2006) spreekt in  dit verband over
m otive-based trust. Relevan t h ierbij is dat het vertrouwen  in  de politie
wordt vergroot wanneer haar optreden  als rechtvaardig wordt ervaren .
Hiervoor is het belangrijk dat er een  eerlijk beslu itvorm ingsproces ten
grondslag ligt aan  de beslissingen  die de politie neem t. Ongelijke
behandeling, in tim idatie en  excessief geweldgebruik zijn  zaken  die
afbreuk doen  aan  het vertrouwen  in  de politie (Goldsm ith  2005). Daar-
naast is het belangrijk dat burgers het gevoel m oeten  hebben  dat de
politie hen  respectvol behandelt. Dit beteken t onder m eer dat burgers
de m ogelijkheid m oeten  hebben  om  hun  kan t van  het verhaal te ver-
tellen  voordat de politie een  beslissing neem t (Nix e.a. 2015). In  het
con tact m et de politie worden  eigenschappen  gewaardeerd als vrien -
delijkheid, beleefdheid, bezorgdheid, eerlijkheid, behulpzaam heid en
rechtschapenheid (Cheurprakobkit & Bartsch  2001). Burgers klagen
vooral over grof, arrogan t en  onvriendelijk politieoptreden  en  over
onredelijk of oneerlijk gedrag (Skogan  1994).
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Bloemhof en me thode  van onderzoek

Em pirisch  onderzoek naar het vertrouwen  in  relatie tot wat de politie
doet en  naar burgers toe u itstraalt is tot nu  toe in  Nederland dun
gezaaid. In form atie h ierover is vaak algem een  van  aard en  vooral
gebaseerd op  Angelsaksisch  onderzoek. Dit artikel wil h ierin  verande-
ring brengen  en  neem t de Rotterdam se wijk Bloem hof als casus h ier-
voor. Deels is h iertoe besloten  u it n ieuwsgierigheid waarom  het ver-
trouwenscijfer in  de overheid in  deze wijk zo laag ligt. Een  andere
reden  is dat Bloem hof een  superdiverse wijk is waar sociale spann in -
gen  hoog kunnen  oplopen  en  het er vaak poten tieel onveiliger is. Ver-
trouwen  in  de politie is dan  een  belangrijke voorwaarde voor een  leef-
bare en  veilige wijk, om dat het kan  bijdragen  aan  een  grotere bereid-
heid bij bewoners om  regels na te leven  en  sam en  te werken  m et de
politie. Hoewel sinds 2014 alle Rotterdam se wijken  een  voldoende sco-
ren  op  veiligheid, valt Bloem hof nog steeds in  de categorie ‘probleem ’.
Met een  score van  76 op  de Veiligheidsindex zit Bloem hof onder het
gem iddelde van  de stad (102).
De wijk Bloem hof ligt in  het gebied Feijenoord in  Rotterdam -Zuid en
dateert u it het begin  van  de vorige eeuw. Mensen  uit Zeeland en
Noord-Braban t vestigden  zich  h ier om  in  de havens aan  de slag te
gaan . Inm iddels is Bloem hof veranderd in  een  superdiverse wijk m et
m eer dan  150 verschillende nationaliteiten . Van  de 14.000 inwoners is
65 procen t n iet-westers allochtoon  en  11 procen t westers allochtoon .
Dit beteken t dat slechts een  klein  deel van  de inwoners van  Bloem hof
ouders heeft die beiden  in  Nederland zijn  geboren . Bloem hof is een
arm e wijk. Zo heeft 71 procen t van  de bewoners een  laag huishoud-
inkom en  en  slechts 4 procen t een  hoog inkom en . Van  de bewoners
van  23 tot en  m et 64 jaar heeft 44 procen t een  baan . Dit ligt onder het
gem iddelde van  Rotterdam  m et 59 procen t. Uit de Sociale Index van
het Wijkprofiel kom t naar voren  dat ongeveer 26 procen t van  de inwo-
ners m oeite heeft m et het spreken , lezen  of schrijven  van  Nederlands.
Ook dit percen tage is slechter dan  het gem iddelde van  de rest van  de
stad (15 procen t).4

Het onderzoek dat we in  Bloem hof hebben  gedaan , bestaat u it enquê-
tes (N=95), in terviews (N=38) en  participerende observaties. Om  recht
te doen  aan  het superdiverse karakter van  de wijk is geprobeerd een  zo

4 Www. wijkprofiel. rotterdam. nl (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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breed m ogelijk aan tal m ensen  van  verschillende nationaliteit en  leef-
tijd  te benaderen . Er zijn  95 enquêtes afgenom en  onder bewoners in
Bloem hof, waarvan  42 vrouwen  en  53 m annen . De enquête was opge-
deeld in  vier blokken . Naast een  algem een  deel (geslacht, leeftijd ,
opleiding, et cetera) bestond ze u it drie blokken  waarin  achtereenvol-
gens is gevraagd naar het sociaal kapitaal van  de bewoners (con tact
m et andere bewoners, lid  van  veren igingen , deelnam e aan  activiteiten
in  de wijk), prestaties van  de politie (type delicten , aangiftebereidheid,
et cetera) en  de werkwijze van  de politie (respect, gelijke behandeling,
lu isterend oor, et cetera). Daarnaast zijn  38 responden ten  geïn ter-
viewd, 21 m annen  en  17 vrouwen . De leeftijd  van  de responden ten
liep  sterk u iteen . De jongste bewoner was 14 jaar en  de oudste 87 jaar.
Het grootste deel van  de responden ten  was geboren  in  Nederland. Het
andere deel was afkom stig u it landen  als Turkije, Marokko, Dom in i-
caanse Republiek, Surinam e, Indonesië, Aruba, Hongarije, Irak, Som a-
lië en  Mongolië. De in terviews varieerden  in  tijdsduur, van  twin tig
m inuten  tot bijna anderhalf uur, afhankelijk van  het en thousiasm e en
de m ate van  kenn is van  de responden ten  over het desbetreffende
onderwerp .
De in terviews hadden  als doel inzicht te verwerven  in  de belevingswe-
reld van  responden ten  en  verliepen  sem igestructureerd. Hierbij zijn
dezelfde them a’s aangehouden  als in  de enquêtes. Op die m an ier kon
verdieping worden  gezocht in  de resultaten  van  het enquête-onder-
zoek. De participerende observaties nam en  ru im  een  m aand in  beslag.
Tijdens de observaties is onder m eer gelet op  het con tact tussen  de
bewoners onderling en  hoe in teracties tussen  bewoners en  de politie
verliepen . Hiervoor is onder m eer m eegelopen  m et de wijkagen t in
Bloem hof. Ook is gekeken  naar de leefbaarheid en  de u itstraling van
de wijk en  de m ate van  overlast op  p leinen  en  straten .
In  de weergave van  de resultaten  richten  we ons op  twee factoren  die
van  invloed zijn  op  het vertrouwen  in  de politie: prestaties van  de poli-
tie en  procedurele rechtvaardigheid. Goed beschouwd m oet ook soci-
aal kapitaal worden  betrokken  in  een  analyse hoe het m et het vertrou-
wen  in  de politie is gesteld. Maar om dat het sociaal kapitaal van  de
bewoners van  Bloem hof n iet direct kan  worden  beïnvloed door de
politie is besloten  deze factor n iet verder in  dit artikel u it te werken .
Veel aangrijp ingspun ten  voor beleid zijn  h ierop  nam elijk n iet. Zo kan
de politie zelf wein ig invloed uitoefenen  op  de m ate waarin  burgers
bijvoorbeeld activiteiten  on tp looien  in  de buurt of con tact hebben
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m et hun  buren  en  andere bewoners in  de wijk. Ook zaken  als de
gem iddelde opleiding van  de bewoners valt buiten  de scope van  de
Nationale Politie.

Pres ta tie s  van de  politie

Uit het Wijkprofiel blijkt dat Bloem hof op  een  aan tal veiligheidsgebie-
den  slecht scoort.5 Inbraak, vandalism e en  overlast zijn  volgens dit
m eetinstrum en t de belangrijkste problem en  in  de wijk. Ook onderm ij-
nende crim inaliteit speelt een  rol in  Bloem hof. Daarbij kan  gedacht
worden  aan  witwaspraktijken  en  drugshandel. Uit de literatuur volgt
dat het vertrouwen  in  de politie groter wordt wanneer de politie pres-
taties levert waar burgers ook op  rekenen . Is de politie succesvol in  de
aanpak van  crim inaliteit en  overlast in  de wijk, en  zien  burgers dit ook,
dan  kan  dit leiden  tot een  toenam e in  vertrouwen .
Uit dit onderzoek kom t naar voren  dat ongeveer de helft van  de res-
ponden ten  positief is over de prestaties die de politie in  Bloem hof
levert. In  de enquêtes en  in terviews noem en  responden ten  verschil-
lende problem en  waarbij de politie zichtbaar succes heeft geboekt.
Drugsproblem atiek, won inginbraak en  geweld kom en  het m eest terug
in  de gesprekken . Sprekende voorbeelden  h iervan  staan  in  de vol-
gende citaten :
– ‘Drugs was een  belangrijk probleem  in  de wijk, m aar dat is volgens

m ij echt wel m inder geworden . Dat heeft de politie goed gedaan .
Het geweld is daardoor ook m inder geworden .’

– ‘Woninginbraak, m et een  kleine regelm aat gebeurt dat ‘ja’. Maar je
hoort het een  stuk m inder. Dat is zo.’

– ‘Een  paar jaar geleden , zo’n  4 à 5 jaar terug, was het echt chaos in  de
wijk. Jongeren  gooiden  m et stenen  naar politiebusjes, er vonden
m ishandelingen  p laats, er werden  dingen  vern ield … van  alles.
Maar nu is dat n iet m eer zo.’

De afnam e van  bepaalde vorm en  van  crim inaliteit en  overlast in
Bloem hof beteken t n iet dat de problem en  volledig zijn  verdwenen  of
dat er geen  andere issues spelen  in  de wijk. Drugsproblem atiek is h ier-
van  een  voorbeeld. Weliswaar is deze sterk verm inderd, m aar de
drugshandel is nog steeds aanwezig. Naast de handel in  drugs worden

5 Www. wijkprofiel. rotterdam. nl (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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ook won inginbraak, jeugdoverlast, verkeersproblem atiek en  vuil op
straat genoem d als belangrijke problem en  waarm ee de wijk heeft te
kam pen . Drie citaten  waaruit dit naar voren  kom t:

– ‘Op de Putsebocht is het vervelend, daar zitten  ze [jongeren , MS] op
bankjes en  zo. Als je daar langs m oet is dat som s n iet leuk. Ik hou
n iet van  dat gegil en  gekrijs naar iedereen  die voorbijkom t. Zeker als
m ijn  dochters daarlangs m oeten , dus die gaan  daar n iet langs.’

– ‘Jeugdoverlast is een  belangrijk probleem  in  de wijk, die is er dage-
lijks. Ook inbraak is veel aan  de orde. En  drugsproblem atiek ook.
Nee, ik vind de politie n iet succesvol in  de bestrijding daarvan . In
achterstandswijken  wordt slecht gepresteerd door de politie.’

– ‘Niet om  Anton  [de wijkagen t, MS] een  draai om  zijn  oren  te geven ,
m aar ik vind dat er wein ig gedaan  wordt aan  handhaving van  de
verkeersveiligheid. [..] Ik vind dat de politie daar m eer en  actiever
naar m oet kijken .’

Prestaties van  de politie doen  ertoe, hoe subjectief ze ook worden
beleefd of waargenom en . Om  effectief op  te kunnen  treden  tegen
zichtbare en  aanstootgevende crim inaliteit en  overlast zijn  aangiften
van  burgers nodig. Aangiften  en  m eldingen  geven  de politie slagkracht
en  wijzen  op  legitim iteit van  en  vertrouwen  in  het politieoptreden  in
de wijk. In  de in terviews worden  verschillende argum enten  genoem d
waarom  bewoners n iet altijd  aangifte doen . Een  belangrijk argum ent
hiervoor is de adm in istratieve rom pslom p die gepaard gaat m et een
aangifte en  de lange wachttijd  na het indienen  ervan . Een  responden t
vertelt dat zijn  auto was gestolen  en  hoelang h ij m oest wachten  op
reactie op  zijn  aangifte: ‘Voor m ijn  aangifte m oest ik een  form ulier
opsturen  en  wachten . Pas na tweeënhalve m aand hoorde ik iets!’
Ook wordt erop  gewezen  dat door het digitaal aangifte doen  de
om gang m et de politie ‘m inder persoon lijk’ is geworden : ‘Het pro-
bleem  is ook dat alles tegenwoordig digitaal m oet. Als ik aangifte wil
doen , kan  dat n iet persoon lijk. Dan  m oet je via de com puter, etc. Nou
ik kom  daar wel u it. Maar wat doen  we m et m ensen  die onwetend
zijn?’ Een  ander argum ent dat in  de in terviews wordt genoem d
waarom  n iet iedereen  bereid is aangifte te doen , is het idee dat h ier-
m ee vrienden  en  bekenden  worden  verraden . Dit argum ent wordt
vooral gegeven  door de jongere responden ten . Het laatste argum ent
dat wordt aangevoerd is dat de politie n iets m et de aangiftes doet.
Vaak wordt er gezegd dat een  politieonderzoek gestart wordt, m aar dit
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is dan  n iet het geval, zo zeggen  verschillende responden ten . Het vol-
gende citaat illustreert dit: ‘Ik heb aangifte gedaan  om dat m ijn  tele-
foon  gestolen  was. Ik m oest toen  aangifte via in ternet doen . Dit heb ik
gedaan  en  ik on tving een  brief m et daarin  ‘We gaan  het onderzoeken’.
Maar ik heb daarna nooit m eer wat gehoord.’

Procedure le  rechtvaa rdighe id

De relaties tussen  burger en  politie is van  oudsher een  asym m etrische
verhouding. Dit beteken t dat de politie het m onopolie heeft op  geweld
en  op  grond daarvan  dwang kan  uitoefenen  op  burgers. Vanwege de
m achtspositie van  de politie is het belangrijk dat burgers erop  kunnen
vertrouwen  dat de politie zowel rechtm atig als rechtvaardig optreedt.
Er bestaan  allem aal opvattingen  hoe beide aspecten  in  de praktijk zich
laten  invullen . In  dit onderzoek zijn  twee elem en ten  onderzocht van
procedurele rechtvaardigheid: een  eerlijk beslu itvorm ingsproces en
een  respectvolle behandeling. Wanneer beide aspecten  van  vertrou-
wen  n iet op  orde zijn , daalt het vertrouwen , ook als blijkt dat de politie
wel effectief is in  de aanpak van  de crim inaliteit en  overlast in  Bloem -
hof.

1) Eerlijk  beslu itvorm ingsproces

Uit de enquêtes blijkt dat 22 procen t van  de benaderde wijkbewoners
van  m en ing is dat de politie iedereen  gelijk behandelt. In  de in terviews
wordt gesproken  van  ‘m eten  m et gelijke m aten ’, ‘de politie kijkt n iet
naar kleur’ en  ‘als je fout ben t ben  je fout’. Het volgende citaat over de
wijkagen t is h iervoor illustratief: ‘Die m eneer [wijkagen t, MS] die h ier
kwam , dat was een  hele zwarte ven t, nou die behandelde m e net zo
goed als dat h ij iem and van  z’n  eigen  …’ Het percen tage dat stelt dat
de politie gelijke gevallen  n iet gelijk behandelt ligt m et 33 procen t een
stuk hoger dan  de bewoners die m enen  dat de politie geen  onder-
scheid tussen  burgers m aakt.6 Dit percen tage ligt nog hoger onder res-
ponden ten  tussen  de 14 en  31 jaar: 38 procen t. Verschillende respon-
den ten  geven  aan  dat het n iet altijd  duidelijk is waarom  de politie
bepaalde beslissingen  neem 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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gebeurt. Zo wordt in  de in terviews aangegeven  dat jongeren  die op
straat hangen  regelm atig worden  gefouilleerd of hun  iden titeitsbewijs
m oeten  tonen . Tegelijk wordt in  dezelfde in terviews gesproken  over
vooroordelen  die de politie heeft ten  aanzien  van  bepaalde groepen
jongeren . Zo zou de politie allochtone jongeren  eerder verdenken ,
aanspreken , om  een  iden titeitsbewijs vragen  of fouilleren . De vol-
gende citaten  kaarten  het probleem  aan  dat vooral jongeren  het gevoel
hebben  dat er in  de wijk door de politie m et twee m aten  wordt gem e-
ten :

– ‘Als we bijvoorbeeld m et een  groep Marokkaanse jongens bij elkaar
staan , en  de politie kom t langs, dan  gaan  ze som s iedereen  fouille-
ren . Als er een  reden  voor is, dan  begrijp  ik het, m aar som s is er
gewoon  geen  reden  en  dan  doen  ze het ook. Dat vind ik n iet leuk.’

– ‘Ja, dat [een  ongelijke behandeling, MS] zie je toch  … in  deze wijk.
Ze m ogen  je fouilleren , ze m ogen  je aanhouden  in  je wagen . Als je
een  schroevendraaier in  je wagen  hebt en  die is n iet goed opgebor-
gen  kun  je een  boete krijgen . Ik ben  nog nooit aangehouden . Maar
Marokkanen  worden  wel vaak staande gehouden . Hetzelfde op  de
Dordtselaan  m et Surinam ers. Die worden  ook veel gefouilleerd. Dat
is een  tendens.’

– ‘Er was een  tijd  dat er preven tief gefouilleerd werd in  Bloem hof. Wij
hebben  zien  gebeuren  dat Nederlanders gewoon  voorbij liepen  en
gekleurde m ensen  aangehouden  werden . En  dat vind ik n iet klop-
pen , je m oet iedereen  aanhouden .’

Uit de in terviews kom t ook naar voren  dat negatieve berichten  over
het optreden  van  de politie die breed in  de m edia worden  uitgem eten
invloed hebben  op  het vertrouwen  van  de bewoners in  de politie. Zo
was er landelijk veel ophef over de staande houding van  rapper
Typhoon  om dat ‘zijn  profiel’ n iet overeenkwam  m et ‘de dure auto’
waarin  h ij reed. Ook Feyenoord-doelm an  Kenneth  Verm eer heeft
m ogen  ervaren  hoe naar het is om  voorwerp  te worden  van  de syste-
m atische onderbuikcon troles van  de politie, zonder dat h iervoor een
objectieve en  redelijke rechtvaardiging bestaat. Het is lastig om  er de
vinger op  te leggen , m aar ook politiegeweld tegen  m inderheden  – in
Nederland bijvoorbeeld m et de dood van  Mitch  Henriquez in  2015 die
door agen ten  tijdens een  festival in  Den  Haag in  een  nekklem  werd
genom en  – verscherpt de discussie in  de wijk en  draagt n iet bij aan
een  groter vertrouwen  van  burgers in  het optreden  van  de Neder-
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landse politie. Naar aan leiding van  deze inciden ten  u iten  m eerdere
responden ten  nam elijk hun  twijfels over een  eerlijke beslu itvorm ing
door de politie, zelfs als hun  eigen  ervaringen  m et de wijkagen t goed
zijn . De volgende citaten  illustreren  dit:

– ‘Ik zou n iet weten  [of de politie m ensen  gelijk behandeld, MS]. Daar
heb ik geen  ervaring m ee. Ik vond natuurlijk wel, wat ik gisteren  zag,
dat die rapper [Typhoon , MS] aangehouden  werd om dat h ij een
dure auto heeft … dat vind ik wel slecht … belachelijk!’

– ‘Ik zie h ier dat de politie m ensen  gelijk behandelt. Maar wat ik op
social m edia zie en  op  televisie … daar m aak ik m e echt zorgen  over.
Twee à drie weken  geleden  zag op  televisie een  program m a, daaruit
bleek discrim inatie en  dat de com m unicatie tussen  politie en  bewo-
ners echt slecht was.’

Tot slot wordt in  de in terviews nog een  andere vorm  van  ongelijke
behandeling naar voren  gebracht. Responden ten  benadrukken  dat de
politie zich  n iet altijd  houdt aan  de regels die voor alle burgers gelden .
Dit is een  van  de voorbeelden  die h iervan  wordt gegeven :

– ‘Wij hebben  weleens m eegem aakt dat van  deze kan t een  auto kom t
en  aan  de andere kan t een  politieauto. Nou wat denk je dat ie doet?
Achteruit rijden . Dan  denk ik: nou sorry m aar als jij dat doet heb je
gelijk een  boete aan  je kon t hangen .’

2) Respectvolle behandeling

Een  kleine m eerderheid van  54 procen t van  de geënquêteerde bewo-
ners geeft aan  het eens te zijn  m et de stelling dat de politie m ensen
m et respect bejegen t. Zo’n  12 procen t van  de bewoners is het h ierm ee
oneens. Andere bewoners zijn  neutraal of hebben  geen  m en ing. In  de
in terviews wordt h ierbij vooral gerefereerd aan  het optreden  van  de
wijkagen ten . Dat zij lu isteren  en  snel reageren  op  de problem en  die
wijkbewoners belangrijk vinden , wordt door de responden ten  als pret-
tig ervaren . De volgende citaten  laten  zien  dat responden ten  overwe-
gend positief zijn  over de wijze waarop ze worden  behandeld door de
politie in  de wijk:
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– ‘Ik ken  verschillende wijkagen ten , om dat ik h ier al 46 jaar woon .
Mijn  ervaringen  m et hen  zijn  alleen  m aar goed. Ik ben  altijd  res-
pectvol behandeld.’

– ‘Anton  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 , hele lieve m ensen . Ze

luisteren  goed.’
– ‘Ik vind de politie betrokken . Als er iets aan  de hand is, zoals ik net

zei [gelu idsoverlast tijdens Ram adan , MS] besteden  ze er toch  wel
aandacht aan  en  zijn  er snel bij. Ze lu isteren  naar wat wijkbewoners
zeggen . Ik zou n iet weten  wat ze m oeten  verbeteren .’

Factoren  die regelm atig in  de in terviews terugkom en  en  die door
bewoners belangrijk worden  gevonden  in  het con tact m et de politie
zijn : direct con tact m et de wijkagen t in  com binatie m et het idee dat er
naar je wordt gelu isterd en  dat de genom en  beslissing in  het belang is
van  de bewoners van  Bloem hof. Wanneer h ieraan  wordt voldaan ,
beoordelen  ook jongeren  een  beslissing van  de politie eerder als recht-
vaardig en  accepteren  ze de beslissing ook sneller (‘com pliance’). Het
volgende voorbeeld m aakt dit duidelijk en  wordt gegeven  in  een  van
de gesprekken  die we op  straat hadden . De persoon  vertelt dat h ij
som s m et een  groep jongens op  straat hangt en  op  last van  de politie
zijn  iden titeitsbewijs m oet laten  zien . Wanneer de politie u itlegt
waarom  hij zijn  iden titeitsbewijs m oet tonen , is h ij sneller bereid om
m ee te werken : ‘Toen  ze m e vertelden  dat ze iem and wilden  opsporen ,
vond ik het alleen  m aar goed dat er naar m ’n  ID-kaart werd gevraagd.
Zo wisten  ze ook dat ik er n iks m ee te m aken  had.’

Slechts een  klein  aan tal, vooral oudere responden ten  is on tevreden
over het con tact m et de politie. Het gaat h ierbij n iet om  een  onfat-
soen lijke bejegen ing, m aar om  het feit dat er überhaupt geen  con tact
is m et de politie in  de wijk. De onvrede heeft dus vooral betrekking op
het on tbreken  van  con tact m et de politie:

– ‘Of de politie betrokken  is? Dat weet ik n iet, dat kan  ik allem aal n iet
zeggen . Ik zie ze nooit. […] Dus ik geloof het n iet. Alleen  als er wat is,
dan  kom en  ze m et de politiewagen .’

– ‘Ik zie wel politie langsrijden  in  de wagen  elke dag. En  die wijkagen t
op  de fiets m et een  collega. Maar dan  sjeezen  ze zo voorbij. Ze m oe-
ten  toch  in  gesprek m et m ensen  en  weten  hoe het m et bewoners
gaat?! Dat doen  ze n iet hoor.’
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Bes luit en implica tie s

In  Nederland is tot op  heden  wein ig em pirisch  onderzoek verricht
naar de vraag waarm ee vertrouwen  in  de politie precies sam enhangt.
Wellicht is de oorzaak h iervan  dat het landelijke vertrouwen  in  de poli-
tie al jaren  relatief hoog is. Onderzoek van  het CBS wijst dit u it. De cij-
fers van  het CBS worden  ondersteund door andere onderzoeken . Ook
nationale en  in ternationale studies als de Veiligheidsm onitor, de Euro-
barom eter en  de European  Social Survey stellen  dat Nederland tot de
koplopers in  de wereld behoort als het gaat om  vertrouwen  in  de poli-
tie. Een  veel gebruikte verklaring h iervoor is dat Nederland een  ‘h igh-
trust coun try’ is, wat zo veel beteken t dat burgers zowel elkaar als
overheidsinstan ties vertrouwen . Zaken  als wein ig corruptie, stabiele
dem ocratie en  een  kiesstelsel van  evenredige vertegenwoordiging dra-
gen  eraan  bij dat Nederland zich  in  de Europese voorhoede bevindt
van  landen  m et een  hoog vertrouwen  in  anderen  en  in  nationale en
in ternationale in stitu ties.
Toch toon t dit onderzoek in  de Rotterdam se wijk Bloem hof aan  dat
het vertrouwen  in  de politie onder druk staat, zonder dat h ierbij kan
worden  gesproken  van  een  vertrouwenscrisis onder de bewoners van
Bloem hof. Het is lastig om  precies de vinger te leggen  op  de belang-
rijkste oorzaken  van  het feit dat in  Bloem hof het vertrouwen  lager ligt
dan  het landelijk gem iddelde en  lager is dan  in  de betere en  m eer wel-
varende wijken  van  Rotterdam . Zo weten  we dat vertrouwen  n iet gelijk
is verdeeld over alle bewoners. Het heeft n iet alleen  te m aken  m et per-
soonskenm erken  als opleidingsgraad. Ook kans op  slachtofferschap,
leeftijd  en  afkom st spelen  een  belangrijke rol. Ouderen  bijvoorbeeld
hebben  vaak een  gunstiger oordeel over de politie dan  jongeren . Min-
derheidsgroeperingen , vooral allochtone jongeren , zijn  m inder snel
geneigd de politie te vertrouwen . Ook speelt het probleem  dat bewo-
ners de politie als in stituut en  de voor hen  zichtbare politie in  de wijk
vaak n iet scherp  u it elkaar halen . Wat lokaal en  nationaal gebeurt, is
voor hen  vaak één  pot nat. Consequen tie van  het door elkaar gebrui-
ken  van  beide grootheden  is dat het onderscheid tussen  de persoon-
lijke ervaring m et de politie en  de m eer sym bolische functie van  de
politie diffuus wordt (Eysink Sm eets & Baars 2016). Deze zaken  spelen
allem aal ook een  rol in  ons onderzoek. Dat m aakt het lastig om  exacte
uitspraken  te doen  over het lokale vertrouwen  in  de politie, ju ist
om dat vertrouwen  zo’n  fu zzy begrip  is.
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Niettem in  zijn  som m ige van  onze onderzoeksresultaten  m eer robuust
dan  andere, ook om dat ze in  andere (vooral Angelsaksische) onder-
zoeken  worden  bevestigd. Zo laat het onderzoek zien  dat de verbete-
ring van  vertrouwen  in  de politie in  superdiverse wijken  als Bloem hof,
waarin  de oorspronkelijke bevolking slechts een  van  de vele m inder-
heden  is geworden , n iet dichterbij kom t door regels, boetes en  de
wapenstok alleen : ‘de negatieve invulling van  veiligheid’ (Schuilen -
burg & Van  Steden  2016). Instrum en ten  als etn isch  profileren  en  ‘lik-
op-stuk’-beleid zouden  weleens een  averechts effect kunnen  hebben
om dat ze leiden  tot vergroting van  de onveiligheidsgevoelens en  tot
verm indering van  het vertrouwen  in  de politie. Ook negatieve bericht-
geving over de politie in  de m edia draagt bij aan  een  lage m ate van
vertrouwen . Daaren tegen  zorgen  tevredenheid over het con tact m et
de politie, de tijd  die de wijkagen t voor bewoners neem t en  de
beschikbaarheid van  de politie tot m eer vertrouwen  in  de politie. Dit
zijn  geen  n ieuwe, m aar wel belangrijke gegevens om dat ze concrete
handvatten  bieden  voor beleid.
Op veel factoren  van  vertrouwen  heeft de politie geen  invloed, waar-
onder het sociaal kapitaal van  de bewoners. Maar m et betrekking tot
zaken  als con tact en  benaderbaarheid is voor de Nationale Politie veel
winst te boeken . In  de afgelopen  jaren  hebben  verschillende beslissin -
gen  h ieraan  flink afbreuk gedaan . Denk aan  het slu iten  van  ru im  200
politiebureaus, m aar ook aan  het feit dat de belofte van  1 wijkagen t op
5.000 inwoners nog steeds n iet is ingelost. Vooral in  superdiverse wij-
ken  is het zaak h ierop  een  inhaalslag te m aken . Ju ist deze wijken , zo
laat dit onderzoek zien , zijn  gebaat bij een  politie die herkenbaar en
aanspreekbaar is. Een  Nationale Politie die zich  wegreorgan iseert van
de straat draagt h ier n iet aan  bij.
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