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HOOFDSTUK 6 

ONDERSTEUNING VAN SLACHTOFFERS DOOR DE POLITIE 

6.1 Inleiding 

De politie is altijd de eerste en vaak de enige instantie waarmee slachtoffers 
krijgen te maken. De politie in Amsterdam/Amstelland ontvangt jaarlijks 110.000 
meldingen van misdrijven en verkeersongevallen. Politiemensen hebben bij uit
stek met slachtoffers te maken. 

Juist daarom is het van belang na te gaan aan welke voorwaarden de omgang met 
slachtoffers, als deze door politiemensen wordt geboden, moet voldoen. Is bij deze 
omgang sprake van kwaliteit ? Zoja, heeft deze dan betrekking op de soort kwali
teit, zoals ik die in de voorgaande hoofdstukken uitwerkte ? En: de politie is de 
afgelopen jaren terrein van veel verandering geweest ten gunste van slachtoffers. 
Er is de afgelopen decennia op dit punt dan ook een hoop gebeurd. Regelgeving 
als de Richtlijnen De Beaufort, Vaillant en nu Terwee maar vooral de praktijk 'op 
straat', wezen de politiefunctionaris in de richting van de noodzaak van goede 
ondersteuning van slachtoffers. De politie "ontdekte", zogezegd, het slachtoffer van 
een misdrijf en verkeersongeval. Hoewel, het zal nog best even duren voordat een 
werkelijk slachtoffergerichte aanpak door de politie ook echt geïnternaliseerd zal 
zijn. 

Met de concepten van discretionaire ruimte, tussenorganisatie en zorg werd het 
mogelijk het idee van kwaliteit van onderop op een aantal punten invulling te 
geven. Deze leidde tot de formulering van zogeheten sensitizing concepts en 
ijkpunten. Hierin vormen de communicatie tussen slachtoffer, ondersteuner en 
omringend netwerk en de houding c.q. normatieve optiek van de ondersteuner 
belangrijke uitgangspunten voor het handelen van de ondersteuner. De senzitizing 
concepts geven richting aan diens handelen. De ijkpunten fungeren als meetlat 
voor tot stand gebrachte handelingen. 

Maar juist bij de politie lijkt de toepassing van discretionaire ruimte lastig en 
daarmee een uitdaging. De politie is immers een apparaat dat zich zeer door 
allerlei regelgeving laat leiden. Het zomaar zonder richtlijnen bepalen van eigen 
speelruimte verhoudt zich slecht tot de rechtstatelijke positie van het politieappa
raat. Hoewel, de in 1996 spelende IRT-affaire liet zien hoeveel ongecontroleerde 
handelingsruimte politiemensen zich toe kunnen eigenen. 

Discretionaire ruimte 
De uitvoerende politiefunctionaris is bij uitstek de zogeheten 'frontliniewerker', die 
met behoud van discretionaire ruimte zijn diensten aan de burger aanbiedt (1). 
Zoals eerder geformuleerd is discretionaire ruimte dat deel in de verhouding 
tussen overheid en burger, tussen instantie en cliënt, wat zich niet door regelge
ving laat leiden. De dienstverlening aan de burger is in hoge mate situatiegebon
den, flexibel en wordt gestuurd door het inzicht van de werker en de wensen en 
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verwachtingen van de gebruiker op dat moment. Anders gezegd: betrokkenen ter 
plekke verwerven situatieaansluitende kennis. Kwaliteit, werd in de afgelopen 
hoofdstukken gesteld, hangt samen met een methodiek om in dat spanningsveld 
verbetering te bereiken. 

Monopolie 
De politie bekleedt een monopolie-positie in het netwerk van mensen, die slacht
offer worden. In hoofdstuk 3 gaf ik aan dat ongeveer een derde van het totaal aan 
misdrijven ter kennis komt van de politie. 
Criminaliteitsbeheersing is een van de belangrijkste taken van de politie. De 
politie is de eerste en zeer dikwijls de enige toegang tot het strafrecht. Wanneer 
men als slachtoffer gebruik wil maken van de diensten van het strafrechtapparaat 
kan men niet buiten de politiefunctionaris om. Diens stijl van dienstverlening is 
dus alleszins van belang voor het al dan niet succesvol herstel van het rechtsge
voel van het slachtoffer. 

Hybride organisatie 
De politie is daarmee een sprekend voorbeeld van een type organisatie, die In 't 
Veld aanduidt als de hybride organisatie (2). Hybride organisaties zijn aan de 
staat gebonden of in sterke mate verstatelijkte private organisaties, die in eni
gerlei vorm openbaar gezag uitoefenen met een sterke werking naar derden d.i. 
rechts- of natuurlijke personen in de samenleving. Hybride organisaties opereren 
op het snijpunt van bureaucratie en markt. Zij zijn er zowel voor handhaving van 
regelgeving als voor dienstverlening aan private personen. 
Dit hybride karakter wordt zichtbaar in de tweeledige taakstelling van de uitvoe
rend medewerker ofwel frontliniewerker. Deze is verantwoordelijk voor zowel de 
instandhouding van regels als voor een zo goed mogelijke dienstverlening. In de 
terminologie van In 't Veld verkeert de werker in de dichotomie van het 'wachters'-
en het 'commercieel syndroom' (3). Het is binnen deze twee, aan elkaar tegeng
estelde, organisatie-strategieën, dat de uitvoerend werker gebruik kan maken van 
de hem toebedeelde, discretionaire ruimte. 

CASUS 6.1 Sans rancune 
1. Het streven naar meer dienstvaardigheid door de politie, ondermeer 
gericht op slachtoffers, is betrekkelijk nieuw en wordt niet gedeeld door 
eenieder, die bij dit apparaat werkzaam is. Sommigen, binnen en buiten de 
politie, vereenzelvigen de politiefunctionaris nog steeds met de "genadeloze 
boevenbestrijder", die macho-gericht, dat ten koste van alles zal nastreven. 
2. Een spraakmakend en tegelijkertijd stereotiep voorbeeld van deze "harde" 
cultuur werd in 1991 aangeboden door de voormalig hoofdagent en gele-
genheidsauteur Jan van Daalen (4). Deze, gewezen, politiefunctionaris pro
beerde met de publicatie van "Sans Rancune" inzicht te geven van het werk 
door de politie op een binnenstadsbureau. Daarmee gaf hij, wellicht meer 
dan bedoeld, de buitenstaander een inkijk in de gevoelswereld en norma-
tiek van een bepaalde categorie politiemensen. 
3. De leiding van het Amsterdamse korps was niet blij met het boek. Het 
bevatte onjuistheden. Ze was des te meer niet blij en terecht omdat het een 
karikatuur maakte van menig politiefunctionaris, die oprecht uit is op meer 
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kwaliteit in termen van dienstvaardigheid naar samenleving en afzonderlij
ke burgers. 
4. De eerste bladzijde van 'Sans Rancune' zetten dan ook meteen de toon 
voor de rest van het boek: "De zware magnum-lading uit de Ruger schoot 
het linker trommelvlies van Joop Bosman, hoofdagent van de gemeentepoli
tie in Amsterdam, aan flarden". De toon wordt gemaakt door geweld, al dan 
niet door vuurwapens veroorzaakt, gemakkelijk veel geld verkrijgen, politie 
die de burgerij als vijand waarneemt, chantage en corruptie en vrouwen als 
lustobject. 
5. Eventueel verzet door de leiding wordt Van Daalen verstaan als gebrek 
aan kermis en vaardigheden of doelbewuste oneerlijkheid. In 'Sans Rancune' 
wordt geen reflectie ontwikkeld met betrekking tot de vraag of de leiding 
zich zou storen aan het volslagen gebrek aan kwaliteit. Het boek is in alles 
een tegenspraak van het idee dat dienstvaardigheid door de politie dient te 
worden geboden. Dit, ondanks het gegeven dat velen de politie daar 
uitdrukkelijk toe uitnodigen. 

Kwaliteit door de politie 
Zodra een slachtoffer gebruik wil maken van de diensten van de politie, en dat 
begint bij de aangifte, is de stijl van dienstverlening door de verbalisant en 
daarmee diens houding van groot gewicht. Zoals eerder aangegeven verkeert een 
slachtoffer in een situatie van aangetast rechtsgevoel en staat deze voor de taak 
de emotionele en materiële gevolgen van misdrijf of verkeersongeval te ver
werken. In hoofdstuk 4 liet ik zien dat het succes daarvan sterk afhankelijk is van 
de reacties van informele en institutionele omgeving. De politie is nadrukkelijk 
deel van deze omgeving. De wijze van benadering door de politiefunctionaris kan 
al dan niet van kwaliteit zijn. Is deze niet van kwaliteit dan ondervindt het 
slachtoffer ernstig hinder, ernstiger dan doorgaans wordt vermoedt. 

Over het begrip kwaliteit bestaan een aantal opvattingen. Als belangrijk onder
scheid noteerde ik de tegenstelling tussen systeem- en gebruikersdominatie, 
waarbij men vooral kwaliteit van haar communicatie tussen slachtoffer en onder
steuner meet. Kwaliteit hangt dan samen met de mogelijkheid van de cliënt 
invloed uit te oefenen op het proces van ondersteuning. 

Bureaucratische afhandeling? 
Met de sinds 1995 ingevoerde Wet Terwee is er de plicht voor iedere verbalisant 
de aangever te wijzen op de mogelijkheden van schadevergoeding en ondersteu
ning door de Buro's Slachtofferhulp. Een dergelijke verwijzing kan uiterst mecha
nisch plaatsvinden. Het computerprogramma, ontworpen voor aangifte doen, 
bevat ook vragen naar de wens naar schaderegeling en Slachtofferhulp. De 
praktijk leert dat een 'mechanisch' afwikkelen van beide vragen geen enkele 
ondersteuning biedt. De politiefunctionaris blijft dan bureaucraat, verschuilt zich 
achter het programma; een 'menselijke' ontmoeting tussen slachtoffer en politie
agent zal uitblijven. Deze biedt het slachtoffer geen mogelijkheid enige zeggen
schap op de verdere afhandeling van de zaak uit te oefenen. 
Spreekwoordelijk is ook de weigering tot opnemen van aangifte omdat de aang
ever zich bij het 'verkeerde' bureau zou melden. Slachtoffers in kwestie voelen zich 
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dan niet gesteund, terwijl met de hedendaagse computertechniek de overheveling 
van informatie naar het 'juiste' bureau zonder meer mogelijk is. 

Kwaliteit van onderop 
In dit hoofdstuk trek ik een vergelijking tussen het door de politieleiding ingezette 
streven naar kwaliteit en de kwaliteit 'van onderop'. Sinds het begin van de jaren 
zeventig is de kwaliteit van het dienstbetoon door de politie onderwerp van 
maatschappelijk debat. De omgang van de politie met de burgers dient aan 
kwaliteit te winnen. De politieke beleidsmakers stellen dat de politie klantge
richter moet werken. Bij gebruik van deze begrippen refereren de voorstanders 
van deze benadering doorgaans aan het type kwaliteitsstreven, dat van de be-
drijfstop uitgaat. 

Zelfredzaamheid 
Denkers' concept over zelfredzaamheid sluit aan bij het idee van 'kwaliteit van 
onderop' (5). Zijn aanwijzingen voor handelen door politiemensen vertonen zoveel 
overeenkomst met de noties van discretionaire ruimte, tussenorganisatie en zorg, 
dat ze in dit hoofdstuk nader aan bod komen. Niet de uitsluitende gerichtheid op 
regelgeving maar creatief gebruik daarvan in combinatie met verlening van zorg, 
zegt Denkers, zal tot kwaliteit leiden. 
Een te afhankelijke houding van slachtoffers en politiemensen ten opzichte van 
het strafrechtapparaat, vervolgt hij, vormt het tegendeel van goede 
slachtofferondersteuning. 

Ook in dit hoofdstuk staan casusposities. Meestal illustreer ik hiermee de door mij 
bepleitte werkwijze. Soms ook geef ik aan hoe het juist niet moet. Soms is eerder 
sprake van succes als resultaat van gelukkig toeval dan van systematische hante
ring van uiteengezette uitgangspunten. 

6.2 Streven naar kwaliteit 

6.2.1 Verschillende definities van kwaliteit 

Herwinning van zeggenschap 
In de voorgaande hoofdstukken definieerde ik kwaliteit in het licht van het 
vermogen van hulpvrager en hulpverlener tot goede communicatie te komen, 
waarbij de zeggenschap op het ondersteuningsproces in belangrijke mate bij het 
slachtoffer kwam te liggen. Kwaliteit hangt evenzeer samen met de mogelijkheid 
van de ondersteuner om naar eigen inzichten, los van institutionele of professione
le regelgeving, aansluitende steun te bieden. Dit zou des te meer lukken wanneer 
de ondersteuner zichzelf deel wist van een "tussenorganisatie", waarmee creatief 
was te netwerken tussen slachtoffer en strafrechtapparaat. Het idee van "kunnen 
netwerken" impliceerde een kleinschalig arrangement van de sociale omgeving. 
Mensen zijn actief in allerlei sociale verbanden. Deze verbanden zijn nodig om 
antwoord te krijgen op allerlei behoeften en verwachtingen. 
Eveneens richtinggevend is de gedachte dat de hulpverlener aan slachtoffers 
voorwaarden biedt om hun zeggenschap over hun situatie te herwinnen. Deze 
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gedachte, zo werd eerder beargumenteerd, vraagt om normatieve verankering. 

Fasering 
De ondersteuning van het slachtoffer door de politiefunctionaris luistert naar een 
juiste fasering; allereerst zal deze het slachtoffer erkenning van het slachtoffer
schap moeten bieden, deze conform de verwerking van een trauma veroorzakend 
misdrijf of verkeersongeval. Daarna zal gewerkt kunnen worden aan de verster
king van het handelen door het slachtoffer. Een kwalitatief verantwoorde onder
steuning door de politiefunctionaris zal daarmee achtereenvolgens betrekking 
hebben op leedverwerking, erkenning van slachtofferschap, voorwaarden bieden 
tot herstel van zeggenschap en vergroting van handelingscompetentie. 

Kwaliteit top-down: doelmatigheid of cliëntgerichtheid 
In het 'conventionele' denken over organisatieontwikkeling hanteert men andere 
termen ter omschrijving van het begrip kwaliteit. Verhoging van kwaliteit wordt 
gezocht in een geheel van voorschriften en daaropvolgende controle op naleving 
daarvan. Bij het dienstbaar maken van de organisatie aan dit doel kent men de 
leiding van het bedrijf een sturende rol toe. Zoals ter sprake kwam in hoofdstuk 1 
is kwaliteit vanuit een aantal gezichtspunten te benaderen. Zo kan men kwaliteit 
meten in termen van methodische actie, professionele houding, professionele 
organisatie en communicatie. Daarbij komen dan twee soorten van regelgeving 
aan bod, intern en extern. De bureaucratische regelgeving komt voort uit de 
organisatie, terwijl de professionele regelgeving buiten de organisatie haar oors
prong heeft. Beide typen van regelgeving kunnen tot op zekere hoogte nuttig zijn. 
Maar ik gaf eerder aan dat hierbij het gezichtspunt van de hulpvrager centraal 
moet blijven staan en dat deze de mogelijkheden van geldige communicatie moet 
worden aangeboden. Regelgeving mag er niet toe leiden dat slachtoffers uitslui
tend 'aan de wet worden gehouden'. 

Het denken over kwaliteit en de noodzaak van organisatieverandering is niet 
enkel van vandaag of gisteren. Het Taylorisme en de Human Resources Approach 
waren pogingen om tot meer kwaliteit in bedrijfsvoering en product te komen. Bij 
het Taylorisme zocht men het in strenge opdeling van en controle op de arbeid. Bij 
de Human Resources Approach was het streven erop gericht de mens achter de 
medewerker te leren kennen in de hoop dat dit productieverhogend zou werken. 
Deze ideëen dateren al van voor de Tweede Wereldoorlog (6). Dit maakt dat de 
introductie van kwaliteitszorg als zodanig weinig opmerkelijk is. Het •was niet voor 
niets dat het debat over kwaliteit, in de zin van grotere doelmatigheid, opkwam in 
een periode van bezuiniging. Het streven naar echte kwaliteit, in de zin van 
discretionaire ruimte, zoals bijvoorbeeld bepleit door de oud-politieman Lipsky, 
kwam daarmee op gespannen voet te staan. 
"Kwaliteitsdenkers" als Peters en Waterman (7), Pinchot (8), Imai (9) en in Neder
land de Mans-beweging (10) spreken over "innoverende" kwaliteitszorg. De 
auteurs wijzen op de noodzaak van doelmatiger bedrijfsvoering in combinatie met 
een vergrote klantgerichtheid. Zij willen daar alle medewerkers van het bedrijf bij 
betrekken. 

Met deze toepassing van het concept van klantgerichtheid komt de impuls tot 
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verandering van de top van de organisatie. Daarmee loopt men het risico dat deze 
verandering verwordt tot krampachtig en onecht dienstbetoon. De uitvoerders 
kiezen voor een andere benadering omdat de leiding hen daartoe verplicht. Eigen 
"discretionaire ruimte" vormt dan veel minder basis van vernieuwing. 

6.2.2 Klantgerichtheid door de Amsterdamse politie 

Veranderingen 
De Amsterdamse politie staat in het teken van een aantal veranderingen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor haar recente kwantitatieve groei. Het regiokorps Amsterdam-
Amstelland telt nu, anno 1999, een personeelsbestand van bij benadering 5.500 
mensen. Deze medewerkers zijn verdeeld over een aantal centrale diensten en 9 
districten. Deze districten zijn onderverdeeld in 34 wijkteambureaus waaronder 
het 'Wijkteam' Autosnelwegen en het 'Wijkteam' Jeugd- en Zedenpolitie. 

Sinds 1986 was het Amsterdamse korps bezig met verandering van haar pyrami
dale organisatievorm naar een meer gedecentraliseerde variant. Het model van 9 
districtsbureaus, met per bureau een aantal van 250 tot 400 medewerkers, maakte 
plaats voor 34 wijkteambureaus, die per bureau een aantal van 60 tot 120 
personeelsleden tellen. De korpsleiding bevordert de functie en rol van de zogehe
ten uitvoerende generalisten, werkzaam aan de wijkteambureaus. 

In 1989 introduceerde het Bureau Organisatie, een afdeling organisatie-ontwikke
ling van de Amsterdamse politie, het idee van kwaliteitskringen (11). Met dit 
begrip verwees het Bureau naar het beeld van de steen in de vijver. Vanuit een 
door de leiding gekozen lokatie in het bedrijf hoopt men een 'golfslag van verbete
ring' te verspreiden. De initiatiefnemers baseerden zich op de ideëen van onder
meer Peters en Waterman en op ervaringen bij, op dit punt, toonaangevende 
bedrijven als Shell, Volvo-Cars en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. 
De eerste zogeheten kwaliteitsjaargroep bij de Amsterdamse politie dateerde van 
1990. Zij bestond uit 18 willekeurig gekozen medewerkers. De groepsleden 
werden uitgenodigd om na te denken over sterke en zwakke aspecten van hun 
organisatie. Hun inspanningen leidden tot opzet en uitvoering van een negen-
daagse training. Met deze training werd de boodschap over "kwaliteit" naar een 
veel groter medewerkersbestand gebracht Met twee onderstaande casusposities 
illustreer ik hoe het streven naar 'bedrijfsmatige' kwaliteit, in de praktijk werkte. 

CASUS 6.2 'Non-kwaliteit' bij de Amsterdamse politie 
De deelnemers van de Jaargroep '90, ofwel Q'90, hielden zich ondermeer 
bezig met de vraag welke bedrijfsinspanning "weglekte". Daarmee doelden 
op zij niet-productieve aanwending van mensen en middelen vanwege 
gebrek aan doelmatigheid. Peters en Waterman stellen het percentage van 
"weglekken" op 20 %. Het Bureau Organisatie vond, met betrekking tot de 
Amsterdamse politie, een percentage van 10 realistischer en beter 'verkoop
baar' aan de leden van de jaargroep. De leden rekenden dit percentage om 
in termen van de totale kosten voor bedrijfsvoering van de Amsterdamse 
politie per jaar. 
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Voorbeelden van 'non-kwaliteit' waren ziekteverzuim, niet adequate afhan
deling van politie-sepotzaken en verlies van materieel. De niet-adequate 
inroostering van politiemensen, veel op maandagochtend, weinig op 
vrijdag- en zaterdagavond, was ook een, tot de verbeelding sprekend, 
voorbeeld van non-kwaliteit. Vervanging van het gefixeerde ploegensys-
teem door een flexibeler regeling bood onmiddellijke besparing van mensu
ren. De invoering van een toegankelijker ziekteregistratie deed het 
ziekteverzuim van 12 naar 7% dalen. 

Naar een ander type kwaliteit; omslag naar een nieuwe 'missie'? 
Het mag duidelijk zijn dat in bovenstaande casus niet het type kwaliteit aan bod 
kwam, waarvoor ik eerder pleitte. Het gaat in deze casus veel meer om een soort 
kwaliteit, waarbij aspecten als doelmatigheid ofwel adequete inzet van middelen 
richtinggevend zijn. 

Tegen de achtergrond van veel aanwezige criminaliteit en een falend justitiesys-
teem voelt de politie zich genoodzaakt haar bestaan en werkwijze in de ogen van 
het publiek te legitimeren. De toenemende aandacht voor slachtoffers is daarvan 
een voorbeeld. Men zou kunnen zeggen dat de hybride politie-organisatie zichzelf 
transformeert van een 'wachters-1 naar een marktgerichte organisatie. Minder 
dominant dan voorheen gelden interne organisatie-waarden als discipline, 
gehoorzaamheid, respect voor hiërachie en vermijding van publieksgevoeligheid. 
In plaats daarvan ziet men de moderne politie-functionaris normen omarmen als 
vermijding van geweld, onderhandeling met publiek op basis van wederzijdse 
vrijwilligheid, competitie, gebruik van eigen initiatief en optimisme (12). Deze 
nieuwe waarden belichamen de 'sense of mission' van de moderne Amsterdamse 
politie-organisatie. 
In casus 6.3 en volgende is te bezien inhoeverre deze nieuwe waarden in combi
natie met kwaliteit "van onderop" worden verwezenlijkt. 

CASUS 6.3 Een Reisbureau in Kwaliteit 
1) In 1992 kwam het Bureau Organisatie tot de vorming van een Reisbureau 
Innovatieve Kwaliteit, afgekort R.I.K. geheten (13). Met de metafoor 'reisbu
reau' gaven de initiatiefnemers aan dat organisatieverandering en het 
streven naar kwaliteit geen tijdelijke zaken zijn. Mensen willen graag ieder 
jaar op vacantie. Bovendien suggereert de metafoor de ambitie op weg te 
willen gaan. 
2) Het R.I.K. bood cursisten de mogelijkheid op andere wijze naar hun 
organisatie te kijken. Het aanbod van het reisbureau bestond uit begelei
ding bij sterkte-zwakte-analyse, communicatieverbetering en structuurve
randering. Uitsluitend verbaliseren weerhoudt mensen van het bereiken 
van creatieve oplossingen. Tekenen en schilderen leerden cursisten om hun 
werksituatie eens 'anders te zien'. 
3) De verrichtingen van het reisbureau sloegen aan. De betrokkenen konden 
wijzen op: 

instuifavonden voor slachtoffers van inbraak op Bureau Van Leyen-
berghlaan. Mensen ontdekten elkaar als buren. Zij zijn, voor elkaar, 
oplettender geworden als het gaat om pogingen tot inbraak; 
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inzet van politiemensen op mountain-bikes in Ouderkerk aan de 
Amstel. Door dit initiatief wordt de vrees bij inwoners van dit dorp 
weggenomen als zou de rijkspolitie van voorheen niet meer nabij 
aanwezig zijn; 
inzet van politiemensen op de fiets in Amsterdam Zuid-Oost. Bij 
bewoners in de Bijlmer ontstond hiermee het besef dat agenten op 
straat metterdaad plegers van straatroof kunnen en willen achterha
len. Achtervolging per auto is in dit stadsdeel moeilijk. De verschil
lende soorten verkeer maken gebruik van gescheiden wegen; 
voorlichtingscampagne voor fietsers over de risico's van het zonder 
licht rijden in het donker. De verkeerspolitie bracht, tegen betaling 
van een gering bedrag, verlichting op de fiets aan. Bovendien kregen 
de fietsers voorlichting over de risico's van onverlicht rijden. Zij 
werden aangemoedigd over eigen veiligheid na te denken; 
inzet van enquêterende agenten van Wijkteambureau Nieuwmarkt-
buurt. Deze stelden vragen aan passanten op straat. Ter discussie 
kwam de beleving van misdaad in de buurt. Ondervraagden werden 
aangespoord na te denken over veiligheidsverhogende maatregelen. 
Zijzelf en de politie deelden in verantwoordelijkheid voor het tegen
gaan van criminaliteit; en 

productie van een tweemaandelijkse buurtkrant door poltiemensen 
van Wijkteambureau Balistraat. Bewoners vertelden in deze krant 
over eigen pogingen tot verhoging van de veiligheid in hun buurt. 

Analyse 
Ook de verrichtingen van het Reisbureau Innovatieve Kwaliteit zijn voorbeelden 
van kwaliteitsstreven van bovenaf en daarmee exemplarisch voor wat ik in het 
vorige hoofdstuk aanduidde met systeemdominantie. Er wordt bij een dergelijke 
benadering geprobeerd in te spelen op de wensen en verwachtingen van de 
afnemers van dienstverlening. Deze krijgen niet of slechts in geringe mate de kans 
om deel te nemen aan de formulering en oplossing van problemen. Het hieronder 
beschreven experiment op het bureau Balistraat (casus 6.4) vormde evenzeer een 
voorbeeld van systeemdominantie. 

Ruimte tot leren 
Toch is eenzijdige kritiek op het kwaliteitstreven door de politieleiding niet op z'n 
plaats. Want als deze leiding er in slaagt de uitvoerders gebruik te doen maken 
van eigen speelruimte, hetgeen vervolgens leidt tot een niet-bureaucratische 
respons, dan is 'kwaliteit van onderop' bereikt. Verruiming van handelingsper
spectief was bijvoorbeeld van toepassing op de instuifavonden op het bureau Van 
Leyenberghlaan. Zo ook gold dit voor de veiligheidsenquête in de Nieuwmarkt en 
de productie van een buurtkrant in de Indische buurt. Men kan constateren dat dit 
soort van regelgeving afwijkende initiatieven vooral gedijen bij een decentrale 
organisatie van het politiewerk. Dan kan met betrekking tot bijvoorbeeld een 
wijkteam gesproken worden van een lerende organisatie. Politiemensen en hun 
'klanten' verwerven te samen 'situated knowledge'. 
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6.2.3 Decentralisatie als voorwaarde tot kwaliteit? 

Het meest opvallend aan de decentralisatie was de komst van de wijkteam
bureaus in de regio Amsterdam-Amstelland. Minder opvallend maar even ingrij
pend was het streven om het aantal, in de loop der jaren ontstane, specialisaties 
terug te dringen. De politiemensen op straat, ook wel de executieve generalisten 
genoemd, moesten, zo was de gedachte, allerlei diensten kunnen aanbieden. Bij 
deze zogeheten basispolitiezorg hoorde ook de eerste opvang van slachtoffers. 
In de casuspositie hieronder laat ik zien op welke wijze het streven naar meer 
kwaliteit vorm kreeg. 

CASUS 6.4 Wijkteambureau Balistraat 
1) Aan de start van het Wijkteambureau Balistraat, in juli 1989, ging een 
uitgebreid buurtonderzoek vooraf (14). De onderzoekers richtten zich op het 
gehele werkgebied van het bureau. Dit zijn de Indische buurt en de Ooste
lijke Eilanden. In beide buurten wonen 31.000 mensen. 
2) Op basis van het buurtonderzoek definieerde de wijkteamleiding haar 
beleid voor de komende jaren. 
Zij streefde naar verbetering van probleemsituaties in de wijk. Zij wilde 
haar optreden laten kenmerken door klantvriendelijkheid. Het begrip klant 
werd breed opgevat. Te denken is aan bewoners, bedrijven, horeca-exploi-
tanten, winkeliers, uitgaand publiek, toeristen, het openbaar ministerie, het 
gemeentebestuur, de landelijke politiek, de samenleving op landelijk niveau 
en de internationale gemeenschap. De wijkteamleding zag, bij opsomming 
van de reeks, de invloed van betrokkenen gaandeweg afnemen. De meest 
terzake doende doelgroepen waren bewoners, bedrijven, winkeliers en de 
horeca. 
3) Op basis van het onderzoek werden vijf aandachtsgebieden genoemd. 
Deze waren in volgorde van prioriteit inbraken, drugsoverlast, diefstal van 
en uit auto's, vervuiling, verkeersonveiligheid, bedreigingen, mishandeling
en en straatroof. 
4) Bij klantvriendelijkheid denkt het wijkteam aan tastbare zaken. Informa
tieverstrekking met betrekking tot inbraken was te combineren met een 
bloemetje aan slachtoffers. Evenzo was inbraak aan te pakken door een pro
jectmatige aanpak. Dat wilde zeggen dat de politie zich niet enkel richtte 
op het oppakken van inbrekers. Zij zocht het ook in de arrestatie van helers 
en de intensivering van de surveillance. Ook het sporenonderzoek zou 
sneller en bekwamer plaatsvinden. 
5) Slachtoffers zouden meer aandacht krijgen. Het wijkteam wees opnieuw 
op de noodzaak van klantvriendelijkheid. Zij noemde de samenwerking met 
de Stichting Slachtofferhulp. Ook aan de voorlichting door de 'ambtenaar 
voorkomen misdrijven' kende men een belangrijke functie toe. 

Analyse 
Ook hier is het verbeteringsstreven van de organisatietop afkomstig: geen 
gebruikers- maar systeemdominantie. 
Probleemformulering en -oplossing blijven in belangrijke mate in handen van de 
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dienstverleners. Kwaliteitsnastreving in de zin van sensitizing concepts, nadien 
meetbaar met behulp van ijkpunten, komt in deze praktijksituatie niet aan bod. 

Kwaliteit, ook in de zin van moreel besef bij ondersteuner? 
Cordie wijst op een aantal kenmerken van de wijkteamgewijze decentralisatie in 
Amsterdam-Amstelland (15). Hij concludeert dat vooral de structuurkant onder
werp van organisatieverandering is geweest. De bedrijfscultuur en de individuele 
houding van politiemensen kwamen onvoldoende aan bod. In deze zin, stelde hij, 
was geen sprake van echte verhoging van kwaliteit. 

De politie dichtbij 
Daartegenover staat dat uit onderzoek in Nederland (16) en de Verenigde Staten 
(17) blijkt dat er een positieve samenhang bestaat tussen een wijkgerichte 
benadering door de politie en een afname van angst voor misdrijven bij buurtbe
woners (18). 
Effectieve vermindering van angst treedt bijvoorbeeld op wanneer de politie 
slachtoffers thuis opzoekt. Zij wordt dan deel van de omgeving ofwel het netwerk 
van hen. 

6.2.4 Metterdaad kwaliteitsverhoging bij de politie ? 

Cordie trekt in twijfel of wijkgerichte decentralisatie en het top-downstreven naar 
kwaliteit voldoende zijn om tot kwaliteit te leiden. Hij vraagt zich af of politiemen
sen, gestuurd door decentralisatie en top-downstreven naar kwaliteit, zich inder
daad de vaardigheden van goede slachtofferzorg kunnen eigen maken (19). 

Discretionaire ruimte 
Het handelen van de politieagent buiten het bureau, legt Cordie uit, is het best te 
verklaren aan de hand van de kenmerken van de professionele organisatie (20). 
Met dit concept wijst Cordie op de grote zelfstandigheid en vrijheid van de agent 
op straat. De leiding van een wijkteambureau beperkt zich tot een voorwaarden
scheppende rol. 
Het werken binnen het politiebureau daarentegen, is veel minder vrij. De taakuit
oefening is in regelgeving vastgelegd. De leiding oefent intensief toezicht uit. 
Afwikkeling van complexe situaties vindt immers eerder plaats door steeds ver
fijnder regelgeving dan door een appèl op eigen zelfstandigheid. Toenemende 
regelgeving maakt politiemensen afhankelijker "van boven" en miskent hun eigen 
capaciteiten en benut deze dan ook niet. Evenzeer geldt dat voor het eigen 
normen- en waardenpatroon van de uitvoerende politiemensen. Zij leren niet 
zelfstandig en verantwoord te handelen. 
De verwerving van nieuwe vaardigheden wordt een technisch getint proces. 
Politiemensen worden niet uitgedaagd hun houding of hun waarden en normen te 
veranderen. Het politie-apparaat is daarvoor te groot en te bureaucratisch, aldus 
Cordie. Hij concludeert tenslotte dat de uitoefening van de functie, buiten op 
straat, zich voor een goed deel aan regelgeving en supervisie ontrekt. 
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6.2.5 Leunen op regelgeving? 

Desondanks steunen politiemensen, al dan niet vrijwillig, op allerhande regelge
ving. Denkers wijst op de gewoonte van politiemensen zich afhankelijk op te 
stellen (21). Zij maken gebruik van de veiligheid van de groep, van boven opgeleg
de procedures en regels en van het hiërarchische gezag. Denkers concludeert dat 
kwaliteit in politiezorg, in de betekenis van competentievergroting voor de 
'executieven' en het publiek, pas een kans krijgt wanneer deze afhankelijkheid 
wordt afgeschud (22). Het eerder genoemde 'mechanisch' afdoen van een compu
tergestuurde aangifteprocedure is geen voorbeeld van competent handelen. 

Spelen met vuur 
Opnieuw lijkt hiermee In 't Veld's gedachtengang over de transformatie van de 
hybride politie-organisatie te worden bewaarheid. In 't Veld voegt daaraan toe dat 
de overstap van 'wachters'- naar commerciële normatiek niet rimpelloos verloopt. 
Betrokken overheidsdienaren zullen niet als vanzelfsprekend de nieuwe, meer 
marktgerichte, waarden niet als vanzelf aanvaarden. Het is als een "lopen langs de 
afgrond" of als een "spelen met vuur" (23). Het is dan ook niet niks omdat de 
waarden uit de wachterscultuur conflicteren met die uit de marktgerichte cultuur: 
gehoorzaamheid, je richten naar de hiërarchie versus competitie en eigen intiatief. 
En toch worden die nieuwe waarden met stelligheid binnengehaald omdat de 
politie, wil ze in een nieuw bestel levensvatbaar blijven, conform deze nieuwe 
waarden haar strategie uit zal moeten zetten. De vraag is inhoeverre de organisa
tie uit gemaakte fouten kan leren, terwijl juist het concept van "lerende orga
nisatie" een grotere speelruimte voor de uitvoerders en daarmee kwaliteit van 
onderop zou bewerkstelligen. 

Winkeldiefstal 
Als voorbeeld wijst Denkers op winkeldiefstal. Het huidige beleid van winkelke
tens om diefstal terug te dringen is een voorbeeld van opeenstapeling van zogehe
ten 'extensions'. Denkers omschrijft extensions als van oorsprong nuttige hand
vatten, die in de loop van de tijd een eigen leven gaan leiden. Het strafrechtappa-
raat is zo'n extension. Een dergelijk hulpmiddel werkt niet langer verruimend en 
doeltreffend. Er wordt precies het tegenovergestelde bereikt. 
Voor de bestrijding van winkeldiefstal was vroeger de alerte houding van het 
winkelpersoneel voldoende. Dit personeel voelde zich door de persoonlijk getinte 
benadering van de winkelleiding betrokken om deze alertheid op te brengen. 
Nu zoekt men het in de aanstelling van een of meer bewakers en camera's. 
Afwikkeling van diefstal gebeurt door de politie. Het vervolg daarop is een zaak 
van justitie en eventueel het gevangeniswezen. 
Een dergelijk 'doorschuiven' van dieven van de winkelvloer lost niets op, conclu
deert Denkers. Aanhoudingen kosten tijd, geld en ruimte. Justitie is overbelast. 
Het gevangeniswezen kampt met capaciteitsproblemen. 

Onafhankelijkheid van handelen 
Denkers pleit voor afschudding van afhankelijkheid door politiemensen. Hij staat 
een werkwijze voor, die aansluit op de omstandigheden van cliënten. Onafhank
elijkheid van handelen stelt de uitvoerende politiefunctionaris in staat aan te 
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sluiten bij de leefwereld van de afnemers van hun dienstbetoon. De politieagent 
wordt dan een werker. De emancipatie van zijn cliënten, deze binnen de context 
van de eigen leefwereld, wordt dan mogelijk. Dit kan niet zolang uitsluitend wordt 
gevaren op een bureaucratische werkwijze. 

6.3 Kwaliteit door de politie? 

6.3.1 Zelfredzaamheid 

Bij de definiëring van het begrip zelfredzaamheid plaatst Denkers burgers en 
politie in 'discretionaire' omgang met elkaar (23). Zij betekenen over en weer iets 
voor elkaar buiten de druk van regelgeving om. Succes bij verhoging van veilig
heid bereiken zij samen. Verwerking van misdrijven is niet alleen zaak van 
slachtoffers, politiemensen hebben daarin een belangrijke rol. 
De politie, zegt Denkers, moet bescheiden zijn. Kwaliteit ontstaat wanneer zij 
initiatieven van mensen niet afpakt maar deze ondersteunt. Hetzelfde geldt voor 
de leiding van een wijkteambureau. Kwaliteit komt het meest naar voren wanneer 
intiatieven van "onderop" worden aangemoedigd en ondersteund en het tegendeel 
vormen van regeling van bovenaf. Bij zo'n benadering hoort ook dat burgers en 
politiemensen geen overspannen verwachtingen ten aanzien van het strafrecht 
ontwikkelen. In onderstaande casus laat ik zien hoe het idee van zelfredzaamheid 
politiemensen aanzette tot nadenken over hun werkwijze. 

CASUS 6.5 Zelfredzaamheid in Amsterdam Zuid (25) 
1. Zelfredzaamheid is een concept, dat politiemensen uitdaagt tot creatiever 
handelen. De uitvoering van dit idee vindt plaats op de politiebureaus P. 
Aertszstraat en De Mirandalaan. Een speciaal aangestelde 
projectmedewerker spreekt politiemensen aan op hun wijze van dienstver
lening en bevordert hun deskundigheid in deze. 
2. Het project zelfredzaamheid begon in 1992. Belangrijke voorwaarde tot 
succesvolle invoering hing samen met het vermogen van politiemensen 
zichzelf open te stellen voor de verhalen van de afnemers van hun politie
zorg. Meer dan voorheen werden de politiemensen aangemoedigd zich in te 
leven in de omstandigheden van buurtbewoners. 
3. Een navolgend voorbeeld maakt een en ander duidelijk. Twee surveillan
ten gingen, gealarmeerd door buren, op huisbezoek bij een patiënte aan 
multiple sclerosis. De omstandigheden van deze patiënte waren slecht. Zij 
kon de voordeur niet meer open krijgen. De politieagenten moesten noodge
dwongen deze deur forceren. De buren kwamen toegestroomd, zij waren 
bezorgd over hun zieke buurvrouw. 
Een van de twee agenten stuurde hen weg. Zij zouden de trap versperren. 
4. De handelwijze van de agent kwam ter sprake met de projectmedewer
ker. De agent had het aspect 'handhaving openbare orde' zwaarder later 
wegen dan het aspect 'dienstverlening'. De agent werd aangesproken op de 
redenen achter zijn beslissing. 
Hij had de bezorgde buren ook kunnen inlichten over de gezondheidssitua
tie van hun buurvrouw en vertellen hoe zij daarop verder zouden handelen. 
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5. De projectmedewerker ging 'exemplarisch' aan de slag. Haar gesprekken 
met politiemensen vonden individueel of in kleine groep plaats. Zij zocht het 
niet in een 'benadering van bovenaf. 
6. Daarmee onttrok de projectmedewerker zich aan de gebruikelijke hiërar
chie. Zelfredzaamheid veronderstelde dat de uitvoerders steun krijgen bij 
hun overleg met de leiding van het wijkteambureau. De projectmedewerker 
opende, sneed aan en liet de agenten zelf hun belangen behartigen. Zij 
waakte ervoor met de leiding van het bureau te worden geïndentiüceerd. 
7. De projectmedewerker sloot aan bij het bijzondere, het lokale, bij hetgeen 
op dat moment beantwoordde aan wensen en verwachtingen van betrokke
nen. Zij keerde zich tegen de zucht van politiemensen om lokale successen 
te willen 'uniformeren'. Dan lopen initiatiefnemers het risico dat het bijzon
dere succes verwordt tot kwaliteitsarme regelgeving. 
8. Zo bleek dit bij de opzet van een 'politiewinkel' in stadsdeel De Pijp. Het 
ging om een project waarbij buurtbewoners zelf, vrijwilligers in de winkel, 
hun buurtgenoten vertelden over misdaadpreventie en veiligheid op straat. 
Politiemensen in kwestie ondersteunden op afstand. Het project sloeg aan. 
De Pijp herkende zichzelf in de winkel. Het kostte weinig tijd van politie
mensen. 
De politieleiding wilde het idee 'exporteren' naar Amsterdam West en was 
verbaasd dat het daar mislukte. Men had vergeten dat in stadsdeel Over-
toomse Veld de politie eerst de zware criminaliteit rond drugsgebruik 
moest aanpakken, alvorens buurtbewoners enige bereidheid tot samenwer
king uitspraken. 

Analyse 
Uit deze casus blijkt dat politiemensen, iedere dag weer, te maken hebben met de 
handhaving van de openbare orde. Regulering van (bijna) conflicten is een van de 
hoofdtaken van de politie. Bij een bureaucratische werkwijze gebeurt dit door 
betrokkenen fysiek van elkaar te scheiden. De bezorgde buren moesten van de 
trap af. 
De politiefunctionaris in kwestie zou de burgers ook veel meer in hun waarde 
kunnen laten door minder strikt te redeneren. 

Sensitizing concepts 
Uit bovenstaande casus blijkt juist het kleinschalige van de aanpak door betrok
ken politiemensen. Het initiatief was niet zonder meer te 'exporteren'. Het verloor 
juist aan kwaliteit als het zijn typische discretionaire karakter zou verliezen. In de 
situatie De Pijp werkte de projectmedewerkster aan de directe communicatie 
tussen politiemensen en burgers en stond zij een werkwijze voor waarbij de 
burgers invloed konden blijven uitoefenen. 
De politiemensen werden daarmee 'neergezet' als "tussenorganisatie", als netwerk 
tussen officiële regelgeving en mensen in de buurt. 
De door Denkers bepleite verandering in werkwijze van de politie nodigde uit tot 
ander taalgebruik (26). In plaats van het te hebben over strafbare feiten of versto
ring van de openbare orde spraken politiemensen over conflicten, overlast en pro
blematisch gedrag. Dit nieuwe woordgebruik nodigde uit tot een andere manier 
van kijken en vergrootte het aantal opties tot oplossing (oplossingsgerichtheid, 
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besluitvorming als wederkerig proces, "je werkelijkheid eens anders zien" en 
verruiming van handelingsrepertoire). Burgers en politiemensen zouden meer 
"sturing kunnen geven aan eigen leven en weigeren de regie daarover uit handen 
te geven". Leunen op regelgeving leidt achtereenvolgens tot verhoging van 
bureaucratische drempels, het afstoten van 'klanten' die niet in het aanbod passen 
of de aanpassing van 'klanten' aan de werkwijze van de dienstverlenende organi
satie. 

Ijkpunten 
In bovenstaande casus worden politiemensen aangemoedigd de buurtbewoners 
als deel van de oplossing, niet als deel van het probleem te zien. Zo ook worden ze 
uitgenodigd zichzelf te plaatsen als tussenorganisatie, als werkend over de 
grenzen van hun eigen (politie-)organisatie heen. Het gaat er daarbij om burgers, 
in situaties van conflict, zeggenschap terug te geven over hun eigen leefomstan
digheden. 
Een dergelijke werkwijze vraagt om inzet, bereidheid tot dialoog en verantwoor
ding. Ook de volgende casus is hiervan een illustratie. 

CASUS 6.6 Pas op, wij waken (27) 
1) In het district Meer en Vaart, Amsterdam-West wonen 26-duizend 
jongeren. Van alle bewoners in het district is zeven procent Marokkaans en 
vijf procent Turks. In dit district zijn heel wat jeugdbendes voorgekomen. 
Uit deze groepen kwamen ook zware criminelen voort. 
In 1986 kreeg de recherche Meer en vaart met deze groepen jongeren te 
maken. In 1989 had de politie te kampen met een aantal straatrovers. In het 
district werden meer dan honderd bejaarden per maand beroofd. 
2) De recherche Meer en Vaart richtte een team op, dat dit straatroven ging 
bestrijden. De resultaten waren weinig effectief. Jonge straatrovers werden 
gearresteerd en voor korter of langer opgesloten. De recherche zag 76% van 
hen binnen twee maanden terug. 
3) De recherche besloot meer te gaan doen aan hulpverlening. Zij ontdekte 
dat de reguliere hulpverlening onvoldoende bood. Het tienerteam recherche 
ging er toe over de jongeren zelf te begeleiden. 
Door contacten met scholen werd het ook mogelijk zicht te houden op de 
gedragingen op school. 
4) Door het intensieve contact met jongeren raakte de politie in gesprek met 
de informele leiders uit de groepen jongeren. Zij scheurden met bromfiet
sen op hinderlijke wijze door het winkelcentrum. Winkeldiefstallen namen 
toe. De surveillance door de politie bood geen bescherming. 
5) Op 5 maart 1992 werd het project Beware, Watch Out begonnen. De 
recherche vroeg zich af of zij de jongeren, te beginnen bij de informele 
leiders, zelf kon inschakelen bij de oplossing van de ordeproblemen. De 
jongeren konden als 'guardian angels' optreden. Men begon met een eerste 
groep van vijf jongens. Deze werden geïnstrueerd over hun taken en 
bevoegdheden. Nadien kwamen daar meer groepen bij. 
6) De tegenwerking tegen het inititatief van de recherche was aanzienlijk. 
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Zo ontstond het plan om de verdere begeleiding door Marokkaanse hulpver
leners te laten plaatsvinden. De jongeren stelden daar geen prijs op. Wel-
zijnsinstanties, deelraad en wethouder waren tegen. Zij waren bang voor 
stigmatisering van de jongeren en voor mogelijke ordeproblemen. 
7) De rechercheurs van Bureau Meer en Vaart zien het initiatief als een 
succes. Alle deelnemende jongeren hebben een vaste baan of volgen een 
opleiding. Het aantal berovingen werd minder. Het winkelende publiek liet 
zich waarderend uit over deze vorm van politiezorg. 

Analyse 
Bovenstaande case is een voorbeeld van hoe politiemensen op 'discretionaire' 
wijze aan de slag zijn gegaan. Op het eerste gezicht lijkt hun omgang met de 
jongeren in kwestie bevoogdend. Toch vergroten zij door dit initiatief de mate van 
zelfredzaamheid in de buurt. De rechercheurs verbinden de belangen van de 
jongeren met die van de winkeliers en het winkelende publiek. Het Amerikaanse 
voorbeeld van de Guardian Angels inspireerde de jonge Marokkanen tot een 
aantrekkelijker maatschappelijk perspectief. De rechercheurs boden aan de andere 
betrokkenen in de buurt de mogelijkheid de jongeren niet als vijand maar als 
medestander in het buurtleven te zien. Voor de diverse afnemers van de dienstver
lening door de politie werden de mogelijkheden tot handelen verruimd. 

Hebben de jongeren werk? 
Toch passen bij deze praktijkbeschrijving ook een aantal kritische opmerkingen. 
Men kan het experiment als succes definiëren vanwege haar veelzeggende 
werking naar de buurt in kwestie, het stadsdeel en andere buurten in Amsterdam. 
Tegelijkertijd moet men de effecten van het experiment toetsen in termen van het 
maatschappelijk succes van de Marokkaanse jongeren in kwestie. Hebben alle 
jongeren werk? Een positieve beantwoording van deze vraag verhoogt het kwali
tatieve effect van het experiment aanzienlijk. 

Sensitizing concepts 
Het project "Beware, Watch Out" was een voorbeeld van politiële aanpak buiten de 
institutionele regelgeving om. In hun communicatie met de jongeren boden de 
betrokken rechercheurs hen zeggenschap en stelden zij zich op als 'netwerkers' in 
de buurt. Zij gaven de jongeren het besef deel te zijn van hun sociale omgeving. 
Daarmee veroverde de politie in belangrijke mate haar legitimatie terug in de 
optiek van de jongeren in kwestie. 

De rechercheurs moedigen de jongeren aan om op creatieve manier gebruik te 
maken van de mogelijkheden 'op straat'. 
De werkwijze van de rechercheurs is discretionair. Zij bleken in staat te zijn te 
acteren in netwerken binnen en rond de buurt. Deze netwerken zijn de groepen 
jongeren in kwestie, de winkeliersvereniging, de stadsdeelraad Osdorp, de 
buurthuizen en jongerenhulpverlening, de korpsleiding en het gemeentebestuur. 
De actie van rechercheurs en jonge ordebewakers verbonden deze netwerken tot 
een zinvol geheel. Het product van deze koppeling verhoogde de kwaliteit van de 
leefomgeving. 



116 

Ijkpunten 
Zeer opvallend in het Osdorper project was de volstrekt andere aanpak door de 
politie. Vooral werden hun inzet, belangeloosheid en hun begrip voor de jongeren 
als individuen genoemd. Zij wisten de jongeren te zien als deel van oplossing. 
Daarbij telden onderhandeling, coalitievorming en netwerkontwikkeling, des te 
minder een uitsluitend strafrechtelijke aanpak. 
Door hun aanpak wisten de rechercheurs de jongens in kwestie een steuntje in de 
rug te bieden. 

6.3.2 Kwaliteit bij ondersteuning van slachtoffers 

Opnieuw: monopolie 
Hierboven gaf ik aan dat politiemensen en slachtoffers met elkaar hebben te 
maken. Melding maken van een misdrijf kan men alleen maar bij de politie doen. 
Aangifte doen van een misdrijf komt voort uit de wens naar opsporing van de 
daders, het terugkrijgen van de gestolen spullen, omwille van de verzekering of uit 
burgerplicht (28). Achter de verschillende motieven speelt de meer algemene 
wens tot herstel van het rechtsgevoel. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf 
aangevers ontevreden is over de reactiewijze van de politie. Ondervraagden 
geven aan meer ondersteuning te hebben verwacht. Men wil erkend worden in 
het slachtofferschap. Dit gebeurde onvoldoende. Bovendien ontdekten de onder
zoekers dat mensen die vaker slachtoffer zijn geworden een negatiever oordeel 
over de politie uitspreken (29). 

Discretionaire ruimte en persoonlijk contact 
Met bovenstaande opmerkingen wordt de notie over de politiefunctionaris als 
frontlinie-werker bevestigd. Hij is degene, die verkeert op het "wrijfvlak" tussen 
instantie en eigen omgeving van slachtoffers (30). Wij zagen dat deze functionaris 
met regelgeving heeft te maken maar tegelijkertijd ook de ruimte heeft zijn eigen 
stijl van werken te ontwikkelen. Gegeven deze handelingsruimte heeft hij de 
keuze al dan niet slachtoffervriendelijk aan de slag te gaan. Kwaliteit ontstaat op 
het moment wanneer de functionaris ervoor kiest de gebruikers van politiedien
sten meer zeggenschap te bieden. Deze zeggenschap steunt niet zozeer op 
juridische procedures als de regelgeving uit de Wet Terwee. Het heeft meer zin 
om hulpbronnen in de eigen omgeving van het slachtoffer te activeren. De politie
functionaris streeft dan naar diens herwinning van zeggenschap over de eigen 
situatie. Hij levert dienstverlening "op maat". 

Uit een in 1996 gepubliceerd onderzoek van Wemmers blijkt dat, ondanks de 
beleidsinpanningen van de afgelopen decennia, culminerend in de Wet Terwee, 
politie en justitie er niet in slagen slachtoffers daadwerkelijk het idee te geven dat 
ze met respect worden behandeld (31). Dat een goed persoonlijk contact tussen 
functionarissen verbonden aan het strafrechtapparaat en slachtoffer van belang is, 
blijkt evenzeer uit het onderzoek. Slachtoffers, waarvoor politie of justitie op een 
persoonlijke manier inspanning verrichten, bijvoorbeeld voor wat betreft een 
schadevergoeding, zijn tevreden. Deze tevredenheid heeft eerder betrekking op de 
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kwaliteit van het contact met meestentijds de politiefunctionaris dan het uiteinde
lijke resultaat van de schaderegeling (32). Vertrouwen in politie en justitie draagt 
bij tot herstel van rechtsgevoel en daarmee een succesvolle verwerking van het 
misdrijf. 

CASUS 6.7 Het wijkteam bood uitkomst 
1) April 1987 komt een 28-jarige vrouw langs bij Bureau Slachtofferhulp. Zij 
is zeer bang voor haar ex-vriend, waarvan zij is gevlucht. Hij mishandelde 
haar regelmatig. De meest recente mishandeling ging gepaard met bedrei
ging met een mes. Zij is het gezamenlijke huis uitgerend met achterlating 
van haar huisraad, kostbaarheden en privé-spullen. Zij heeft ruim een jaar 
met deze man samengewoond, het huis staat op zijn naam. 
2) Naar aanleiding van de aanhoudende mishandeling en bedreiging heeft 
zij aangifte gedaan bij de recherche op het districtsbureau. Er volgde van 
hun kant weinig actie of herkenning. Wellicht was dit, meldde cliënte, 
vanwege het buitenlanderschap van de ex-vriend. Zij had na eerste mishan
deling aangifte gedaan maar daarna niet met de vriend gebroken. Zelf 
verwachtte cliënte niet teveel van de politie. Zij voerden de noodzaak van 
bewijsbaarheid aan. Van haar lage verwachtingen heeft ze ook melding 
gemaakt tegenover de rechercheurs in kwestie. 
3) Cliënte kwam bij Slachtofferhulp na lezing van een folder bij de huisarts. 
Cliënte wil graag haar spullen terug, vooral kostbaarheden en privé-bezit-
tingen. Het gaat daarbij om jeugdfoto's, diploma's en bijouterieën uit de 
familie. 
4) De medewerkster van Slachtofferhulp gaat in gesprek met de recherche. 
Deze stelt weinig te kunnen doen. Het betreft hier een civielrechtelijke 
kwestie. De rechercheurs vragen zich af waarom de vrouw het zo lang bij 
de man in kwestie heeft uitgehouden. In hoeverre was zij niet medeschul
dig aan de ongelukkige gang van zaken. De vrouw, die nu hulp vroeg, bleek 
in het verleden kritisch te zijn over hun werkwijze. Men kan ook weinig 
doen in strafrechtelijke zin, ondanks het gegeven dat de man in het verle
den in aanraking met justitie is gekomen. Er is weinig bewijsbaar. 
5) De medewerkster van Slachtofferhulp bespreekt de reactie van de 
recherche met cliënte. De reactie van de recherche versterkt haar negatieve 
aanpak op de politie. De medewerkster oppert de mogelijkheid van inzet 
door de uniformpolitie van het nabije wijkteambureau. Wellicht zijn de 
agenten daar meer onbevangen en hulpvaardig. Met een beetje geluk 
zouden de ervaringen van het slachtoffer tot zover in combinatie met haar 
concrete vraag als uitdaging aan het wijkteam kunnen worden gepresen
teerd. 
6) De verwachting wordt vervuld. Het wijkteam is bereid twee mensen naar 
de ex-vriend te sturen. Het zijn een agent en agente. Deze worden in de 
woning van de man binnengelaten. Na onderhandeling door de twee 
politiemensen geeft de man de privé-bezittingen, waaronder de kostbaarhe
den, mee. Het slachtoffer neemt deze in ontvangt en vertrekt naar haar 
actuele woonadres buiten Amsterdam. 
7) Uit latere rapportage door de twee agenten aan Slachtofferhulp, bleek de 
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man toegevelijker te zijn naar het wijkteam dan in zijn contact met de 
recherche. Het wijkteampersoneel benaderde hem correct. De aanwezig
heid van de vrouwelijke politiefunctionaris maakte het gesprek voor hem 
minder grimmig. Dat de politiemensen juist een uniform droegen, vond hij 
hoffelijk. 

Analyse 
Slachtoffers en politiemensen gaan op zoek naar kwaliteit in ondersteuning. De 
agenten van het wijkteam deden afstand van aanwezige regelgeving in tegenstel
ling tot hun collega-rechercheurs. De eigen inventiviteit van de politiemensen en 
het slachtoffer was van meer belang. 

Sensitizing concepts 
De wijkteamleden waren gevoelig voor de oproep om slachtoffers 'sterker' te 
maken. De politiemensen geloofden in zichzelf als 'netwerkers' c.q. bemiddelaars. 
Zo ook voelden zij zich moreel aangesproken om metterdaad goed te doen en zo 
iets voor het slachtoffer te betekenen. 

Ijkpunten 
Niet regelgeving maar de houding van de politiemensen in termen van inzet en de 
wil het slachtoffer werkelijk te verstaan was doorslaggevend voor bovenbeschre
ven actie. De politiemensen zagen zichzelf als bemiddelaar tussen burger en 
regelgeving. Daarmee gaven zij het slachtoffer erkenning en daarmee steun om 
door te gaan. 

Politie: handhaving gezag 
De klantgerichter houding van politiemensen wordt door henzelf geproblemati
seerd. Querido e.a. plaatsen de wijziging in houding in historisch perspectief: 
"Vijentwintig jaar geleden gingen politiemensen uit van het geloof in het hogere 
belang dat orde en gezag gehandhaafd moesten worden" (33). De politiepraktijk 
was toen in zichzelf verdeeld: "Dat was het tegenstrijdige. Op straat moesten we 
de baas spelen over burgers, op het bureau moesten we voor de commissaris in de 
houding staan en voor de brigadier salueren. Buiten een leeuw, binnen een lam." 
Oud-adjudant Van der Graft meldt over houding en mogelijkheden van politiemen
sen om buiten regelgeving en hiërarchie om te opereren: Nu rijden ze rustig in een 
dienstauto naar Zandvoort. Toen mochten wij niets. Voor het minste geringste had 
je een straf aan je broek. Je moest het als jong agent niet in je hoofd halen op de 
stoel van de hoofdagent te zitten". 

Ondersteuning van slachtoffers 
Winkel benadrukt de grote waarde van goede slachtofferzorg door de politie: 
"enkele minuten deskundige hulp door een sensitieve politiefunctionaris, direct 
aansluitend op het 
gebeurde, is van meer waarde dan vele uren van professionele counseling op een 
later tijdstip" (34). 

Slachtoffers als informant of medemens 
De slachtoffergerichte aanpak door politiemensen is van het laatste decennium. In 
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het handboek van de Recherche Basis Cursus Amsterdam uit 1986 werden 
slachtoffers nog uitsluitend gezien als getuigen (35). 
De tekst van het handboek ging als volgt: "Zij (d.i. de slachtoffers) zijn dienstbaar 
aan het proces van opsporing: Vaak is de aangever aan emoties onderhevig. Laat 
hem zijn verhaal doen, dan afreageren en behandel daarna de aangifte van fase tot 
fase". 
Het in 1988 geïntroduceerde handboek kenmerkt zich door een veel meer op 
slachtoffers gerichte toonzetting (36). De auteurs refereren aan de Richtlijnen 
Vaillant en benadrukken de noodzaak van klantgericht werken. Hiermee vormde 
deze tekst de aanloop voor de latere Richtlijnen Terwee. 

Raampoort 
Zijn politiemensen in staat om op juiste wijze het verhaal van slachtoffers te horen 
? Zijn zij voldoende uitgerust om slachtoffers op adequate wijze over hun belang
en te informeren ? 
De inspanningen op Politiebureau Raampoort laten zien, hoe dit in zijn werk kan 
gaan. 

CASUS 6.8 Training on the job voor politiemensen (37) 
1) Van oktober 1988 tot juni 1993 kregen Amsterdamse politiemensen 
training op hun gespreksvaardigheid met slachtoffers van misdrijven. 
Bij de opzet van deze training, begonnen op districtsbureau Raampoort, 
vonden de initiatiefnemers de volgende uitgangspunten van belang: 

ondersteuning van slachtoffers door middel van nabezoek door de 
politie; 
verwijzing van slachtoffers voor schadebemiddelingnaar andere in
stanties; 
training on the job voor executieve politiemensen; en 
ondersteuning van betrokken politiemensen door de wijkteamleiding. 

2) In december 1988 werden de bureauleiding en brigadiers geïnformeerd 
over de opzet van het project. Gedurende drie maanden zouden twee 
dienstgroepen worden begeleid bij de opvang van slachtoffers. De praktijk 
leerde al snel dat deze opzet niet ideaal was. Er was een te gering aanbod 
van slachtoffers, de politiemensen waren in aanvang terughoudend. 
3) Er werd besloten de inhoudelijke begeleiding te verlengen en het project 
bij twee nieuwe dienstgroepen te introduceren. Langzamerhand kwamen 
poütiemensen zelf met vragen om consultatie. Het oorspronkelijke plan om 
een enkele dienstgroep drie maanden achtereen begeleiding te bieden 
werd verlaten. Projectgroep en districtsleiding zochten het nu in versnelde 
uitvoering van introductiedagen aan alle dienstgroepen en aansluiting op 
dagelijkse vragen over omgang met slachtoffers. 
4) Het beleid achter dit experiment was tweeledig. Betrokken politiemen
sen wilden door het project de kwaliteit van hun dienstbetoon in algemene 
zin verhogen. Tegelijkertijd wilde men een betere opvang voor slachtoffers. 
Dezen hadden behoefte aan betere informatieverstrekking en erkenning van 
hun slachtofferschap. 
5) Met de uitvoering van het project mikte men op de uitbreiding en verdie
ping van het arsenaal aan handelingsmogelijkheden voor politiemensen. De 
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initiatiefnemers nodigden de cursisten uit om de eigen competentie op
nieuw te waarderen. Dit streven sloot aan op het besef misdrijven vanuit de 
optiek van slachtoffers te bekijken. 
6) Optimale organisatie van het project veronderstelde de aanstelling van 
een inhoudelijke begeleider en van een contactpersoon per politiebureau. 
Deze contactpersoon was een politiefunctionaris. Deze was aanspreekpunt 
voor beantwoording van allerlei praktische vragen. 
7) Het nabezoek bij slachtoffers thuis vormde een belangrijk onderdeel van 
het programma. De duur van een nabezoek bedraagt gemiddeld anderhalf 
uur. Tijdens dit gesprek hadden politiemensen het leerdoel om het gesprek 
binnen een bepaalde tijd af te ronden en voorzover mogelijk het gesprek tot 
de nasleep van het misdrijf te beperken. Het bleek van belang te zijn dat 
politiemensen leerden geen te hoge verwachtingen bij slachtoffers te 
wekken. Ook daarom was goede vaardigheid ten aanzien van het verwijzen 
("netwerkkennis") aan te bevelen. 

Analyse 
Uit de opzet van het programma kwam naar voren dat politiemensen het waar
deerden om op deze wijze kennis te maken met de omstandigheden van slachtof
fers. Het programma stelde politiemensen in staat slachtoffers op pragmatische 
wijze te ondersteunen. Er werd spaarzaam gebruik gemaakt van de mogelijkhe
den van het strafrecht. Slachtoffers werden niet in therapeutische termen gecate
goriseerd. De taal van politiemensen sloot aan op de taal van slachtoffers. 
Bezochte slachtoffers meldden hun tevredenheid over deze 
aandacht en zorg door politiemensen. 

Sensitizing concepts 
Bij het experiment "Raampoort" werd sterk geïnvesteerd in de directe communica
tie tussen slachtoffer en ondersteunende politiefunctionaris. Daarbij werd de 
politiefunctionaris ook het nodige aan eigen handelingsruimte geboden. Zijn werk 
zat in het, naar vermogen, creatieve koppelen. Daarmee werden de mogelijkheden 
van het strafrecht niet terzijde gesteld maar wel gerelativeerd. Betrokken politie
mensen keken in de eerste plaats naar 'hulpbronnen' in de eigen omgeving van 
slachtoffers. 
Het ging erom slachtoffers zoveel mogelijk zeggenschap over hun omstandighe
den "terug te geven". De politiemensen waren erop uit zoveel mogelijk aan 
slachtoffers aansluitende oplossing te bieden. 

Ijkpunten 
Het experiment werd juist tot succes vanwege de belangeloze inzet van deelne
mende politiemensen. Zij waren gemotiveerd om het slachtoffer zo integer 
mogelijk te verstaan. Dit kon ook omdat het experiment op basis van vrijwilligheid 
opereerde. De politiemensen deden mee op basis van persoonlijke (morele) 
overtuiging. 

Vertrouwen op eigen deskundigheid 
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Uit bovenstaande casus wordt duidelijk dat de eerste opvang van slachtoffers een 
zaak van politiemensen zelf kan zijn. 
Ondersteuning van kwaliteit komt voort uit vertrouwen op eigen kracht. Politie
mensen ontdekken bij zichzelf talenten wanneer zij slachtoffers behulpzaam zijn 
bij het hervinden van kracht. Het wordt de taak van de politiefunctionaris om 
slachtoffers in eigen omgeving op te zoeken en hen uit te nodigen hun verhaal, in 
eigen termen, te vertellen. De politiefunctionaris is daarbij vragenstellend bezig 
maar niet vanuit een recherchetechnisch perspectief. Hij probeert om slachtoffers 
'mee te voeren' uit de eerste allesoverheersende schok van het misdrijf. Eveneens 
helpt hij met het, op menselijke maat, aanbieden van informatie over de gang van 
zaken rond onderzoek en eventuele aanhouding van daders. De menselijke maat 
hangt samen met de stijl van informatieverstrekking. Wanneer concreet verteld 
wordt over wat politiemensen aan de zaak deden, valt dit in goede aarde. Dit is 
niet het geval bij officiële, sterk door het strafrecht gekleurde, verhalen. In dat 
geval werkt het taalgebruik afstand scheppend en verkleint de concrete hande
lingsmogelijkheden van slachtoffers (38). 

Verhalen van slachtoffers dagen politiemensen uit om slachtoffers 'mee te voeren' 
naar een situatie van meer competentie. Slachtoffers zijn, bijvoorbeeld wanneer zij 
zich geen voorstelling van de dader kunnen maken, uitermate bang voor iedereen, 
die maar enigszins verdacht lijkt, geworden. Informatieverstrekking over daders in 
kwestie werkte, zo bleek, geruststellend. De daders worden, in de optiek van hun 
slachtoffers, teruggebracht naar het niveau van individueel plaatsbare personen 
(39). 
De participerende politiemensen creëerden voorwaarden tot 'wederkerige besluit
vorming'. De uitnodiging aan slachtoffers om hun verhalen te vertellen en het 
aanbod tot adequate informatievoorziening leidden tot verruiming van het 
handelingsrepertoire van beide partijen. Deze verruiming had enerzijds betrekking 
op de verwerking van het misdrijf en anderzijds op het vermijden van nieuwe 
criminaliteit. Slachtoffers ontwikkelden aanwijzingen voor een in de toekomst 
veiliger gedrag. 

6.3 Kwaliteit door politie en slachtofferhulp te samen 

Communicatie 
Ondersteuning door de politie heeft betrekking op de eerste opvang van slachtof
fers. Deze is van kwaliteit wanneer wordt geappeleerd aan het vermogen tot 
communicatie tussen slachtoffers en hun omgeving, zoals in bovenstaande casus, 
executieve politiemensen. Tussen beide partijen ontstonden aanwijzingen voor 
vaardiger handelen. Walklate geeft aan hoezeer de uitbreiding van het aantal 
'gesprekspartners' rond slachtoffers bijdraagt aan een groter gevoel van veiligheid 
(40). Zij wijst slachtofferhulp in het bijzonder aan als een dergelijke gesprekspart
ner. Politie en slachtofferhulp leveren dan te samen kwaliteit aan slachtoffers. 

Op een aantal politiebureaus in het land is Slachtofferhulp gevestigd. De Stichting 
Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland verzorgt op vrijwel alle politiebureaus in 
de regio spreekuren voor slachtoffers. Dit doet de Stichting ondermeer op het 
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districtsbureau Flierbosdreef. 

CASUS 6.9 Slachtofferhulp in Amsterdam Zuid-Oost; de kunst van 
wederzijds verwijzen (41) 
1) In het voorjaar 1987 uitte Slachtofferhulp Amsterdam een noodkreet aan 
de Amsterdamse politiek. Er moest meer subsidie komen, anders zou de 
Stichting het financieel niet meer bolwerken. Het werd steeds duidelijker 
dat de organisatie had te groeien voor wat betreft het aantal vrijwilligers. 
Het aantal hulpvragers groeide aanzienlijk. 
2) Daarnaast groeide het besef dat er meer actie moest komen naar etnische 
minderheden. Hoe kon je zoiets op herkenbare en aansprekende wijze vorm 
geven ? 
3) In de zomer van 1987 kreeg Slachtofferhulp positief antwoord van Groen 
Links. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren benaderd. Slachtof
ferhulp was toen nog onvoldoende onderwerp van landelijke discussie. 
4) Groen Links zorgde voor een incidentele subsidie van vijftienduizend 
gulden. Zij koppelde aan dit bedrag een voorwaarde. Slachtofferhulp moest 
zich inspannen in de benadering van slachtoffers uit etnische minderheden. 
Dit sloeg o.a. op slachtoffers van discriminatie. 
5) Slachtofferhulp ging over tot werving van vrijwilligers, afkomstig uit 
etnische minderheden. 
6) Er was nog iets wat hielp. Districtsbureau Flierbosdreef in Amsterdam 
Zuid-Oost kreeg een nieuwe chef. Deze had via zijn vorige werkplek, dis
trictsbureau Waddenweg in Amsterdam Noord, al kennis gemaakt met 
Slachtofferhulp. Hij wilde ook graag introductie van spreekuren op zijn 
nieuwe werkplek. 
7) Amsterdam Zuid-Oost heeft behoorlijk wat inwoners van niet-Hollandse 
origine. De chef recherche Flierbosdreef was een politieman, die uitdrukke
lijk geloofde in meer dienstbetoon door de politie. 
7) Met de spreekuren kon Slachtofferhulp snel beginnen. Zij koos voor een 
'kleinschalige' aanpak. De medewerkers kozen bij voorkeur voor contacten 
met politiemensen 'in de diepte'. Liever een grondig contact met de 
recherche-afdeling dan een veel minder verplichtend contact met alle 
eenheden in het district. De keuze voor de recherche-afdeling was niet 
willekeurig. Daar bestond, door de steun van de chef, de nodige good-will 
voor Slachtofferhulp. 
8) De twee medewerksters van Slachtofferhulp, die het spreekuur vormga
ven, waren afkomstig van respectievelijk de Nederlandse Antillen en 
Suriname en woonachtig in Amsterdam Zuid-Oost. Zij kregen als taak 
politiemensen aan te zetten tot een slachtoffervriendelijker werkwijze. 
Eveneens lieten zij zien, hoe je met slachtoffers kon werken. Ook hielden zij 
voordrachten voor politiemensen. 
9) De inzet van beide medewerksters werd als waardevol ervaren. Dit was 
te merken aan de mond tot mondreclame voor het spreekuur Slachtoffer
hulp. Er kwamen vele allochtone hulpvragers. Slachtofferhulp deelde haar 
werkruimte met die van de recherche. Verwijzing verliep daardoor goed en 
zonder drempels. Allochtone slachtoffers wisten de weg naar Slachtoffer-
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hulp te vinden. 

Analyse 
De opzet van wederkerige communicatie vraagt om herkenbaarheid en bereik
baarheid van cliënten en ondersteuners. De etnische afkomst van de medewerkers 
van Slachtofferhulp en hun bekendheid met Amsterdam Zuid-Oost leken positief 
te werken. Dit resultaat gaf de medewerkers meer gezag in de ogen van betrokken 
recherecheurs. In deze context ontstond een samenspel tussen slachtoffers, 
Slachtofferhulp en recherche, waarbij een klimaat ontstond waarin slachtoffers 
konden praten over hun gevoelens en handelen voor de onmiddellijke toekomst. 
Slachtoffers, Slachtofferhulp en politie leerden elkaar hoe verbetering van hande
len te bereiken. De inzet van de medewerkers van Slachtofferhulp gaf slachtoffers 
en politiemensen een 'duwtje in de rug'. 

In een vooronderzoek over etnische minderheden en hun gebruik van Slachtoffer
hulp meldden Lempens e.a. dat slachtoffers uit etnische minderheden minder snel 
naar Slachtofferhulp worden verwezen (42). De auteurs geven aan dat dit gegeven 
ondermeer samenhangt met hun geringer bereidheid om aangifte te doen. Deze 
geringere bereidheid hangt samen met taalbarrière, onbekendheid met het 
strafrechtapparaat, angst voor de politie en de illegale status van sommige 
immigranten. 
Geringer verwijzing naar Slachtofferhulp heeft ook te maken met de eigen inschat
ting van politiemensen. Zo bleek uit onderzoek dat de politiemensen allochtonen 
minder snel verwijzen omdat zij vermoeden dat deze eerder beroep kunnen doen 
op de steun van het eigen informele netwerk. Allochtonen zouden, volgens deze 
inschatting, Slachtofferhulp minder nodig hebben. Als dit toch het geval is, dan 
enkel voor regeling van schade. 
De hierboven beschreven inzet van allochtone medewerkers op Flierbosdreef 
weerlegde deze onjuiste veronderstellingen. 

Sensitizing concepts 
De inzet van twee allochtone medewerkers op een anderszins 'wit' bureau maakte 
Slachtofferhulp en politie bereikbaar voor de vele nationaliteiten in Amsterdam 
Zuid-Oost. De medewerkers spraken de 'taal' van de slachtoffers en waren in staat 
te koppelen tussen slachtoffers, politie en andere hulpverlenende instanties in de 
Bijlmer (discretionaire ruimte, kunnen netwerken, kleinschalig arrangement van 
sociale omgeving). 

Ijkpunten 
De medewerksters situeerden zichzelf tussen de vele buitenlandse en allochtone 
slachtoffers en de 'Hollandse' politiemensen; op deze wijze belichaamden zij het 
idee van werkzaam te zijn als kleinschalig opererende tussenpersoon. Door hun 
aanpak won de politie duidelijk aan legitimatie. 

CASUS 6.10 Zelfs de dieven zijn hier aardig 
1) Het succes van ATAS, de Amsterdamse stichting voor hulpverlening aan 
toeristen, die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, hangt voor een 
belangrijk deel samen met haar intensieve samenwerking met de politie. 
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Alle cliënten van de stichting worden doorverwezen na opmaak van de 
aangifte. Verbalisant en ATAS overleggen per cliënt over optimale onder
steuning. Zo ook geldt dit voor onderstaande verslaglegging door Hetty, 
één van de medewerkster van Bureau ATAS (43). 
2) "De telefoon gaat: de politie. Of we twee Amerikaanse dames kunnen 
helpen. Van één van hen is de tas gestolen met alles erin. Nu, daar zijn we 
voor, dus: naar beneden (de aangiftebalie van wijkteambureau Nieuwezijds 
Voorburgwal) om ze op te halen. Het blijken een moeder en haar dochter. 
Aangeslagen maar toch nog opgewekt. "These policemen are so nice". 
3) Moeder had haar tas in een restaurant op de grond gezet en toen zij 
wilde betalen: weg tas! Paspoort, creditcards, ticket, tweehonderd gulden 
in contanten en nog het één het ander: allemaal weg. De sleutel van de 
hotelkamer zat ook in de tas, dus het hotel inlichten, zodat niet intussen 
hun kamer zou worden leeggeroofd. "Oh, you guys do such a wonderful 
job!". 
4) Allereerst de creditcards blokkeren, dan de luchtvaartmaatschappij 
bellen over vervangende tickets, adres geven van het consulaat voor 
paspoorten of laisser-passer-documenten. "We should have something like 
this organization in L.A." 
5) Er komt aardig schot in de zaak, de dames drinken hun kopje thee als er 
twee, in blauw geklede, mannen, stralend in de deur staan. Het zijn twee 
agenten van het bureau Warmoesstraat met de tas. 
6) De dames en ik zijn sprakeloos als alles er nog in blijkt te zitten, behalve 
de tweehonderd gulden. 
De tas was op een duidelijk zichtbare plaats, niet ver van het politiebureau 
neergezet. Onze cliënten zijn tot tranen geroerd en moeder stamelt: "Even 
thiefs are nice here." 

Sensitizing concepts 
De sterkte van ATAS zit vooral in haar vermogen te kunnen netwerken tussen 
gedupeerde toeristen en de politie. Ook in dit voorbeeld worden politiemensen 
aangemoedigd het niet volgens de regels te doen maar de situatie volgens hun 
eigen inschatting te interpreteren. Bij de medewerkster in kwestie is er oprechte 
blijheid dat de gestolen spullen terug worden bezorgd. De politie, Amsterdam in 
z'n geheel, had in de ogen van de Amerikaanse toeristen, duidelijk haar legitimatie 
herwonnen. 
De twee politiemensen waren gebrand op een onmiddellijke oplossing en verleen
den daaraan hun medewerking. Er was voldoende contact tussen de wijkteambu
reaus Warmoesstraat en Nieuwezijds Voorburgwal om snelle levering van de 
gestolen en weer gevonden zaken te bewerkstelligen. 

Ijkpunten 
Met deze gelukkige gang van zaken kregen beide slachtoffers een hart onder de 
riem gestoken. ATAS heeft zoveel bekendheid in het binnenstaddistrict opge
bouwd dat politiemensen aldaar goed op de hoogte zijn van het werk van ATAS 
en onmiddellijk weten te koppelen. Voor toeristen geldt, dat wanneer zij gedu
peerd raken, zij snelle actie nodig hebben en geen strafrechtelijke afhandeling. Bij 
dergelijke actie worden toeristen zelf zoveel mogelijk als probleemoplosser mee-
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uitgenodigd. 
De vrijwillige medewerkers van ATAS zijn bereid tot inzet en verantwoording en 
hebben de wens slachtoffers, gegeven hun tijdelijke kwetsbaarheid, zo belang
eloos mogelijk te ondersteunen. 

6.4 Afsluiting 

In dit hoofdstuk kwam de vraag ter sprake aan welke voorwaarden de omgang 
tussen slachtoffers en politie behoort te voldoen. Bij beantwoording van deze 
vraag kwamen zowel de politie-organisatie als de politie-functionaris aan bod. 

Organisatie en eigen initiatief 
Voor wat betreft de politie-organisatie Amsterdam-Amstelland kenschetste ik 
deze, aan de hand van de theorievorming van In't Veld, als één in omslag. De 
politie herbezint zich op een herdefinitie van haar voortbestaan en probeert 
zichzelf van een "wachters-" naar een publieksgerichte organisatie om te vormen. 
Niet langer reageert de politie-organisatie op gebeurtenissen uit de samenleving 
in termen van discipline, respect voor traditie en hiërarchie en met een scheutje 
fatalisme maar streeft zij ernaar zichzelf als een organisatie met een 'missie', een 
eigen set aan toekomstgerichte doelstellingen neer te zetten. Hierbij tellen 
waarden als onderhandeling met de omgeving, competitie, gebruik van eigen 
initiatief en optimisme. Enige aan strategie bestede zinnen in het Jaarverslag 1996 
van het Regiokorps Amsterdam-Amstelland zijn in dit verband illustratief: "Het 
korps is voordurend op zoek naar een ideale combinatie van leiderschap en 
initiatieven die vanuit de basis komen. Leiderschap is daarom per definitie flexibel 
en vooral situationeel bepaald. Dat wil zeggen dat wij onze doelstellingen, 
kwaliteitseisen en resultaten steeds per locatie bepalen" (44). 
De korpsleiding spreekt veelvuldig over kwaliteit; veelal in de zin van kwaliteit 
van bovenaf. Zij laat zich daarbij ondermeer inspireren door Peters en Waterman 
uit de Verenigde Staten, Imai uit Japan en de Mansbeweging uit Nederland. 

Monopolie en discretionaire ruimte 
De politie is de eerste en meestal de enige toegang naar het strafrecht. Deze 
instantie speelt een strategische rol waar het gaat om het herstel van het rechts
gevoel van door crimininaliteit of verkeersonveiligheid getraumatiseerde burgers. 
In dit hoofdstuk is aan de hand van casusposities geïllustreerd dat de stijl van de 
afzonderlijke politiefunctionaris er zeer toe deed of slachtoffers kwaliteit werd 
geboden. Bleef hij, in termen van In 't Veld's hybride organisatie, bureaucraat en 
verstond hij de Wet Terwee vooral als een tijdsbesparende maar niet tot klant
vriendelijkheid uitnodigende aangifte-procedure? Of maakte hij gebruik van zijn 
discretionaire ruimte om slachtoffers het gevraagde te bieden aan leedverwerking, 
erkenning van slachtofferschap en adequate informatie op het gebied van schade
regeling? Anders gezegd: wist de politie-agent tezamen met slachtoffer en andere 
partijen in het netwerk op de omstandigheden aansluitende kennis ('situated 
knowledge'). Wanneer het laatste het geval is, een aantal casusposities wezen in 
die richting, dan kan over de politie, beter: het wijkteam of de recherche-afdeling 
in kwestie gesproken worden als een 'lerende organisatie'. Zoals bij de casusposi-
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tie besproken, kan de politieleiding daarin een stimulerende rol spelen. Staat zij de 
uitvoerende politiefunctionaris toe, sterker: moedigt zij deze aan om kwaliteit na 
te streven? 

Cultuur en zelfredzaamheid 
Het in 1986, begonnen proces van organisatieverandering van de politie 
Amsterdam-Amstelland heeft eerder de structuur dan de cultuur van de orga
nisatie beïnvloed. Ik vermoed dat het concept van zelfredzaamheid én de uitwer
king van het begrip kwaliteit in termen van sensitizing concepts en ijkpunten 
beter aansluiten op de vraag naar goed dienstbetoon door politiemensen. 
Zelfredzaamheid sluit aan op het idee van wederkerige communicatie tussen 
burgers en politie. Uitvoerende politiemensen, zo blijkt uit de casusposities, zijn in 
staat conform het concept van discretionaire ruimte, slachtoffers te ondersteunen. 
En dat heeft dan betrekking op de cultuur van een organisatie, die zich uitgespro
kener op haar publieksgerichte taak gaat toeleggen. 

Ook Justitie als partij in het netwerk 
Hiermee is de vraagstelling voor wat betreft de politie beantwoord. In het komen
de hoofdstuk ga ik in op de werkwijze van medewerkers bij Justitie. Ook in 
hoofdstuk 7 zoek ik naar antwoord op de vraag hoe ondersteuners van slachtoffers 
metterdaad tot dienstbetoon van kwaliteit zijn aan te zetten. 

Noten 

1) Lipsky (1980): De frontliniewerker ofwel street-level bureaucrat is de functiona
ris onderaan de organisatie-piramide, die metterdaad de kerndoelstelling van de 
organisatie uitvoert. Deze staat in rechtstreeks contact met de gebruiker van de 
diensten. Te denken is aan de maatschappelijk werker, de huisarts, de medewer
ker van Slachtofferhulp en de uitvoerend politiefunctionaris. 

2) In't Veld (1995) 

3) idem: blz. 59: De terminologie ontleent In 't Veld aan Jane Jacobs: Systems of 
Survival; A dialogue on the moral foundations of Commerce and Politics (1992). 
Hybride organisaties opereren met twee met elkaar conflicterende morele syndro
men, twee elkaar tegensprekende strategieën om de organisatie in kwestie 
levensvatbaar te houden. 

4)VanDaalen(1991) 

5) Denkers(1990) 
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6) Schafrat (1982): Vooral het spraakmakende Hawthorne onderzoek uit 1937 
werkte innoverend. Niet technische aanpassing maar aansluiting bij motivatie van 
mensen werkte kwaliteitsverbeterend. De gedachtenvorming van de 'Human 
Resources School' weerspiegelt een grote nadruk op de interne verhoudingen 
tussen leiding en medewerkers. De benadering vertoont alle trekken van een 
sociale technologie en is daarmee uitwerking van het, van daarvoor daterende, 
Scientific Management. Pas in de jaren zestig worden de inhoud van het werk en 
de mogelijkheden van menselijke ontplooiing op het werk instrumenten tot kwali
teitsverbetering . 

7) Peters, Waterman (1982) 

8) Pinchot (1985) 

9)Imai(1986) 

10) Peereboom (1988) 

11) R. OdenMrchen, organisatieadviseur en managementtrainer bij het Politiestu
diecentrum te Wamsveld meldt, in een vraaggesprek met scribent, over een 
belangrijke omslag sinds 1985. Toen kwam de oprichting van de eerste wijkteams 
op gang met de daaraan verbonden afbouw van specialisaties. Toch blijven 
bepaalde functies op centraal niveau intact. Te denken is aan de centrale recher
che, de dienst operationele ondersteuning en de dienst logistieke ondersteuning. 

12) In t Veld (1995): blz. 60 e.v. 

13) Odenkirchen (interview) 

14) Wijkteam Balistraat: Ontwerp van beleid 1989-1990; Amsterdam, 1990 

15) Projectgroep Organisatiestructuur: Politie inverandering; Den Haag, 1978: blz. 
91 

16) Cordie (1993) 

17) Fijnaut C. en Moerland H.: Politiële wijkteams en de angst voor misdaad; in: 
Winkel en Van der Wurff (1990): blz. 129 e.v.: In tegenstelling tot de Verenigde 
Staten was in Nederland bestrijding van angstgevoelens geen uitgangspunt bij de 
opzet van wijkteams maar vermindering van deze gevoelens wel feitelijk effect. 

18) Morganthau T. e.a.: The war at home: how to battle crime; Newsweek, 25 
maart 1991: blz. 29: Wijkteamgerichte surveillance in Chicago draagt bij tot een 
beter contact tussen publiek en politie. Dit leidt tot vermindering van angstgevoe
lens bij (potentiële) slachtoffers. Het publiek doet daarom vaker een beroep op de 
politie. Deze kan met meer kennis van zaken over de buurt optreden. 



128 

19) Cordie (1993). 

20) idem: de auteur geeft aan dat men het bij meer gangbare organisatieverande
ring zoekt in verandering van strategie, structuur, systemen en procedures. Cordie 
pleit voor verandering in termen van houding en cultuur. 

21) Denkers (1990): blz. 83 e.v. 

22) idem: blz. 31 

23) In 't Veld (1995): blz. 61 

24) Denkers (1993): blz. 8 e.v. De auteur somt een aantal uitgangspunten op voor 
contextaansluitend handelen. Iets onverwachts doen, angst overwinnen, autono
mie behouden, zorgen niet de zoveelste klootzak te zijn, bij je leest blijven, op 
gelijke hoogte gaan zitten, op volle breedte aanspreken, judo-en, het gemeen
schappelijke zoeken zijn voorbeelden van handelen waarbij politiemensen zich 
kunnen bevrijden van belemmerende extensions. 

25) Deze case is samengesteld op basis van een interview door scribent aan drs. 
N. Toenders, de projectmedewerker zelfredzaamheid aan het vijfde politiedistrict 
te Amsterdam 

26) Denkers (1993): blz. 14 e.v. De auteur wijst op vijf gebieden waar het besef van 
zelfredzaamheid versterkt kan worden. Hij duidt deze gebieden aan als gedrags
modaliteiten. Deze zijn achtereenvolgens: conflictoplossing, assertiviteit, zelfdisci
pline, dienstbetoon en sociale betrokkenheid. 

27) Van den Boomen (1993): blz. 77 e.v. 

28) Van Schie, Wiegman (1992): blz. 40 

29) idem: blz. 38 

30) Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990): blz. 130 e.v. 

31) Wemmers (1996) 

32) idem: uit het onderzoek blijkt dan ook dat respondenten doorgaans meer te 
spreken zijn over het dienstbetoon door de politie dan die door het Openbaar 
Ministerie. Met de laatste instantie is er veel minder kans op een persoonlijk 
contact. 

33) Smits H.: Het late gelijk van Provo; in: Vrij Nederland, 29 september 1990 

34) Zwanenburg en Winkel (1990): uit onderzoek bleek ondermeer dat effectieve 
vermindering van angst optreedt wanneer de politiefunctionaris slachtoffers thuis 
opzoekt. 
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35) Bureau Opleidingen Gemeentepolitie Amsterdam: Handboek RBC; Amsterdam 
1986 

36) Projectgroep Recherche Basis Cursus Zutphen: Recherche-le-ren; Zutphen, 
1988 

37) Barkhuis (1990) 

38) Denkers (1993): blz. 213 e.v. 

39) idem 

40) Walklate (1989): De auteur refereert aan het 'coinmunity-safety'-programrna 
van Bright: Community Safety, crime prevention and local authority; in: P. Wilmott 
(red.) Policing and the Community, Police Studies Institute Discussion Paper 16; 
London, 1987 

41) Het project slachtofferhulp Flierbosdreef wertd vormgegeven door de mede
werkers B. Alexander-Robles en B. van Putten van de Stichting Slachtofferhulp te 
Amsterdam 

42) Assa, Lempens, Ontas (1996) 

43) ATAS: Vijf jaar steun en toe(rist)verlaat; publicatie ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van Bureau ATAS; Amsterdam, 1996 

44) Regiokorps Politie Amsterdam-Amstelland: Jaarverslag 1996; Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland; Amsterdam, 1997 
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