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Inleiding

CONTEXT
Het vertrouwen in de Nederlandse politie en het hebben van een goede reputatie zijn essentieel voor het goed uitvoeren van
haar missie (‘waakzaam en dienstbaar’ zijn aan de waarden van de rechtsstaat). De politie doet daarom onderzoek bij
burgers om in kaart brengen hoe het gesteld is met het vertrouwen en de reputatie van de politie. Sinds 2020 voert Kantar
Public dit onderzoek uit. In de laatste metingen van september 2020 en februari 2021 komt een aanzienlijke groep ‘burgers
met weinig vertrouwen’ naar voren. Uit het laatste onderzoek blijkt onder andere dat er wel een hoge legitimiteit is en een
bereidheid om mee te werken met de politie, maar dat de doelgroep serieuzer genomen wil worden en dat ze vinden dat er
meer rekening gehouden moet worden met de wensen van burgers. Naar aanleiding van deze resultaten heeft de politie
deze groep burgers verder geduid. Op basis van verschillende onderzoeken zijn er vier groepen geïdentificeerd die weinig
vertrouwen hebben in de politie. De groepen zijn:
1. burgers die wantrouwend staan tegenover de overheid (boerenprotesten, toeslagenaffaire, coronademonstranten)
2. burgers die teleurgesteld zijn na aangifte/melding
3. burgers die teleurgesteld zijn door gedrag van de politie (etnisch profileren)
4. burgers die in aanraking zijn gekomen met de politie (boete of straf)
Om nog beter te begrijpen waar het gebrek aan vertrouwen precies op gestoeld is, heeft Kantar Public verdiepend kwalitatief
onderzoek uitgevoerd.
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ONDERZOEKSDOEL
Het belangrijkste doel van dit kwalitatieve onderzoek is om de verhalen achter de cijfers te horen en beter te
begrijpen waar het lage vertrouwen in de politie bij burgers vandaan komt. Het onderzoek dient inzicht te geven in de
sentimenten, overtuigingen en ervaringen van burgers. Vervolgens is de vraag hoe deze inzichten zich verhouden
tot de door de politie geformuleerde groepen. Passen de inzichten bij de vier groepen of zijn er aanwijzingen voor
mogelijke nieuwe groepen? Dit onderzoek levert hiervoor de eerste inzichten. Voor het bepalen van de omvang van
deze groepen is kwantitatief onderzoek nodig.

CENTRALE VRAAG

03

Centraal in dit onderzoek staat de vraag: welke opinies, overtuigingen, ervaringen en (niet vervulde)
behoeften van burgers liggen er ten grondslag aan het gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politie? Op
de volgende slide treft u een uitgewerkte centrale vraag met bijbehorende onderzoeksvragen. Deze vormden
de basis van het onderzoek.
Kwalitatief onderzoek onder burgers met weinig vertrouwen in de politie
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Centrale vraag en onderzoeksvragen
Welke opinies, overtuigingen, ervaringen (en niet vervulde) behoeften van burgers
liggen ten grondslag aan het gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politie?

Welke behoeften en verwachtingen hebben burgers
van de politie?

▪ Welke eerste associaties hebben burgers met de
politie en waar is dit op gebaseerd?
▪ Welk gevoel roept de politie op?
▪ Welke verwachtingen hebben burger van de politie?
▪ Hoe verhoudt de politie zich - volgens burgers - tot
burgers en wat vindt men daarvan?

Wat maakt dat burgers weinig of geen vertrouwen
hebben in de politie?

▪ Welke verhalen vertellen burgers over de politie?
▪ Welke rol spelen ervaringen, media, sociale
omgeving, opvoeding, ontwikkelingen in de
maatschappij bij het gebrek aan vertrouwen?
▪ Hoeveel vertrouwen is er in de overheid (in het
algemeen) en welke impact heeft dit op het gebrek
aan vertrouwen in de politie?
▪ In hoeverre zijn de verhalen van de burgers te
plaatsen binnen de - door de politie geformuleerde vier groepen?
▪ Welke verrijking van de vier groepen leveren de
verhalen van de burgers op en welke aanwijzingen
zijn er voor aanvullende groepen?

Wat kan de politie volgens de burgers doen om het
vertrouwen te vergroten?
▪ Welke suggesties noemen burgers om het vertrouwen
in de politie te herstellen?
▪ Wat kan/moet de politie volgens burgers anders doen
(bijv. aan haar communicatie en dienstverlening)?
▪ In welke (overheid)organisaties hebben burgers
(eventueel) wel vertrouwen en waar komt dat door?
▪ Wat doen deze organisaties beter? Wat kan de politie
hier volgens burgers van leren?
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Onderzoeksverantwoording

Doelgroep

Methode en onderzoeksdesign

De doelgroep van dit onderzoek zijn burgers met weinig vertrouwen in de
Nederlandse politie. Dit zijn burgers die in het kwantitatieve reputatieonderzoek
voor vertrouwen en reputatie een index cijfer hebben van 30 en lager (slechte
reputatie).

Het verdiepende onderzoek is uitgevoerd middels zeven focusgroepen die
ieder een uur en driekwartier duurden. Zes groepen zijn samengesteld op basis
van leeftijd (18-34*, 35-54 en 55+) en opleidingsniveau (hoger en lager
opgeleid). Binnen deze groepen was enige spreiding op geslacht en regio. De
zevende groep bestond uit burgers met een niet-westerse migratieachtergrond.
Ook binnen deze groep was een spreiding op leeftijd, geslacht en opleiding.

Werving en selectie

Veldwerkperiode

De werving en selectie van de deelnemers vond plaats via het NIPObase
panel van Kantar Public. Het betrof burgers die eerder hadden deelgenomen
aan het reputatieonderzoek van september 2020 en februari 2021. Via een
email zijn ze uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Alle deelnemers
hebben een incentive ontvangen.

Het onderzoek is uitgevoerd op 12, 14, 19 en 21 oktober 2021 via het online
platform Microsoft Teams. De opdrachtgever heeft hierbij online (anoniem
voor de respondenten) meegekeken.

* Door afmeldingen van een aantal deelnemers hebben aan de focusgroepen met deze
leeftijdscategorie enkele burgers deelgenomen die net buiten deze leeftijdscategorie vielen.
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Leeswijzer

Opbouw rapportage
In het eerst volgende hoofdstuk worden de belangrijkste inzichten van het onderzoek op een rij
gezet. In de daarop volgende hoofdstukken worden de inzichten onderbouwd met concrete
onderzoeksresultaten, ondersteund met citaten van deelnemers. De citaten vindt u in de grijze
vlakken op de slides. In hoofdstuk twee leest u eerst de context van de deelnemers. Daarna wordt in
hoofdstuk drie het beeld dat deelnemers van de politie hebben weergegeven. Vervolgens wordt in
hoofdstuk vier dieper ingegaan op de oorzaken van het lage vertrouwen. En tot slot wordt in het
laatste hoofdstuk uiteengezet wat er voor nodig is om het vertrouwen te vergroten, gebaseerd op de
behoeften van deelnemers.
Geen representativiteit beeld
Dit onderzoek is uitgevoerd middels een kwalitatieve methode (focusgroepen) wat betekent dat er
geen representatieve groep burgers aan het woord is geweest. De resultaten van dit onderzoek
kunnen dan ook niet worden gegeneraliseerd naar de totale groep burgers met weinig vertrouwen in
de politie. In deze rapportage wordt, naast deelnemers, ook gesproken over burgers met weinig
vertrouwen in de politie. Hiermee worden burgers bedoeld die deel hebben genomen aan dit
onderzoek en die weinig vertrouwen hebben in de politie.

Kwalitatief onderzoek onder burgers met weinig vertrouwen in de politie
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1
Inzichten en aanbevelingen

Belangrijkste inzichten over burgers met weinig vertrouwen
#1 Ervaringen en verhalen zorgen voor laag vertrouwen

#4 Men verwacht een benaderbare en empathische autoriteit

Persoonlijke ervaringen en verhalen uit de omgeving en media over het handelen van de politie
spelen een belangrijke rol bij het lage vertrouwen van deelnemers in de politie. Men is teleurgesteld
omdat ze in hun beleving (meerdere keren) niet goed geholpen zijn bij aangiften of omdat de politie
niet adequaat heeft opgetreden bij meldingen. Hierdoor overheerst het idee dat ze niks aan de politie
hebben en vraagt men zich af of ze in de toekomst wel op de politie kunnen rekenen en of de politie
bescherming zal bieden. Wat hier onder andere aan ten grondslag ligt is het volgende: het moment
dat deelnemers hulp van de politie nodig hebben bevinden zij zich veelal in een kwetsbare situatie.
Zoals een deelnemer zegt: ‘een klein iets’ kan voor iemand heel confronterend en pijnlijk zijn. Geen
hulp of reactie bij een aangifte en weinig begrip en empathie van een politieagent zorgt ervoor dat
men zich in zijn hemd voelt staan. Dit soort ervaringen hebben (diepe) impact op deelnemers en hun
vertrouwen in de politie. Deze zijn niet zomaar weggepoetst en er zijn waarschijnlijk meerdere
positieve ervaringen nodig om dit gevoel om te zetten. Het gezegde is niet voor niets: vertrouwen
komt te voet en gaat te paard.

Deelnemers verwachten dat de politie dichter bij de burger staat. Dat agenten empathisch zijn,
begrip tonen, goed luisteren en inbreng van burgers serieus nemen. Ook willen deelnemers dat de
politie transparant is over de taken van de politie en uitlegt waarom ze dingen wel of niet doen.
Tegelijkertijd wil men dat de politie meer gezag en autoriteit uitstraalt en harder optreedt tegen
onveilige situaties, groepen (jongeren) en criminaliteit. Hard optreden als het moet, gematigd als het
kan en afgestemd op de situatie. Een lastige opgave. De politie is handhaver en hulpverlener; dit lijkt
soms lastig te verenigen. Wat dat betreft hebben de brandweer en de ambulance een veel
duidelijker takenpakket (en scoren daardoor ook hoger qua vertrouwen). Deelnemers erkennen dit
ook.

#2 Politie moet beperkte capaciteit meer op hulpverlening inzetten
Deelnemers ervaren dat de politie weinig tot geen aandacht heeft voor hun hulpvragen. Tegelijkertijd
wordt er wel veel tijd gestoken in handhaving (bijv. te hard of zonder licht rijden) en dat steekt bij
hen. Men heeft een gevoel van onrecht en ervaart het als inconsequent handelen. Er is veel begrip
voor de beperkte capaciteit bij de politie, maar men vindt dat deze dan wel goed moet worden
ingezet. Dit betekent meer aandacht voor hulpverlening en minder voor handhaving.

#3 Overheidsbeleid straalt negatief op politie
Het gebrek aan vertrouwen in de politie gaat vaak hand in hand met het gebrek aan vertrouwen in
de overheid. De politie voert het beleid van de overheid uit waar deelnemers vaak niet achter staan.
Specifiek het gebrek aan aandacht dat de overheid heeft voor veiligheid zorgt zowel voor onbegrip
als onvrede bij deelnemers. Het is opvallend hoeveel begrip er bij deze doelgroep (burgers met
weinig vertrouwen) is voor de politieagenten op straat. Zelfs mensen met zeer heftige persoonlijke
ervaringen hebben respect voor individuele politieagenten. Het lijkt erop dat er vooral heel weinig
vertrouwen is in het beleid van de overheid en dit vertaalt zich door naar de politie op straat.
Sommige deelnemers maken een duidelijk onderscheid tussen beleid en de uitvoerders, anderen
minder/niet.

#5 Men kijkt ook naar overheid voor verbeteringen
De politie heeft volgens deelnemers niet de middelen (goed opgeleide mensen) en bevoegdheden
(wetgeving) om te handelen en op te treden zoals ze van de politie verwachten. Het herstellen van
het vertrouwen begint volgens deelnemers daarom bij de overheid. Het thema veiligheid moet hoger
op de agenda, er moet geïnvesteerd worden (meer en beter opgeleide agenten met een goed
salaris) en de wetgeving dusdanig aangepast dat de politie harder kan optreden als dat nodig is. De
wet moet meer aan de kant van de politie komen zo vinden deelnemers.

#6 Burgers met weinig vertrouwen goed in beeld bij politie
Op basis van dit onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er - naast de vier door de politie reeds
geïdentificeerde groepen burgers met weinig vertrouwen* - groepen burgers ontbreken. We hebben
alle groepen herkend tijdens het onderzoek, maar geen aanvullende groepen kunnen ontdekken. Dit
betekent dat de politie de burgers die weinig vertrouwen hebben in de politie (en oorzaken in grote
lijnen) goed in beeld heeft.

* Burgers die: 1) wantrouwend staan tegenover de overheid, 2) teleurgesteld zijn na aangifte/melding. 3) teleurgesteld zijn
door gedrag van de politie (etnisch profileren) 4) in aanraking zijn gekomen met de politie (boete of straf)

Kwalitatief onderzoek onder burgers met weinig vertrouwen in de politie

9

Aanbevelingen

De aanbevelingen op deze slide zijn gebaseerd op de belangrijkste inzichten en de duidingssessie
die online via Microsoft Teams heeft plaatsgevonden op 16 november 2021. Bij deze sessie waren
het onderzoekteam van Kantar Public en meerdere personen van verschillende afdelingen
(waaronder onderzoek en communicatie) van de politie aanwezig.

#1 Zet in op wegnemen van teleurstelling bij burgers met weinig vertrouwen
Om het vertrouwen bij burgers met weinig vertrouwen in de politie te herstellen adviseren we
voornamelijk in te zetten op het wegnemen en met name het voorkomen van teleurstellingen. En
minder in te zetten op het wantrouwen dat een bepaald deel van deze groep burgers heeft. Dit
laatste is lastiger voor de politie om te beïnvloeden aangezien men wantrouwend richting overheid
is. Het voorkomen van teleurstelling bij burgers over het optreden van de politie (bij aangiften en
meldingen) is belangrijk. Deze klinken hard door en zijn zeer lastig om weg te nemen. Hier valt veel
winst te behalen. We doen een aantal suggesties:
▪ Ondanks dat deelnemers aangeven dat ze willen dat de politie alle aangiften oppakken, zien
we ook begrip voor de beperkte capaciteit en denken we dat deelnemers snappen dat alle
aangiften oppakken niet realistisch en haalbaar is. Maar ze hebben wel behoefte aan meer
transparantie en vooral empathie tijdens het aangifteproces. Houd daarom de gehele
communicatie rond het aangifteproces goed tegen het licht. Wees eerlijk en duidelijk naar
burgers over het aangifteproces, wat de politie wel en niet voor hen kan betekenen en let
hierbij goed op de tone-of-voice. Bekijk of er bijvoorbeeld ruimte is voor meer empathie in de
toon van de standaard mail.
▪ Bekijk daarnaast of het mogelijk is om het proces zo in te richten dat burgers niet direct een
automatische mail ontvangen, waardoor ze voelen dat er geen echt persoon naar hun aangifte
heeft gekeken.

#2 Verbinding door toegankelijke bejegening
Creëer meer verbinding tussen politie en burgers door een toegankelijke bejegening op straat, op
het bureau en bij mensen thuis. Zichtbaarheid is hierbij belangrijk. Als men vaker politie ziet wordt
het contact vertrouwder.
▪ Wees transparant en duidelijk over de taken van de politie en communiceer hierbij eerlijk over
de keuzes en dilemma’s waar de politie mee te maken heeft. Juist omdat een deel van de
deelnemers niet goed weet wat die taken en verantwoordelijkheden zijn en wat ze van hen
kunnen verwachten, is hier ruimte voor verbetering. En door eerlijk te zijn over iets dat men
zelf ook waarneemt en ervaart - de politie kan niet alles oppakken – kan de ervaren afstand
tussen politie en burger kleiner worden.
▪ Maak gebruik van eerder opgedane kennis en combineer alle inzichten. In het
onderzoeksrapport Actieve Wederkerigheid (2005) zijn verschillende aanbevelingen op dit
gebied gedaan. Bekijk met elkaar welke acties naar aanleiding daarvan zijn ondernomen, wat
het resultaat was en welke punten nog opgepakt kunnen worden. Op deze manier hoeft het
wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

3# Communicatie inzetten om beeld van burgers met weinig vertrouwen bij te stellen
Onderzoek of het beeld dat deelnemers hebben van de wijze waarop de politie haar taken uitvoert
bijgesteld kan worden doormiddel van communicatie. Zoals eerder genoemd is het beeld dat men
heeft niet alleen beperkt, maar het beeld is ook niet altijd correct zo blijkt tijdens de duidingssessie.
Deelnemers hebben een scheef beeld over de verdeling tussen handhaving en hulpverlening
(deelnemers denken bijvoorbeeld dat de capaciteit vooral op handhaving wordt ingezet).

Kwalitatief onderzoek onder burgers met weinig vertrouwen in de politie
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‘’

Ik twijfel niet dat de intentie van sommige
agenten goed is, ze willen de omgeving
helpen. Dat vind ik bijzonder. Maar het
instituut politie roept bij mij negatieve
gevoelens op.
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2
De context

Deelnemers zijn veelal negatief over de stand van
zaken in Nederland en de huidige regering (1/2)

Om de resultaten in dit rapport goed te kunnen interpreteren, schetsen wij hier eerst de context van de
deelnemers. Hier leest u hoe de deelnemers in het algemeen tegen de huidige situatie in Nederland aankijken.
Nederland staat er niet best voor
De deelnemers uitten zich vrij negatief over hoe Nederland er in het algemeen momenteel voor staat. Men maakt
zich zorgen over verschillende ontwikkelingen of juist het uitblijven daarvan. Bijvoorbeeld het uitblijven van de
formatie wordt in meerdere groepen genoemd. Daarnaast uit men zorgen over de verhoogde gas- en
energieprijzen, woningnood, het klimaat – ofwel dat klimaatverandering in zorgwekkend tempo toeneemt, ofwel
dat de Nederlandse overheid hier te veel in investeert - , de criminaliteit in Nederland en hoe we met elkaar
omgaan. Verder uit men zorgen over drugscriminaliteit, het aantal demonstraties en niet onverwacht komt ook
corona (zowel vanuit beide standpunten t.o.v. het vaccin) boven tafel.

Hierbij valt op dat meerdere deelnemers naar ‘vroeger’ refereren; dat men vriendelijker met elkaar omging, er
minder criminaliteit was en dat ten opzichte van vroeger het straatbeeld is veranderd; men spreekt over ‘jongeren
met messen’ en ‘disrespect naar gezaghebbers’. Opvallend is daarnaast dat deelnemers verder van de Randstad
aangeven dat het in hun omgeving goed gaat. De negatieve verhalen lijken meer uit de Randstad te komen.
Toch is er ook een enkeling die hier een positieve noot noemt; bijvoorbeeld dat het met hun persoonlijk goed gaat
of dat de economie in Nederland verbetert.
De zorgen en teleurstellingen voeren hier echter overduidelijk de boventoon. De deelnemers zijn kritische
burgers, die hun overtuigingen goed kunnen verwoorden. Zoals een deelnemer aangeeft: “Ik ben niet
pessimistisch, maar er kan veel verbeterd worden”.

“
Als ik naar het nieuws kijk; over de politieke situatie maak ik me
zorgen. Er gaan dingen niet goed: corona, ongelijkheid, situatie met
Afghaanse vluchtelingen, woningnood.
Veel gekkigheid in het nieuws is in het westen van het land, daar
hebben we hier [oosten van het land] geen last van.
Het gaat niet de goede kant op. Maatschappelijke aspecten die niet
meer onder controle zijn. Denk aan de criminaliteit, Nederland wordt
steeds meer een narcostaat. Wederzijds respect voor
bevolkingsgroepen is minder geworden.
Ik vind dat het slecht gaat. Er komen 100.000 mensen bij elk jaar.
We geven veel weg aan klimaat.
De mensen die het niet eens zijn met coronaregels worden
compleet buitengesloten. Je mag alleen zeggen dat je voor bent en
het ermee eens bent.
… en een andere mening hebben wordt absoluut niet
geaccepteerd in Nederland.

”
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Deelnemers zijn veelal negatief over de stand van
zaken in Nederland en de huidige regering (2/2)

Kritisch op de overheid
Naast dat meerdere deelnemers de zorg om het uitblijven van een formatie noemen, is men in het algemeen
kritisch op de overheid. Ze vinden het momenteel ‘een rommeltje’, hebben het idee dat de overheid liegt (over
bijvoorbeeld de coronacrisis) of dat de overheid matig of niet goed functioneert tijdens de coronacrisis (zowel
matig ingrijpen bij demonstraties als het verplichten van het vaccin). Daarnaast worden er andere mistanden
genoemd, zoals de kinderopvangtoeslagenaffaire of het slechte voorbeeld dat Grapperhaus heeft gegeven bij het
naleven van de coronamaatregelen.
Voor een deel van de deelnemers zorgen de huidige stand van zaken, hun zorgen en deze misstanden ervoor
dat zij een verminderd vertrouwen in de overheid hebben. Dit blijkt als een rode draad door de verhalen en
overtuigingen van sommige deelnemers te lopen. Deze deelnemers geven daarnaast aan het moeilijk te vinden
om de overheid en de politie los van elkaar te zien. Verderop in dit rapport leest u meer over deze wisselwerking.

“
Als je politiek gezien kijkt, dan gaat het formeren niet goed. Over het
algemeen gaat het economisch best prima.
Er worden nergens beslissingen over genomen, het wordt op z’n
beloop gelaten.
Mensen vallen buiten het systeem en kunnen niet meer deelnemen
aan de maatschappij.
Ik houd me niet bezig met de politiek. Ik vind het de grootste onzin
die er is. Ze verdienen meer dan ik en ik moet elke cent omdraaien.

Twee deelnemers hebben een sterke mening geuit tegen de coronamaatregelen.
De ene deelnemer was in staat de politie in zekere mate los van de overheid te
zien en de andere deelnemer zag deze onlosmakelijk met elkaar verbonden

”
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Opvallend: zeker ook ruimte voor nuance en begrip

Zoals eerder genoemd betreft de doelgroep van dit onderzoek kritische burgers met – uiteraard, want op
geselecteerd - weinig vertrouwen in de politie. Des te meer was het opvallend om te zien dat er zeker ook ruimte
was voor nuance, men regelmatig reflecteerde op het eigen standpunt en het vanuit een andere invalshoek
bekeek. Ook de zéér uitgesproken deelnemers, met sterke standpunten en voorkeuren (bijvoorbeeld over het
coronabeleid en daarbij harde taal gebruikten), en deelnemers met heftige persoonlijke ervaringen zijn niet louter
kritisch. Twee thema’s die regelmatig terugkomen tijdens de nuancerende verhalen zijn de onderbezetting bij de
politie (wat ook voor tijdgebrek zorgt) en het onderscheid dat men maakt tussen de politieman op straat en de
politietop.
Onderbezetting en tijdgebrek
Dat de politie te kampen heeft met een personeelstekort wordt door meerdere deelnemers in verschillende
groepen genoemd. Het tekort aan personeel en een gebrek aan tijd om bijvoorbeeld aangiftes op te pakken is een
punt van kritiek, maar zeker ook iets waar men een bepaalde mate van begrip voor heeft. Deelnemers hebben het
idee dat politieagenten ‘wel hun best doen’.
Daarnaast ziet men de diversiteit aan taken waar de politie verantwoordelijk voor is en maakt men een
onderscheid wanneer zij zich kritisch uiten. Zo maakt men onderscheid tussen het uitschrijven van
verkeersboetes, het afhandelen van meldingen en aangiftes en het opsporen van drugscriminaliteit (waar men
kritisch over is), en het snel ter plaatse zijn bij (verkeers-)ongelukken (waar men vooral respect voor heeft).

“
Ze komen gewoonweg niet toe aan Artikel 1.
Ik ben ervan overtuigd dat ze tekort hebben aan personeel en dat
er mensen zitten die goed hun best doen en goed werk leveren.
We moeten niet vergeten dat als er een ongeluk gebeurt, de politie er 9
van de 10 keer als eerste ter plaatse is. Wie ziet als eerst de dode? De
politie. Ze doen meer dat wij denken. […] Ik praat het ene niet goed
maar voor het ander verdienen ze veel respect.
Ik zie de politie als de politieman, daar geef ik een 8-9 voor. De
politietop geef ik een 2. …Ze hebben minder tijd om mensen te
helpen.

Politieman versus de politietop
Ook maakt men een onderscheid tussen de politieman/diender en de politietop. Dit betekent dat wanneer men zich
kritisch uit over de politie, men niet op álle agenten en politiemannen en -vrouwen kritiek heeft. Vaker uit men juist
de kritiek op hoe de politie georganiseerd is. Bijvoorbeeld het ontbreken van kennis van een wijk/regio van een
politieagent wordt geweten aan het feit dat er is bezuinigd en de nationale politie opgezet is.

”
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De vier typen burgers met weinig vertrouwen in de
politie komen voor in dit onderzoek

Op basis van verschillende onderzoeken heeft de politie vier verschillende groepen burgers geïdentificeerd die
weinig vertrouwen hebben in de politie (zie slide 4). Alle vier de groepen zijn in dit onderzoek naar voren gekomen
Groep 1: deze groep is goed vertegenwoordigd in dit onderzoek. Men is kritisch op de overheid, maar uit de
kritiek en wantrouwen wel in verschillende mate of vanuit verschillende perspectieven. Neem de
coronademonstranten: men staat wantrouwend tegenover de overheid omdat zij zelf demonstreren tegen de
coronamaatregelen en vinden dat de overheid liegt en hen buitensluit. Aan de andere kant staan deelnemers die
het eens zijn met de coronamaatregelen en vinden dat de overheid niet hard genoeg optreedt. Deze deelnemers
zien de politie vaak als uitvoerend orgaan in het verlengde van de overheid en ervaren het wantrouwen naar de
overheid in een gelijke mate naar de politie.
Groep 2: deelnemers zijn (zeer) teleurgesteld na bijvoorbeeld aangifte, zo blijkt uit alle focusgroepen. Men noemt
aangifte voor bijvoorbeeld diefstal, inbraak, huiselijk geweld en bedreigingen. Voor vrijwel al deze ervaringen geldt
dat er geen of weinig opvolging aan is gegeven, wat men teleurstellend en frustrerend vindt.
Groep 3: dat deelnemers teleurgesteld zijn in het gedrag van de politie blijkt uit hun verhalen over berichten uit de
media (matig ingrijpen bij aanhoudingen of bijzondere situaties zoals de trouwstoet), maar ook uit persoonlijke
verhalen. Zoals dat ze bij goed burgerschap niet serieus worden genomen, (wederzijdse) vooroordelen en een
deelnemer van Marokkaanse afkomst die iedere week eruit wordt gepikt voor een controle van zijn auto.

Groep 4: ook het laatste type - burgers die in aanraking zijn gekomen met de politie - is vertegenwoordigd. Een
deelnemer heeft een strafblad en een ander sprak over een uithuisplaatsing onder begeleiding van vier agenten.
Deze ervaring was dusdanig traumatiserend, dat hierdoor ook het vertrouwen in de politie geschaad is. Het
ontvangen van boetes lijkt in mindere mate een rol te spelen bij het lage vertrouwen.
Uit deze groepen blijkt dat de vier door de politie geïdentificeerde groepen goed
gerepresenteerd zijn en sommige deelnemers binnen meerdere typen vallen. Een
nieuw of ander type burger met weinig vertrouwen in de politie is in dit onderzoek
niet naar voren gekomen.

“

Als je mensen van 75 in elkaar slaat die alleen demonstreren en
geluid maken, dat is het dieptepunt. Laat ik het iets anders
formuleren. Wat bezielt je?
Omdat zij [de overheid] liegen en bedriegen, continu. Daar
worden ze keihard op aangesproken [in bepaalde media] en dat wordt
glashard ontkend.
Maar men doet het [optreden tegen burgers] ook ten dienste van
andere burgers. Burgers die het eens zijn met het beleid van Hugo.
Ik ben daar blij me.
Ik ben aangereden met mijn scootmobiel. Ik heb een melding gemaakt
maar dat ging naar de wijkagent. Dan kan je net zo goed geen
melding maken.
Ik vroeg de agent of ik iets mocht vragen. Ik vroeg of hij zich
realiseerde dat ik misschien wel getuige ben geweest. Toen werd hij
getriggerd. Uiteindelijk komt er niets van.
Ik maak het maandelijks mee. Politie houdt me aan. Ik vraag om een
reden, ‘algemene controle’. Zij geven aan dat het niet etnisch
profileren is. Ik wil dat ze het gewoon toegeven.
Ik heb zelf een nacht in een cel gezeten vanwege een akkefietje met
mijn ex-werkgever. …heb daar last van, ik heb een strafblad.
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3
Beeld van de politie

Eerste associaties met de politie zijn in deze groep veelal kritisch

Het valt op dat bij de eerste associaties
deelnemers veelal putten uit eigen
ervaringen (privé of werk gerelateerd)
of verhalen uit hun (directe) omgeving.
Daarnaast zijn associaties gebaseerd op
berichten in de media (bijv. NOS
Journaal), consumentenprogramma’s
(bijv. Radar) en alternatieve kanalen
(bijv. Blackbox).
Uit de eerste associaties kunnen we
concluderen dat:
▪ Deelnemers - naast dat ze zelf de
politie niet (geheel) serieus nemen merken op dat de samenleving als
geheel ook zo tegen de politie
aankijkt. En de politie op haar beurt
ook zo tegen burgers. Er is geen
wederzijds respect
▪ Kritiek op de politie bestaat voor een
groot deel uit kritiek op de
organisatie. Kritiek op de overheid is
daarin verweven
▪ Men heeft het gevoel niet serieus
genomen te worden, zowel niet als
hulpbehoevende burger of als
goedwillende burger.

Persoonlijke ervaringen

Nuance en begrip

Hulpverlening

gesolliciteerd bij de politie, traumatiserend (in
jeugd ‘s nachts door politie uit huis geplaatst),
politie kan niks met aangifte aanranding dochter,
melding ernstige stalking dochter niet serieus
genomen

lastig (om politie te zijn), jonge agenten voor
leeuwen geworpen, onderbemand,
ondergewaardeerd door bevolking en politietop,
onderbetaald (daar zou ik het niet voor doen),
last van bezuinigingen, machteloos

niet behulpzaam en onbereidwillig, negeren
burgers bij melding, tijdgebrek (aangiften
geseponeerd), lang wachten, laks (niet reageren
op problemen), niet luisteren (getuigen worden
weggestuurd), niet serieus genomen als je belt,
ver weg en afstandelijk (binding ontbreekt),
onduidelijk wat we van ze kunnen verwachten,
slecht benaderbaar (wijkagent en bureau weg uit
dorp), niks horen na aangiften, onzichtbaar

De organisatie
angstcultuur (niet ingrijpen bij grote groepen
jongeren en demonstranten), ze steunen de
overheid niet de burgers, corruptie, log apparaat,
recidive(opgepakte mensen snel weer op straat),
door te weinig capaciteit achter feiten aanlopen,
licht racistisch, boa’s (minder opleiding en
ervaring, gevolg van nationale politie),
machteloos
“De wet deugt niet.”

Houding en gedrag politieagenten
buiten het boekje (bijv. door rood rijden zonder
sirene), arrogante houding, vijand van de goed
willende mens (geweld tegen demonstranten),
machtsmisbruik, geen gezag (bijv. jonge
vrouwelijke agenten), onprofessioneel (houding
en afhandelen incidenten), geen respect voor
politie (worden bekogeld)

“Ze kunnen er ook niks aan doen, rechtszaak
als ze schieten, terwijl wel op hun geschoten
wordt.”

“Ondanks dat ik in Rotterdam woon zie ik ze vrij
weinig. Dat verbaast me soms.”

Kenmerken en kerntaken
blauw, boetes uitschrijven, gezagsdrager,
uniform, autoriteit, laatste redder in nood
“Ik heb altijd telefoon in hand dat ik 112 kan
bellen en hoop dat ze dan komen. Dat beeld
koester ik.”

Positieve noot
snelle reactie na melding, zichtbaar (meer tijdens
en na corona), aanspreekbaar, goedwillende
mensen
“Ik bel en ze komen, keurig en snel. Ze doen wat
ze kunnen.”

Prioriteiten
te weinig op de juiste plek. (wel boetes geen tijd
voor aangiftes), irritatie (aandacht voor kleine
overtredingen en niet voor grote criminaliteit,
onzichtbaar (behalve als er boetes uitgeschreven
worden), nadruk lijkt op financieel gewin te liggen
“Voor boetes word je direct gepakt, maar mensen
die in drugs handelen worden met rust gelaten.”
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Burgers met weinig vertrouwen zijn er niet van
overtuigd dat de politie er voor iedereen is

Deelnemers is gevraagd in welke mate zij het eens of oneens zijn met de stelling: ‘De politie is er voor
iedereen’. De meerderheid antwoordt met ‘oneens’ en ‘niet eens/niet oneens’. Men vindt het zeker een
vereiste van de politie, maar is van mening dat dit (vaak) niet het geval is. De redenen waarom lopen uiteen.
Niet voor het ‘klein leed’
Men deelt persoonlijke ervaringen zoals het doen van aangifte (fietsendiefstal en inbraak), een melding maken
(bijv. dronken man) of het hebben van een vraag, waarbij men zich niet gehoord heeft gevoeld. Het is niet
opgepakt en er is niet over gecommuniceerd. Men concludeert: de politie is er niet voor de kleine zaken.
Vooral uitvoerders van overheidsbeleid
Voornamelijk onder deelnemers die kritisch zijn over de overheid komt naar voren dat zij het gevoel hebben
dat de politie er niet voor de burger is, maar louter namens de overheid opereert en er voor de overheid is. Als
voorbeeld worden persoonlijke ervaringen zoals hard optreden tegen demonstranten genoemd.
Ongewenst onderscheid
Daarnaast hebben deelnemers het gevoel en de ervaring dat de politie een ongewenst onderscheid maakt
tussen burgers en bepaalde groepen in de samenleving anders behandelt. Een ongewenst onderscheid is dat
de politie volgens sommige deelnemers sneller ter plaatse is in de betere wijken (dan in de
achterstandswijken). Daarnaast noemt men dat de politie er vooral voor de welbespraakte burger is, die in
staat is rustig te blijven en zijn/haar verhaal doet. Voor de burger die hier in mindere mate toe in staat is, is de
politie er niet of minder. Hierbij voelen politieagenten zich volgens een burger onterecht bedreigd door de
oplopende emoties bij mensen met een andere culturele achtergrond. Ook een buitenlandse uiterlijk kan
volgens de ervaring van een burger zorgen voor wantrouwen bij de politie en daardoor leiden tot een andere
behandeling. Er wordt ook gewelddadiger opgetreden tegen bepaalde groepen omdat de politie het idee heeft
dat deze groepen geen respect voor hen hebben. Tot slot kan ook een ervaring met etnisch profileren bij
preventieve controles ervoor zorgen dat deelnemers het gevoel hebben dat de politie er niet voor iedereen is.

“

Het is simpel. Als een telefoontje uit een villa komt zijn ze er in notime. Maar als het uit een achterstandswijk komt dan duurt het lang.
Heb ik gehoord bij een kennis van mij. Er wordt met twee maten
gemeten.
Ik heb meer het idee dat ze er zijn voor de overheid. Om die te
beschermen en hun beleid uit te voeren, dan dat ze er voor de
burgers zijn. Het wordt meer een leger om mensen te onderdrukken,
dan om mensen te beschermen.
Ik snap dat de politie geen donuts zit te eten, maar voor wie zijn ze
er? Ze horen er voor burgers te zijn, een aanspreekpunt.
Ze zijn er te weinig voor de slachtoffers. Voor aangiften, en als je
bescherming en hulp nodig hebt.
Ze komen niet voor de kleine dingen, niet omdat ze niet willen, maar
omdat ze niet kunnen. Dus niet voor iedereen. Bezuinigingen hebben
het apparaat kapot gemaakt.
Preventief fouilleren op het centraal station. Zulke incidenten, dan
denk je ‘waarom pikken ze mij eruit’

De nuance: men denkt dat ‘er voor iedereen zijn’ een onmogelijke taak is. De
politie heeft niet voldoende middelen en de hoeveelheid incidenten is te groot.
Daarnaast zijn ze uitvoerders van de wet, en zien sommige deelnemers het als een
onmogelijke taak er te zijn voor de burgers die het niet eens zijn met de wet.
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4
Oorzaken van weinig vertrouwen

De oorzaken van weinig vertrouwen in de politie

Er zijn verschillende oorzaken van het lage vertrouwen tijdens de groepsgesprekken naar voren
gekomen. Deze worden hieronder opgesomd – gekoppeld aan de verschillende geïdentificeerde
groepen - en op de volgende slides achtereenvolgend verder toegelicht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oorzaak en verantwoordelijkheid ligt bij de overheid (groep.1)
Persoonlijke ervaringen (en van de directe omgeving) zijn teleurstellend (groep. 2)
Beeld dat men van de politie via de media krijgt is teleurstellend (groep 3)
De politie heeft te weinig/geen autoriteit (groep 3)
De afstand tussen politie en burger vindt men te groot (groep 3)
De politie stelt niet de juiste prioriteiten (groep 3)

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Deelnemers die in serieuze aanraking zijn gekomen met de politie (groep 4) waren aanwezig in het
onderzoek, maar gezien het lage aantal hebben we dit niet apart als oorzaak in dit hoofdstuk
opgenomen. Daarnaast hebben we de indruk dat de opgelegde boetes een zeer kleine/geen rol
lijken te spelen bij het lage vertrouwen.
De ontwikkeling van het lage vertrouwen in de politie
Het gebrek aan vertrouwen is iets dat bij meerdere deelnemers door de jaren is gegroeid. Door
meerdere ervaringen die ze hebben. Vaak aangevuld met berichten die ze in de media zien. Deze
berichten bevestigen het beeld dat men heeft. Het gebrek aan vertrouwen is niet iets dat men van
huis uit heeft meegekregen. In tegendeel. Vroeger werd er thuis met respect over de politie
gesproken (evenals de dominee en dokter). Deelnemers vertellen dat ze als kind vaak ook opkeken
tegen de politie.
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1. Oorzaak en verantwoordelijkheid ligt bij de
overheid

Meerdere deelnemers hebben weinig vertrouwen in de overheid. En aangezien deelnemers de politie vaak als
een verlengstuk zien van de overheid vertaalt het lage vertrouwen in de overheid zich door in een laag
vertrouwen in de politie.
Veiligheid staat te laag op de politieke agenda
Wat deze deelnemers betreft moet er voor het begrijpen van de oorzaak van het lage vertrouwen in de politie
vooral naar de overheid worden gekeken en de keuzes die daar gemaakt worden. Wat volgens deelnemers de
verkeerde zijn. Zo staat veiligheid volgens hen te laag op de agenda. Dit heeft verschillende gevolgen:
▪ Ten eerste wordt er te weinig geïnvesteerd in de politie waardoor er niet voldoende geschikte en goed
opgeleide agenten beschikbaar zijn. Hierdoor kan de politie niet veelvuldig zichtbaar op straat aanwezig zijn,
niet alle aangiften oppakken en terugkoppelen, weten ze niet hoe ze moeten handelen bij situaties en durven
ze niet in te grijpen bij grote groepen.
▪ Ten tweede heeft de politie te weinig bevoegdheden wat ten koste gaat van hun gezag (mensen staan na
korte tijd weer buiten) en waardoor ze niet hard genoeg kunnen optreden tegen geweld (tegen de politie).
Als gevolg van dit alles merken deelnemers op dat niet alleen zij niet altijd goed geholpen worden, maar dat
serieuze zaken zoals liquidaties, bedreigingen (politici), drugscriminaliteit en wapenbezit ver boven het hoofd
van de politie groeien.
De komst van Nationale Politie en de gevolgen daarvan
Ook de keuze voor een Nationale Politie wordt genoemd als oorzaak van de problemen en het lage vertrouwen.
Zo moeten agenten uit andere (verre) plaatsen komen, wat tijd kost. En waardoor in andere regio’s weer een te
kort is. Een ander gevolg van de Nationale Politie is het eerder genoemde gebrek aan buurt- en wijkkennis, en
Boa’s die worden ingezet met minder opleiding en (nog) minder bevoegdheden.

“
De overheid moet zorgen voor veiligheid en dat doen ze niet. Het
onderwerp hangt ergens onderaan. Kijk maar naar defensie.
Ze zijn er en doen veel goede dingen. Maar er is gebrek aan geld,
opleiding, training en middelen om dingen op te lossen.
Ik heb wel respect voor de politie, maar ze kunnen het niet bijbenen.
Ik heb begrip voor de onderbezetting, maar ergens klopt het niet. Er
zitten een hoop misstanden bij de organisatie.
Ik denk dat de politie hun best doen. Het ligt buiten hun macht. Ze
hebben soms geen gronden om mensen vast te houden en dan
loopt iemand weer buiten.
De politie is de uitvoerder van de wet. Als de wet niet deugt dan
staan ze ook machteloos. Ze maken soms een machteloze indruk.
Dat komt niet alleen door de organisatie, ook door degenen die de
wetten maken.

”

Men vindt de Nationale Politie een negatieve ontwikkeling. Verhalen van agenten uit de eigen omgeving, die
zelf ook niet blij zijn met de Nationale Politie, voeden de mening van deelnemers over de verkeerde organisatie
structuur. Net als verhalen die er zijn over een angstcultuur bij de politie; agenten die zich niet durven uit te
spreken over eventuele onvrede.
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2. Persoonlijke ervaringen zijn teleurstellend

Een belangrijke oorzaak van het lage vertrouwen van deelnemers in de politie heeft te maken met persoonlijke
ervaringen met de politie (of uit de directe omgeving), die teleurstellend zijn geweest. De politie heeft niet
gehandeld zoals deelnemers hadden verwacht, waardoor ze zich in de steek gelaten voelden.
De politie doet niks met aangiften en meldingen
Deelnemers noemen (meerdere) voorbeelden van aangiften en meldingen waar de politie volgens deelnemers
niks mee heeft gedaan. Zeker als deelnemers bewijsmateriaal kunnen overhandigen vindt men dit onbegrijpelijk
en frustrerend. Maar ook zonder het bewijsmateriaal voelen deelnemers zich niet serieus genomen. Dit betekent
dat het probleem waar men op dat moment mee te maken hebben niet belangrijk genoeg is voor de politie en zij
er niet toe doen. Dat terwijl het voor deelnemers een ingrijpende ervaring kan zijn. Voorbeelden van aangiften en
meldingen die ze noemen: fiets/scooter gestolen, inbraak, vandalisme auto, fysieke mishandeling, stalking,
bedreiging, melding over drugspand en onveilige situaties op straat.
Ook hebben deelnemers het gevoel dat hun inbreng niet serieus wordt genomen. Voorbeelden zijn: een verhaal
dat niet geloofd wordt (er komt een waarschuwing, dat het doen van een valse aangiften strafbaar is) en
deelnemers die als getuigen weggestuurd worden bij situaties terwijl ze voor hun gevoel relevante informatie
hadden.
De reactie van de politie is geen oplossing voor deelnemers
Naast dat de politie vaak niks met een aangifte of melding doet, valt men bijvoorbeeld ook over de automatische
en onpersoonlijke mail die men na een paar dagen ontvangt. Ook andere reacties van de politie geven
deelnemers het gevoel er alleen voor te staan en het zelf te moeten oplossen.
Melding:
• inbraakpoging
• mishandeling
• stalking (ruiten ingooien, bedreigen)
• fietsendiefstal
• mishandeling
• bedreiging personeel

Reactie:
-> begin een buurt appgroep
-> als je aangifte doet kunnen we je veiligheid niet garanderen
-> er moet eerst werkelijk wat gebeuren
-> hier is het adres van de dader om zelf schade te verhalen
-> los het zelf op
-> rjjd een extra rondje als je naar huis gaat

“

Dat je denkt, waar zijn jullie nou? Waarom help je me niet?!
Dan spreek je een agent aan en zeggen ze, daar zijn we niet voor. Je
wordt bijna uitgelachen als je voor een gestolen fiets komt.
Toen ik belde zeiden ze eerst dat ze niemand konden sturen. Toen
hield ik de telefoon bij de intercom en hoorden ze hem razen, en toen
hebben ze iemand gestuurd.
Ik heb gebeld voor overlast drugspand. Er gebeurt niks. Terwijl, ik
probeer mijn plicht als burger te doen.
Een WhatsApp groep beginnen? Als je niks te melden hebt, wees dan
eerlijk. ‘Nee’ is ook een antwoord. Maar niet van die flauwekul.
Ik zou me nu teveel voelen om 112 te bellen. Is vast niet belangrijk
genoeg. Weet niet waar de grens ligt, wanneer ik wel en niet kan bellen.
Er moet werkelijk wat gebeuren, was reactie. Wij als ouders kunnen
thuis gaan zitten wachten tot ze [dochter] werkelijk aangevallen wordt.
(..) Ontzettende onmacht.
Volgende keer ga ik zelf naar beneden want aan de politie heb je niet
veel.

”
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3. Beeld dat men van de politie via de media
krijgt is teleurstellend

Ook verhalen in de media (podcasts, journaal, kranten, internet, sociale media) stellen deelnemers teleur.

Verhalen en beelden in media voeden beelden van deelnemers
Het beeld dat deelnemers hebben van de politie, ze zijn er niet als je ze nodig hebt, wordt bevestigd door
verhalen in de media. Zo noemt men de moord op Hümeyra en burenruzies waar de politie één keer en daarna
niet meer komt. Ook refereren deelnemers aan onterechte beschuldigingen zoals bij de Puttense en Deventer
moordzaak en de vuurwerkramp. Maar ook verhalen uit de media dat de politie niks of te weinig doet met
betrekking tot oplichting draagt bij aan een laag vertrouwen.
Ook het beeld bij een paar deelnemers - dat de politie er vooral voor de overheid is en niet voor de burgers blijkt volgens hen uit beelden die ze in de media zien. Bijvoorbeeld beelden van een oudere vrouw die omver
gereden wordt en de agressie van de politie tegen coronademonstranten en aanhangers van Extinction
Rebellion. Sommige deelnemers zijn ervan overtuigd dat de politie er voor de overheid is en niet voor de burger.
Bij anderen roepen deze beelden de vraag op: voor wie zijn jullie er nu eigenlijk?
Geweld tegen politie tast aanzien aan en heeft negatief effect op vertrouwen
Filmpjes die onder burgers rondgestuurd worden van situaties die uit de hand lopen en waar de politie het niet
onder controle heeft dragen bij aan een laag vertrouwen. Agenten die worden weggejaagd door
burgers/jongeren (bijv. tijdens de avondklokrellen) of een agent die neergeslagen wordt op een festival of bij een
trouwstoet.

“

In de ochtend heeft ze [Hümeyra] aangifte gedaan en ‘s middags is ze
vermoord, waar gaat het mis?
Als je verdachte bent, ben je de lul….onschuldige mensen die in de
bak komen.
Ben je er voor de burger of ben je er om een braaf hondje te zijn
voor de overheid?
Ik snap dat het lastig is, maar als je ze ziet optreden dan denk ik, het
zou minder kunnen.
Kijk hoe demonstranten inhakken op politie. Dat kan toch niet. (…)
Kan ze niet serieus nemen.
De politie komt vaak knullig en onhandig in beeld. (…) Is ook wel
typisch media.

Schandalen binnen de organisatie
Door een paar deelnemers worden verschillende schandalen binnen de organisatie aangehaald. Ze hebben het
over drugstransporten met politieauto’s en agenten die dossiers onterecht inkijken. Dit lijkt diep te zitten en
draagt bij aan een laag vertrouwen. De kanttekening die we hierbij moeten plaatsen is dat ondanks dat alle
deelnemers om verschillende redenen weinig vertrouwen in de politie hebben, er over het algemeen wel een
beeld is van integriteit binnen de organisatie en geen corruptie zoals in andere landen.
Nuance: men geeft aan dat media ook soms de negatieve dingen eruit pakken.
Men realiseert zich dit, maar ondertussen heeft het wel impact op vertrouwen.
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4. De politie heeft te weinig autoriteit

De persoonlijke ervaringen en observaties in de omgeving en in de media zorgen ervoor dat deelnemers het
gevoel hebben dat de politie te weinig autoriteit heeft en uitstraalt.
De politie heeft geen controle over situaties en is niet daadkrachtig genoeg
Ten eerste heeft men niet altijd het gevoel dat de politie controle heeft over de situaties waar ze mee te maken
krijgt. Deelnemers noemen voorbeelden van agenten die nerveus ogen als ze ter plaatse komen of in wijken
komen waar de politie volgens deelnemers niks te zeggen heeft. Ook vertelt een burger dat ze iemand moest
identificeren door een glazenwand om vervolgens op de gang oog in oog met de verdachte te komen staan.

“

Mijn ex woonde in een wijk waar de politie niet kwam. Groepen jeugd
die politie de auto in jagen. Het internet staat er vol mee.
Je vraagt je wel af, waarom pakken ze dat groepje niet aan? Het lijkt
wel alsof ze bang zijn.
Ze kijken weg bij asociale mensen die een grote mond hebben.

Daarnaast hebben deelnemers het gevoel dat de politie niet (hard) genoeg optreedt, ze verdachten en daders
niet durven aan te pakken en ze wegkijken. Dit is gebaseerd op verschillende ervaringen, zoals een vader die in
elkaar geslagen wordt nadat hij een groep aanspreekt op overlast. De politie geeft vervolgens aan de veiligheid
niet te kunnen waarborgen als de man aangifte doet. Voor het slachtoffer is dit de omgekeerde wereld. Een
andere burger heeft een aanrijding met een auto waar binnen korte tijd dertig jongeren om de auto staan. De
twee aangekomen agenten doen vervolgens niks. Ook andere deelnemers zien of horen verhalen over groepen
(veelal jongeren) waartegen niet opgetreden wordt.

Ze zijn te bang om de groep aan te pakken omdat het een
georganiseerde groep is. De politie laat zich leven door
georganiseerde misdaad. (…) Ze hebben er de middelen ook niet
voor.

De politie straalt geen gezag uit
Te weinig agenten ter plaatse (zoals hierboven ook al genoemd) doet iets met de uitstraling van agenten. Het
ontbreekt hierdoor aan gezag, wat weinig vertrouwen geeft. Ook probeert de politie volgens een burger steeds
vaker de taal van de straat te spreken, wat averechts kan werken. Een burger spreekt over ‘weer een lat die ze
lager leggen.’ Wat tot slot veel impact op de uitstraling van de politie lijkt te hebben is - zoals genoemd op de
vorige slide - het geweld tegen de politie. Vooral beelden van agenten die bekogeld worden tijdens
demonstraties, de avondklokrellen en het trouwstoetincident dragen hieraan bij. Deelnemers geven aan dat ze
de politie hierdoor niet serieus kunnen nemen, maar wat veel dieper zit is een gevoel van onzekerheid over de
veiligheid.
Als het gaat om gebrek aan autoriteit ziet men ook een zeer negatieve
ontwikkeling in onze samenleving. Namelijk dat er te weinig respect is voor de
politie (en andere autoriteiten en hulpverleners). Ze erkennen dat het een
wisselwerking is waar burgers ook een verantwoordelijkheid in hebben.

Ik heb af en toe het idee dat men er een stel kinderen heeft lopen die
net van school af zijn gekomen en dat soort zaken maar even
moeten regelen. Die worden ook maar voor de leeuwen geworpen.

En dan staat er één lullig agentje. Wat gaat die doen dan?

Het geeft het gevoel dat ze geen veiligheid kunnen bieden. Dat geeft
een angstig gevoel.
In het buitenland moet je het niet wagen hoe demonstranten inhakken
op de politie. Ik vind dat wij er veel te makkelijk in zijn, dat de politie
veel te veel pikt. En dan oogst je ook geen respect.

”
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5. De afstand tussen politie en burger vindt
men te groot

Een andere oorzaak van het lage vertrouwen heeft te maken met de afstand die deelnemers ervaren tussen hen
en de politie. Deze afstand is te groot, zowel letterlijk als figuurlijk. Zeker in vergelijking met vroeger, iets waar
deelnemers veelvuldig aan refereren.
Politie is niet zichtbaar genoeg
Ten eerste is de afstand letterlijk te groot. Men merkt op dat ze de politie naar hun beleving te weinig zien.
Vooral in buurten waar regelmatig kleine criminaliteit plaatsvindt is men hier zeer verbaasd over. Men verwacht
dat de politie zichtbaar aanwezig is, zodat burgers hen kunnen benaderen, aanspreken, en ze snel kunnen
optreden als het nodig is. Het ontbreken hiervan draagt bij aan een lagere veiligheidsbeleving. Vooral op dit punt
wordt de vergelijking met vroeger gemaakt, en wordt het ontbreken van een wijkagent genoemd. Een paar
deelnemers weten nog hoe hun wijkagent in hun jeugd heette (wat aangeeft hoeveel indruk dit heeft gemaakt).
Te weinig kennis van wijken en buurten
Deelnemers merken op dat de politie - door het ontbreken van vaste agenten - te weinig kennis heeft van wijken
en buurten. Hierdoor weet de politie niet goed wat er speelt, wat de issues zijn en kunnen ze te weinig tijdig
ingrijpen en preventief werken. Terwijl dat juist zaken zijn die zorgen voor vertrouwen.
Onbekend maakt onbemind
Sommige deelnemers geven aan dat ze niet goed weten wat de politie wel en niet doet. Die onduidelijkheid kan
er volgens hen voor zorgen dat er een afstand is en een gebrek aan vertrouwen. Onbekend maakt onbemind,
zoals een burger aangeeft. Voor andere deelnemers is het wel duidelijk wat de politie doet en dat er keuzes
worden gemaakt. Hier wordt echter geen uitleg bij gegeven (bijv. waarom een aangifte niet wordt opgepakt) wat
er voor zorgt dan men zich niet gehoord voelt.
Gebrek aan empathie voor deelnemers
Ook figuurlijk is er een afstand. Zo vinden deelnemers dat agenten in het contact dat ze met hen hebben weinig
begrip tonen. Agenten leven te weinig mee met de situatie van deelnemers, wat een negatieve bijdrage levert
aan de al negatieve ervaring die deelnemers op dat moment beleven.

“

Ondanks dat ik in Rotterdam woon is mijn ervaring dat ik ze vrij
weinig zie. Dat verbaast me soms. Ik zie denk ik meer boa’s en dat
soort mensen dan politieagenten.
Ik wilde een melding maken, maar het was bijna onmogelijk om het
bureau binnen te komen.
Als je de politie zelf nodig hebt dan zijn ze er niet. Als ze jou nodig
hebben dan willen ze wel dat je er bent.
Ze maken keuzes, maar ze leggen die niet uit waardoor ik me niet
gehoord voel.
Ik snap dat ze niet achter alles aan kunnen gaan. Alleen is het
teleurstellend dat de reactie is: “jammer dan”
Dat vind ik een eerste vereiste, begrip. Dat je je gehoord voelt. Kijk,
als ze toen tegen mij hadden gezegd ‘wij zouden jullie graag willen
helpen maar van hoger hand mogen we niks’, oké, dan snap je waar
het vandaan komt. Maar als het is ‘sorry, maar er moet eerst echt iets
gebeuren en dan kun je ons terugbellen’, sorry, maar dat vind ik geen
antwoord.
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6. De politie stelt niet de juiste prioriteiten

Wel handhaven en geen hulp verlenen, de politie zet beperkte capaciteit niet op juiste taken in
Deelnemers merken op dat de politie keuzes maakt (wat ze wel en niet doen) en voor groot deel heeft men hier
begrip voor, aangezien er in hun beleving te weinig capaciteit is. Waar men echter moeite mee heeft zijn de
prioriteiten die agenten (of de top) stellen. Wat deelnemers betreft zijn dit niet de juiste. Dit zorgt bij hen voor
verschillende emoties, namelijk onbegrip en ook een hoop frustratie. Zo heeft men het idee dat er te veel nadruk
ligt op handhaving en te weinig op hulpverlening. Deelnemers ervaren dat de politie tijd besteedt aan controleren
op te hard en zonder licht rijden en een peuk die uit het raam gegooid wordt. Terwijl zij zelf ervaringen hebben dat
de politie er niet voor hen was. Naast hun eigen ervaringen noemt men ook andere gebieden waar ze vinden dat
meer aandacht voor moet zijn zoals (digitale) fraude, moord en kinderporno.

“

Ik zie ze weinig op de juiste plek. Ik zie ze wel boetes uitschrijven,
maar hier in Diemen Zuid waar veel jongeren worden beroofd van
telefoon enzo …? Het is niet prettig hier ‘s avonds alleen over straat te
lopen.
Als er voetbalwedstrijden zijn komen ze uit alle hoeken en gaten maar
waar zijn ze normaal?
De samenleving heeft geen waardering voor wat de politie doet,
omdat je een tik op de vingers krijgt voor iets simpels. Terwijl er met
andere dingen niks gebeurt, die wel aangepakt zouden moeten
worden. (…) Liquidaties, daar hoor en zie je weinig van.
Waar veel mankracht voor nodig is, is veel aandacht voor maar als je
een melding doet voor diefstal is dat minder belangrijk.
Er wordt voor de meest grote flauwekul een bekeuring geschreven.
Ja, daarmee zie je de burger als spaarpot of als geldkoe, niet als
mens. En dat is op dit moment naar mijn idee mis.
Wel boetes uitschrijven. Het is algemeen bekend dat ze targets
hebben die ze moeten halen. Maar de mensen die in drugs
handelen met rust laten, bang om aan te pakken.
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5
Manieren om vertrouwen te vergroten
Vanuit behoeften en verwachtingen

Positieve ervaringen zijn nodig om vertrouwen terug te krijgen
Behoefte: een baken van zekerheid hebben (ze zijn er als ik ze nodig heb) en een veilig gevoel

Een groot deel van de deelnemers geeft aan dat het mogelijk is om het lage vertrouwen te verbeteren. De
belangrijkste manier is door het opdoen van meerdere positieve ervaringen. De politie moet een baken van
zekerheid zijn. Deelnemers willen het gevoel hebben dat ze op de politie kunnen rekenen en dat de politie er
voor burgers zal zijn als dat nodig is (voor grote en kleinere zaken).

“

Stop met die standaardmails na dag drie of vier. Dan staat er: we
hebben de aangifte opgenomen, we hebben geen aanknopingspunten. Ik heb ze te vaak gezien de afgelopen jaren.

Elke aangifte en melding is belangrijk en telt
Dit betekent dat de politie ook de kleine zaken (zoals gestolen fietsen en winkeldiefstal) serieus neemt, elke
aangifte opneemt en er ook daadwerkelijk iets mee doet en erover communiceert (terugkoppeling en updates)
Het zijn juist deze dingen die klein lijken maar waar deelnemers last van hebben. De politie kan hier dus wel
degelijk het verschil maken.

Ik wil dat ze de tijd voor me nemen en niet te gauw denken ‘ik wil er
vanaf of zoek het zelf maar uit’.

Taken niet richting burgers schuiven
Men verwacht dat ze niet zelf eventuele schade bij de dader hoeven te verhalen (dit kan onprettig en onveilig
zijn). Men vindt dit een taak van de politie. Ook de buurt in de gaten houden is een taak van de politie. Van
burgers kan niet verwacht worden dat ze een WhatsApp groep starten om deze taak over te nemen.

Als je een keer iets meemaakt dan wil je gehoord worden.

Ik wil niet afgewimpeld worden.

Er zijn nu van die buurt WhatsApp groepen, maar dat is de taak van de
politie! (…) Ik vind dat de politie de buurt in de gaten moet houden.

Andere prioriteiten stellen
Om te kunnen voldoen aan bovenstaande punten is het volgens deelnemers noodzaak om andere prioriteiten
te stellen. Men vindt het belangrijk dat er meer tijd wordt besteed aan de hulpverlening aan burgers en het
oplossen van misdaad, en minder aan de handhaving van regels.

”
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Maak de afstand kleiner tussen politie en burger
Behoefte: een toegankelijke en benaderbare politie, meer verbinding, begrip voelen en wederzijds respect

Zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn
Deelnemers hebben de behoefte om de politie op een gemakkelijke manier aan te kunnen spreken. Dit betekent
niet alleen dat ze zichtbaar op straat zijn, maar dat er ook een plek in de buurt (een bureau) is waar ze op een
laagdrempelige manier binnen kunnen lopen. Men hekelt de grote politiebureaus op afstand en denkt eerder aan
kleine wijkteams die echt aanwezig zijn. Ook het terugbrengen van de wijkagenten wordt veelvuldig genoemd als
verbetering. Soms willen deelnemers advies (bijvoorbeeld over een situatie die ze niet vertrouwen) en men heeft
ook het idee dat de politie wil dat burgers de eigen wijk in de gaten houden. Dan is het vervolgens ook belangrijk
dat ze ergens persoonlijk terecht kunnen voor meldingen of vragen. Contact via de website of telefoon is niet de
service die aan de verwachtingen van deelnemers voldoet.
Initiatief nemen en het gesprek aangaan
Naast dat de politieagenten beschikbaar en benaderbaar moeten zijn, kunnen ze wat deelnemers betreft ook
meer initiatief nemen en contact maken met burgers, gesprekken aangaan en vragen stellen. Dit is volgens
deelnemers niet alleen belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensband, maar zorgt ook voor meer wijken buurtkennis bij de agenten.
Begripvol en empathisch luisteren
Als deelnemers contact hebben met de politie dan vinden ze het belangrijk dat de agenten de tijd nemen en hen
een luisterend oor bieden zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Hierbij merken deelnemers op dat de politie zich
richting burgers en slachtoffers vriendelijker mag opstellen. Ze verwachten ook dat de politie meer begrip toont
en zich meer inleeft in de positie van de burger. Dit zal niet alleen de afstand kleiner maken, deelnemers het
gevoel geven dat ze gehoord worden, maar ook de teleurstelling verzachten als de politie op dat moment niet
kan doen wat de deelnemers hadden verwacht of gehoopt.
Inbreng burgers serieus nemen
Bij deelnemers die serieus genomen willen worden gaat het niet alleen om de aangifte die opgenomen wordt,
dat ze te woord worden gestaan als ze contact zoeken, maar ook dat ze als ze getuigen niet weggestuurd
worden. De behoefte die hier onder ligt is samen aan een veilige samenleving werken waarin de inbreng van
burgers serieus wordt genomen en gewaardeerd.

“

Als je met elkaar in gesprek gaat, dan kom je dichter bij elkaar.
Daardoor krijg je meer vertrouwen.
Het geeft vertrouwen als de agent je wijk kent, weet wat daar
speelt en wat de aandachtspunten zijn.
Hun rol is ondersteunend. Ze hebben maatschappelijke functie.
Ik wil ze kunnen spreken als ik een vraag heb of iets wil weten. Ik
weet niet eens waar het politiebureau in mijn buurt is.
Glimlach eens naar me, ik ben geen crimineel.
Ze hoeven niet zozeer een vriend te zijn, maar wel een luisterend
oor. En een begripvol luisterend oor. Niet wegwimpelen.
Dat stukje samenwerken met de burger, dat mis ik.

Al doe je er niks mee, maar dat ik persoonlijk mijn verhaal kan
vertellen. Dat komt anders over dan dat je iemand bij wijze van
spreken een schop na geeft.
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Maak de afstand kleiner tussen politie en burger
Behoefte: transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid

Duidelijkheid bieden over rol en taken politie
Deelnemers hebben behoefte aan een duidelijk en eerlijk verhaal van de politie over de taken en
verantwoordelijkheden van de politie. Deelnemers willen (beter) begrijpen wat de politie precies doet, de
(lastige) keuzes waar ze mee te maken krijgen en de beslissingen die ze hier nemen. Vooral de uitleg hierbij
zorgt ervoor dat ze verwachten dat ze meer begrip voor de politie zullen hebben en dat het ook bijdraagt aan
vertrouwen. Bijvoorbeeld de eerlijke reden dat de aangifte niet opgepakt wordt.
Verantwoordelijkheid afleggen
Ook als er zaken fout gaan, bijvoorbeeld een situatie waar de politie niet goed heeft gehandeld, verwachten
deelnemers dat de politie daar eerlijk over is. Dat de politie uitlegt hoe dat zo gekomen is en vervolgens
aangeeft welke stappen ze onderneemt om het te verbeteren. Sommige deelnemers vinden het belangrijk dat
de politie verantwoordelijkheid aflegt naar burgers toe.

“

Wat doen al die lieve agenten allemaal?
Bijvoorbeeld iets dat negatief in het nieuws is geweest. Ze kunnen
zeggen ‘dit is niet goed wat er gebeurt’ en laten weten wat er mee
gebeurt, maar ook hoe ze het oppakken.
Geef een toelichting waarom je er geen prioriteit aan iets geeft. Een
toelichting die ik begrijp.
Nu weet ik niet waarom er bepaalde overwegingen worden
genomen.
Tot zover vind ik dat de politie redelijk eerlijk is maar de laatste tijd
hoor je dat de politie niets kan doen tegen bepaalde zaken.
Misschien de burger informeren. Ook dingen die fout zijn gegaan,
deel je ervaring.

”
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De politie is een autoriteit en moet dit ook uitstralen
Behoefte: de politie als autoriteit zien, waar ze respect voor hebben en die handelt
Deelnemers willen een gelijkwaardige relatie waarbij de inbreng van een burger serieus wordt genomen.
Tegelijkertijd is de politie een autoriteit volgens deelnemers, waar ze tegenop willen kijken. De volgende zaken
zijn hiervoor nodig.
Handhaven, optreden en niet wegkijken
Deelnemers denken dat de politie respect moet afdwingen door harder te handhaven en op te treden bij
overtreding of gedrag dat hiertoe kan leiden (bijv. een dreigende situatie). Deelnemers noemen specifiek het
ingrijpen bij groepen, en dat er niet weggekeken moet worden. Men geeft hierbij de aanpak van Italië en Spanje
als voorbeeld. Hoewel deelnemers opmerken dat het in Nederland er niet zo hard aan toe hoeft te gaan, maar
dat de Nederlandse politie er wel wat van kan leren. Deelnemers denken dat het heel belangrijk is dat er
grenzen worden aangegeven. Men ziet dat de samenleving verhardt waarbij er minder respect is en vindt dat
geen goede ontwikkeling. Dit is een breed maatschappelijk probleem waarbij men ook kijkt naar de
opvoeding/ouders. Maar tegelijkertijd moet de politie daar wel in mee ontwikkelen en duidelijk aangeven wat
wel en niet kan. De politie moet volgens deelnemers laten zien dat bepaalde zaken niet getolereerd worden.
Specifiek noemt men het geweld tegen de politie. Bij dit punt over handhaven en optreden wordt veelvuldig de
rol van de overheid genoemd. Op de volgende slide wordt hier verder op ingegaan.
Meer en vaker agenten aanwezig
De autoriteit kan volgens deelnemers ook vergroot worden door zichtbare aanwezigheid. Deelnemers denken
dat het frequent zien van agenten positief bijdraagt aan de autoriteit en het aanzien van de politie. Dit geldt ook
voor de aanwezigheid van meer agenten bij grotere en belangrijke momenten (bijvoorbeeld bij festivals en
evenementen). Voor de uitstraling van de politie is het volgens deelnemers niet goed als vijf politieagenten
tegenover tweehonderd man staan. En als een situatie escaleert moet er snel bijval komt van nog meer
agenten.

“

Het respect van de jeugd tegenwoordig… Er moeten grenzen
getrokken worden.
Als de criminaliteit verhardt, moet de politie ook mee verharden.
Maar dat kunnen ze niet, door wetgeving.
Als je regelmatig een agent ziet dan doet dat wat met het aanzien.
Bij praatprogramma en het gaat over de politie, dan wil ik geen
vakbondsman zien. Die heeft andere taken. De hoofdcommissaris
moet daar zitten. Het beeld wat ik heb als die er niet zit? Dat de
politie geen tijd of zin heeft. Het gaat om het nemen van
verantwoordelijkheid. Daarin schieten ze te kort.
Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid. Ik vind dat ze
daarin tekort schieten.
Ik ben het niet eens met hoe ze het in Italië doen, maar die harde
aanpak geeft wel dat de Italiaan respect heeft voor de politie. De
autoriteit die ze uitstralen. Ik ben het er niet mee eens dat ze slaan
maar het mag wel strenger.

”

Optreden in media
In de media als autoriteit optreden en zichtbaar zijn. Een burger haalt het optreden bij praatprogramma’s aan
en vindt het belangrijk dat - als het over de politie gaat - deze aan tafel ook vertegenwoordigd is. En niet door
iemand van de vakbond. Dit komt niet goed over.
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De overheid moet meer investeren in de veiligheid van Nederland
Behoefte: een overheid die meer prioriteit geeft aan veiligheid

Voor meerdere deelnemers begint het terugwinnen van het vertrouwen in de politie bij de overheid, zij zetten
immers het beleid uit is de gedachte. De veranderingen en verbeteringen moeten wat hen betreft dan ook daar
plaatsvinden. Een enkeling ziet grote problemen in de politietop en heeft er heel weinig vertrouwen in dat de
situatie kan verbeteren.
Overheid moet investeren in veiligheid en het thema meer prioriteit geven
Er moeten volgens deelnemers meer agenten komen om alle taken uit te kunnen voeren die ze van hen
verwachten. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in betere opleiding van agenten, waarbij meer aandacht
is voor de omgang met verschillende culturen. Ook denkt men dat er strengere toelatingseisen nodig zijn om de
kwaliteit van de agenten omhoog te brengen. Daarnaast zullen hogere salarissen helpen bij het aantrekken van
mensen van een bepaald niveau. Daarnaast vindt men überhaupt dat agenten een hoger salaris verdienen, dat
meer recht doet aan het werk dat ze verzetten. Tot slot noemt men het aanstellen van specialisten op het
terrein van zeden, drugs en digitaal, om zo de grote criminaliteit beter aan te kunnen pakken.
Wetgeving aanpassen
Om (grote) misdaad te bestrijden vinden deelnemers dat wetten aangepast moeten worden, zodat agenten
effectiever kunnen optreden. Ze stellen bijvoorbeeld hogere straffen voor zodat verdachten die opgepakt
worden niet na een dag weer buiten staan. Wat ook zeer frustrerend moet zijn voor politieagenten, zo
veronderstellen deelnemers. Daarnaast moeten agenten meer bevoegdheden krijgen om gepast geweld te
gebruiken als dat nodig is, zonder dat men zich daarna in een rechtszaal hoeft te verantwoorden.

Tot slot geven deelnemers ook de tip om naar andere landen te kijken. In dit geval wordt Duitsland genoemd
als een voorbeeld waar criminaliteit efficiënter wordt opgelost.

“

Een overheid die de politie de middelen en de bevoegdheid geeft
om te handelen.
Je kan dat niet aanpassen want het zijn allemaal haantjes, ze willen
allemaal vooraan staan en het meeste geld verdienen. Ze weten niet
wat er in de samenleving plaatsvindt, zolang je dat hebt kan je niet
veranderen.
Politieagenten moeten meer ondersteund worden door het
wettelijke apparaat.
Vanuit de wet is het lastig, maar er mag een duidelijkere harde
hand zijn voor grotere overtredingen om respect terug te winnen.
Maar wel op het moment dat je 100% zeker bent.
Als je ziet waar ze mee moeten dealen. De politie moet meer
middelen krijgen die minder desastreus zijn. Als ik een taser had zou
iedereen bij mij op de grond liggen. Brutale mond, hupsakee. Ze
moeten het recht krijgen om harder op te treden.
De overheid moet meer achter de politie staan. Tuurlijk mag je
gepast geweld gebruiken. Ze moeten het vertrouwen hebben dat als
ze ingrijpen dat ze gesteund worden.
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