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Over het project
Het project 'Community Policing without Borders' wordt uitgevoerd van april 2021 tot maart 2023, en
wordt gefinancierd door het ‘European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme’(20142020). De activiteiten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie in België &
Luxemburg, met vijf Belgische politiezones (PZ Gent, PZ Brussel Elsene, PZ BruNo, PZ Charleroi & PZ
Antwerpen) alsook LEVL (voorheen Minderhedenforum), Unia en Uit De Marge vzw als partners in the
project.
Het doel van dit project is bij te dragen tot de uitroeiing van alle vormen van racisme,
vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie binnen de Belgische
politie en door de Belgische politie ten aanzien van migrantengemeenschappen.
Het project zal deze doelstelling bereiken door de volgende activiteiten:
1.

Het verbeteren van het personeelsbeleid en de -procedures binnen de politie om de
vertegenwoordiging van migranten binnen het politiekorps te vergroten en
politieambtenaren met een migratieachtergrond te behouden.

2.

Verbetering van de bestaande klachtenmechanismen om de toegankelijkheid en de
doeltreffendheid ervan voor slachtoffers van racistische en xenofobe handelingen en
andere vormen van onverdraagzaamheid te vergroten.

3.

Verbetering van de gemeenschapspolitie en het vertrouwen tussen migrantengemeenschappen en de politie om raciale vooroordelen, vreemdelingenhaat en
onverdraagzaamheid te verminderen.

4.

Transnationale uitwisseling tussen belanghebbenden op lokaal, nationaal en Europees
niveau vergemakkelijken om bij te dragen tot de uitroeiing van alle vormen van racisme,
vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid binnen de politiediensten in de EU.

Het project, dat een bottom-up, behoeftengestuurde en participatieve aanpak volgt, zal voortbouwen
op bestaande goede praktijken van België, de EU en wereldwijd, en gebruik maken van de ervaringen
en deskundigheid van het grotere projectconsortium.
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Inleiding
Dit Rapport van Goede Praktijken is gebaseerd op desktoponderzoek en verkennende vergaderingen
met projectpartners en andere belanghebbenden en brengt de huidige gemeenschapspolitieinitiatieven in België en in andere politiediensten, zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU), die
de politie- en migrantengemeenschappen met succes samenbrengen om gezamenlijk lokale
veiligheidskwesties en -oplossingen te identificeren, in kaart en beoordeelt ze. Dit rapport zal
vervolgens bestaande goede praktijken van nabijheid, wederzijds begrip, informatie-uitwisseling,
verbinding en betrokkenheid van de gemeenschap op zowel vrijwilligers- als professioneel niveau,
identificeren.
Het doel van dit rapport van goede praktijken is om de projectpartners te informeren en te inspireren,
meer specifiek in de eerste plaats de deelnemende Belgische politiezones, met het uiteindelijke doel
om hen in staat te stellen gelijkaardige initiatieven te ontwikkelen en te implementeren op basis van
de goede praktijken en lessen die in dit document worden gedeeld. Bijzonder interessante en/of
vernieuwende goede praktijken zullen het voorwerp uitmaken van meer diepgaande studiebezoeken.
Vervolgens zullen, op basis van de resultaten van dit verslag en de uitwisselingen tijdens de
studiebezoeken praktische richtlijnen worden opgesteld met belangrijke aanbevelingen die aangeven
hoe goede praktijken in de praktijk kunnen worden gebracht ter bevordering van een politiemacht die
volledig is ingebed in de samenleving, ten dienste staat van de burgers en zich richt op het vinden van
oplossingen voor lokale veiligheidsproblemen samen met de gemeenschappen. De praktische
richtlijnen zullen kunnen worden aangepast aan Belgische context, maar ook aan andere lokale
contexten buiten België.
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
•

Het methodologiegedeelte, waarin de technieken worden uiteengezet die worden gebruikt
voor het verzamelen en analyseren van gegevens en waarin de uitdagingen worden besproken
waarmee we tijdens het proces werden geconfronteerd;

•

Een achtergrondgedeelte, waarin het concept van gemeenschapsgerichte politiezorg wordt
gepresenteerd door zowel een historische als contextuele lens en inzoomt op het Belgische
model;

•

Het gedeelte over de goede praktijken , waarin de resultaten van deze mapping staan
gegroepeerd in vier hoofdgebieden:
o

Nabijheid: aanwezigheid, affiniteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid;

o

Vertrouwen en wederzijds begrip;

o

Informatie-uitwisseling in twee richtingen en communicatie, onder meer via digitale
technologie;

o

Betrokkenheid van de gemeenschap en partnerschappen voor co-creatie op het
gebied van veiligheid.
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Methodologie
De methodologie die werd gebruikt om de goede praktijken die in dit verslag worden gepresenteerd
samen te stellen, combineerde desktoponderzoek met bijdragen van verschillende belanghebbenden
en partners. De input van deze laatste werd verzameld tijdens interviews en vergaderingen met focal
points en ambtenaren van de Belgische politiezones (waaronder enkele die niet officieel deelnamen
aan het project), projectmedewerkers van partnerorganisaties, academici, alsook
vertegenwoordigers/projectmedewerkers van EU-organisaties en -initiatieven.
Gezien de breedte van het onderwerp en de veelheid aan initiatieven over de hele wereld in dit
domein, kunnen dit rapport en de bijgevoegde lijst van goede praktijken niet als exhaustief worden
beschouwd. Goede praktijken werden niet alleen geselecteerd op basis van hun intrinsieke kwaliteit,
gedefinieerd in termen van effectiviteit en duurzaamheid, maar ook met betrekking tot hun
overdraagbaarheid naar andere contexten en hun relevantie ten aanzien van het projectkader, d.w.z.
wijkpolitie in (super)diverse samenlevingen die een verscheidenheid aan mensen met een
migratieachtergrond omvatten, alsook de Belgische context (samenleving en politiestructuur).
Dit rapport heeft betrekking op initiatieven gelinkt aan community policing of ‘gemeenschapsgerichte
politiezorg en vertrouwen tussen migrantengemeenschappen en de politie om raciale vooroordelen,
xenofobie en intolerantie te verminderen. De geïdentificeerde goede praktijken zijn onderverdeeld in
vier categorieën, volgens hun belangrijkste formele doelstelling en/of praktische focus. Hoewel voor
het opstellen van dit verslag uitgebreid onderzoek is verricht, kan de bijgevoegde lijst van goede
praktijken niet als exhaustief worden beschouwd en kunnen in de rest van het project nog meer
initiatieven worden geïdentificeerd. Elk gebied is verder onderverdeeld in subcategorieën, waarbij
voor elke subcategorie ten minste één goede praktijk wordt vermeld. Goede praktijken worden
geïllustreerd met een korte beschrijving en worden kort beoordeeld op overdraagbaarheid en
duurzaamheid. Sommige goede praktijken worden meer in detail toegelicht, terwijl andere alleen
worden vermeld of kort worden samengevat, met de mogelijkheid voor de lezer om er meer
informatie over te verkrijgen door gebruik te maken van de verstrekte referenties en links.
Academische en institutionele literatuur over community policing heeft geholpen om een relevante
definitie van dit politiemodel in de context van dit project te formuleren, de basispijlers ervan te
identificeren en een aantal verschillende categorieën van verwante praktijken te definiëren. Bij het in
kaart brengen werden twee belangrijke uitdagingen ondervonden. Ten eerste was het soms moeilijk
om online informatie te vinden over specifieke gemeenschapsgerichte politie-initiatieven. Dit
probleem werd nog versterkt door het feit dat informatie over projecten die buiten België en in nietAngstalige contexten werden uitgevoerd, soms alleen in de lokale taal beschikbaar was. Ten tweede
zijn veel gemeenschapsgerichte politie-initiatieven niet formeel geëvalueerd, voor wat hun
doeltreffendheid als wat hun duurzaamheid betreft, wat de selectie van goede praktijken voor dit
verslag moeilijker heeft gemaakt. De selectie werd echter nog steeds volbracht op basis van het
uiteindelijke doel van dit verslag, namelijk projectpartners leermogelijkheden en inspiratie te bieden,
veeleer dan "perfecte projectsjablonen" voorzien om perfect over te nemen via ‘copy and paste’.
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Gemeenschapsgerichte politiezorg: een filosofie, een strategie en een
operationele benadering
Community-oriented policing (CoP) of ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’, is een concept dat wordt
gekenmerkt door meerdere en soms uiteenlopende definities. CoP is oorspronkelijk ontwikkeld en
geïmplementeerd in Noord-Amerika en onderzoek over dit onderwerp is overwegend Angelsaksisch.1
In Europa hebben landen CoP-benaderingen op verschillend tempo, in verschillende mate en in
verschillende vormen overgenomen en geïmplementeerd. De definitie en het label dat voor CoP wordt
gebruikt, veranderen per land en zelfs per lokale context.2 In het kader van dit project wordt
community policing gedefinieerd als "een filosofie, een strategie en een operationele aanpak van
politiewerk gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen (lokale) rechtshandhavingsinstanties en
de gemeenschap en gericht op het proactief aanpakken van omstandigheden die aanleiding geven tot
bezorgdheid over zowel objectieve als subjectieve veiligheid en die een reële of vermeende impact
hebben op het dagelijks leven van burgers".3-4 Met andere woorden kan politiezorg worden opgevat
als politiezorg met en voor de gemeenschap, veeleer dan van de gemeenschap. In dit verband moet
worden erkend dat het moeilijk is om van de gemeenschap te spreken, gezien de toenemende niveaus
en vormen van diversiteit in de huidige samenlevingen, in het bijzonder in België.5 In dit licht, en gezien
de specifieke focus van dit project, zal bijzondere aandacht worden besteed aan CoP als een
politiewijze die migrantengemeenschappen en de politie dichter bij elkaar kan brengen en hen kan
laten samenwerken.
Verschillende namen en een uiteenlopende reeks benaderingen worden gebruikt om 'community
policing' te vatten en te operationaliseren. In België werden in de jaren 1990 een aantal CoP-projecten
opgestart, zij het met weinig conceptuele reflectie en buiten een officiële implementatiestructuur.
CoP werd formeel aangenomen als het officiële Belgische politiemodel in 1998. Het was echter pas
met de Visieverklaringen opgesteld door de Directie Relaties met de Lokale Politie (CGL) en de
Ministeriële Richtlijn CP1 van 27 mei 2003 dat het concept verder werd afgebakend en concreet
vertaald naar de Belgische context.6 Volgens de CP berust de Belgische invulling van CoP op vijf pijlers,
namelijk: externe oriëntatie, probleemoplossing, partnerschap, verantwoordingsplicht en
empowerment.
Ondanks de veelheid van contextspecifieke labels, kaders en interpretaties, kunnen een aantal
belangrijke gemeenschappelijke eigenschappen worden geïdentificeerd als de bepalende elementen
van CoP.7 Deze omvatten:
1. Samenwerking met en versterking van de lokale gemeenschap(pen);

1

Dehbi, 2019
van der Giessen, Brein, & Jacobs, 2017
3 Deze definitie is gebaseerd op meerdere definities komende van academische literatuur en de praktijk: CommunityOriented Policing Services (COPS) - U.S. Department of Justice, 2014); TRILLION Project, 2015; Cutting Crime Impact (CCI)
Project, 2021.
4 Voor verduidelijking: objectieve veiligheid verwijst naar bestaande misdaadcijfers, politiediensten, en sociale wanorde,
terwijl subjectieve veiligheid verwijst naar de angst voor misdaad, vertrouwen in de politie en de visie op levenskwaliteit.
5 Easton, et al., 2009
6 Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing
op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, Federale Overheid Binnenlandse Zaken, 27 mei 2003
(Belgisch Staatsblad, 9 juli 2003) // Circulaire CP 1 du 27 mai 2003 concernant la définition de l'interprétation du Community
policing applicable au service de police intégré, structuré à deux niveaux, Service Public Fédéral Intérieur (Moniteur Belge,
09 juillet 2003).
7 Deze opsomming van eigenschappen komt van een comparatieve en analytische inkijk op verschillende definities en
frameworks over CoP in academische literatuur en de praktijk: Community-Oriented Policing Services (COPS) - U.S.
Department of Justice, 2014; Dehbi, 2019; van der Giessen, Brein, & Jacobs, 2017; European Forum for Urban Security (EFUS),
2015; Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, 2008; College of Policing, 2021.
2
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2. Aanpak van lokale behoeften en problemen door middel van gerichte activiteiten;
3. Pro-activiteit en preventie (in plaats van reactiviteit en repressie);
4. Opbouwen van vertrouwen en geruststelling;
5. Transparantie en verantwoordingsplicht.
Samenwerking is het centrale uitgangspunt van CoP en de sleutelfactor voor een succesvolle
uitvoering.8 In CoP komt de legitimatie van de politie uit continue en betrouwbare processen van
overleg en interactie met de burgers en door het leveren van gerichte diensten die inspelen op de
zorgen en behoeften van de gemeenschappen.9 Tesamen met transparantie en
verantwoordingsmechanismen maakt deze aanpak het mogelijk vertrouwen te ontwikkelen tussen de
politie en de bevolking en de gemeenschappen gerust te stellen wat betreft zowel objectieve als
subjectieve veiligheidskwesties. CoP is niet alleen een organisatorisch construct, maar ook een
professionele mentaliteit en aanpak die zowel lokaal zijn aangepast als structureel zijn ingebed in het
hele politiekorps.10
Studies hebben sterk bewijs gevonden dat CoP de tevredenheid van burgers over de politie verhoogt
en de perceptie van de legitimiteit van de politie verbetert, terwijl het ook bepaalde effecten kan
hebben op criminaliteitspreventie.11

8

van der Giessen, Brein, & Jacobs, 2017
Ponsaers, 2001
10 Dehbi, 2019; Lenos & Keltjens, 2016
11 Dehbi, 2019, waarbij wordt geput uit: Gill, Weisburd, Bennett, Vitter, & Telep, 2014
9
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Goede Praktijken
De geïdentificeerde goede praktijken zijn onderverdeeld in vier categorieën, naar gelang van hun
belangrijkste formele doelstelling en/of praktische gerichtheid. De vier gebieden zijn:
1.

Nabijheid: aanwezigheid, affiniteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid;

2.

Vertrouwen en wederzijds begrip;

3.

Informatie-uitwisseling in twee richtingen en communicatie, onder meer via digitale
technologie;

4.

Betrokkenheid van de gemeenschap en partnerschappen voor co-creatie op het
gebied van veiligheid.

1. Nabijheid: aanwezigheid, affiniteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid
De CoP vereist dat de politie geïntegreerd is in de gemeenschap en dat zij actief in activiteiten
deelneemt en diensten verleent aan het publiek die het dagelijkse leven van de burgers ten goede
komen. In die zin moeten politieambtenaren: het publiek kennen en door het publiek gekend worden;
zichtbaar en toegankelijk zijn voor de burgers; en zich proactief inzetten voor en in de gemeenschap.12
Op organisatorisch niveau kan dit inhouden dat de politiestructuren, de verantwoordelijkheden en de
activiteiten (opnieuw) op elkaar moeten worden afgestemd en moeten worden aangepast, rekening
houdend met de specifieke demografische en geografische kenmerken van de gebieden in kwestie. In
de praktijk vertaalt zich dit in drie reeksen strategieën, met bijbehorende goede praktijken, die
worden besproken in de rest van dit document.
1.1.

Oprichting van toegewijde CoP-teams en langetermijn opgave in een specifieke buurt

Een sleutelaspect in CoP is de totstandbrenging van hechte en stevige banden tussen
politieambtenaren enerzijds en specifieke buurten en gemeenschappen anderzijds. Daarbij is het van
belang speciale politieambtenaren en/of -teams op te richten en deze op lange termijn toe te wijzen
aan specifieke gebieden die moeten worden afgebakend op basis van de grenzen van de wijk en/of
gemeenschap. In grotere politiezones kan het gebied, om de samenwerking gerichter en meer lokaal
verankerd te maken, verder worden opgedeeld in kleinere werkgebieden die permanent worden
toegewezen aan één aangewezen politieambtenaar of (sub)team. Langdurige toewijzing is van
cruciaal belang voor de politie zodat deze begrijpt hoe de gemeenschap in een bepaald gebied
functioneert en voor de gemeenschap. Het zou echter ook wenselijk kunnen zijn om periodieke
verplichte rotaties in te stellen om mogelijke medeplichtigheid te voorkomen.
1.1.1.

Buurtpolitieteams, Engeland en Wales13

Engeland en Wales bieden een goed voorbeeld van een stevig verankerd, nationaal programma voor
CoP dat wordt vertaald in de organisatiestructuur van het politiekorps. CoP werd voor het eerst getest
in 2003 met het National Reassurance Policing Programme, waarvan de positieve resultaten leidden
tot de nationale uitrol vanaf 2005 als het Neighbourhood Policing Programme. Met de nationale uitrol
verschoof het zwaartepunt van geruststelling naar een geografische organisatie van het politiewerk.
Het programma introduceerde speciale wijkpolitieteams (BPT's) als de nieuwe basis voor de manier
waarop het politiewerk in Engeland en Wales wordt gestructureerd en georganiseerd. De NPT's
bestaan uit speciale wijkagenten (agenten en sergeanten) en politieondersteuningsambtenaren
(PCSO's), d.w.z. civiele geüniformeerde personeelsleden met bepaalde beperkte bevoegdheden,
12
13

Hoge politieadviseur van de secretaris-generaal van de OVSE, 2008
Longstaff, et al., 2015 (link); Higgins, 2017 (link); Higgins, The future of neighbourhood policing, 2018 (link).
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waarvan de precieze omvang per politiedienst verschilt. De drie pijlers van het Neighbourhood
Policing programma zijn zichtbaarheid, probleemoplossing en betrokkenheid van de gemeenschap of
‘community engagement’. Het is dan ook niet de bedoeling de aanwezigheid van de politie in bepaalde
buurten alleen maar te vergroten, wat dan weer kan leiden tot gevoelens van wantrouwen en
percepties van "over-politie" of “over-policing” bij bepaalde gemeenschappen, waaronder met name
etnische minderheden en migranten. De oprichting van speciale NPT's is veeleer bedoeld om het werk
van CoP te institutionaliseren en de politie fysiek en figuurlijk dichter bij de gemeenschap te brengen.
In 2008 waren er in heel Engeland en Wales 3600 NPT's gevormd, waaronder meer dan 16.000 PCSO's
en 13.000 NBOs. De NPT's voeren patrouilles uit, gaan in gesprek met bewoners, bedrijven en
buurtorganisaties, bemiddelen bij lokale conflicten en stellen samen met de gemeenschap problemen
en oplossingen vast, met als tweeledig doel om criminaliteit en asociaal gedrag te voorkomen en om
zowel de objectieven als de subjectieve veiligheid te bevorderen. Het is moeilijk de resultaten van het
wijkpolitieprogramma of ‘neighbourhood policing programme’ te isoleren en te veralgemenen, zeker
omdat de verschillende lokale aanpassingen en de specifieke wijzen waarop het programma wordt
uitgevoerd, een aanzienlijke rol spelen. Dit gezegd zijnde, heeft de figuur van de PCSO's alom
waardering gekregen en is deze bijzonder waardevol gebleken bij het aanpakken van buurtproblemen,
het verzamelen van lokale inlichtingen en het verbeteren van de legitimiteit van de politie bij het
publiek en in het bijzonder hun betrokkenheid bij diverse gemeenschappen.
De neighbourhood policy is de afgelopen tien jaar onder druk komen te staan door budgettaire
beperkingen en veranderende politieke prioriteiten. Terwijl in het begin werd gereageerd met een
"hybride" aanpak waarbij wijkagenten zowel buurt- als "traditionele" reactietaken uitvoerden, is
recentelijk opnieuw de trend ontstaan om kleinere, maar functioneel afzonderlijke politieteams aan
te wijzen voor "buurt"/plaatselijke preventietaken, waarbij deze niet reactief optreden.
Sterktes: mix van politieambtenaren en burgerpersoneel in uniform, lang bestaan van CoP,
ambtenaren alleen belast met preventieve taken
1.1.2.

Community Connect: Overdrachtsprotocol buurtpolitie, Manchester, Verenigd Koninkrijk14

Greater Manchester Police (GMP) is een opmerkelijk voorbeeld van een goed uitgeruste buurtpolitie
(ongeveer 22% van het personeel), met een relatief evenwicht tussen agenten (iets meer dan 60%) en
PCSO's en personeel (iets minder dan 40%). Zoals gezegd is de langdurige aanstelling van wijkagenten
in bepaalde geografische gebieden een belangrijke succesfactor van de CoP. Wanneer deze
ambtenaren echter naar een ander district verhuizen, gaan hun unieke kennis en relaties met hen
mee, wat kan leiden tot inefficiëntie en frustratie bij de gemeenschap. Om dit probleem aan te pakken
heeft GMP "Community Connect - Neighbourhood Policing Handover Protocol” ontwikkeld. Dit
overdrachtsprotocol voor wijkpolitietaken wordt ingezet wanneer een NBO of PCSO zijn post verlaat
en bestaat uit drie onderdelen:

14

•

Map van de gemeenschap: de vertrekkende ambtenaar stelt een document op waarin hij
probeert zijn unieke kennis vast te leggen, waaronder: de belangrijkste relaties met de lokale
gemeenschap, de belangrijkste plaatsen in de wijk (bv. ontmoetingsplaatsen van moeilijk te
bereiken groepen), de belangrijkste partners, de prioriteiten van de gemeenschap, en de
contactgegevens. De kaart hoeft geen volledig document te zijn, aangezien zij dient ter
voorbereiding van de briefingdag, die de kern vormt van de "Community Connect"-aanpak.

•

Briefingdag: de vertrekkende en de binnenkomende ambtenaar ontmoeten elkaar persoonlijk
en maken een rondgang door het werkgebied, waarbij de kennis van de gemeenschap verder
wordt gedeeld en besproken en de nieuwe ambtenaar informeel aan de gemeenschap wordt
voorgesteld;

Higgins, 2017 (link); Cutting Crime Impact CCI Project, 2021a (link).
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•

Kennisgeving van de overdracht via sociale media: een protocol over hoe de overdracht via
sociale media en digitale platforms aan het publiek moet worden meegedeeld.

Afbeelding 1: Uitleg over de ‘Community Connect’ methodologie. Source: link.

Sterktes: Deze aanpak is veelbelovend, niet duur en gemakkelijk overdraagbaar naar andere
politiezones; om volledig te kunnen functioneren mag het de uitwisseling van personeel niet groot zijn
en moet er bij herplaatsings- en aanwervingsstrategieën rekening worden gehouden met de tijd die
nodig is voor de overdracht.
1.1.3.

Territoriale Contact Brigades, Frankrijk15

Sinds 2017 heeft de Franse gendarmerie in 30 departementen Territoriale Contact Brigades (TCB's)
ingevoerd om de banden tussen de rechtshandhaving, de bevolking en de verkozenen te versterken.
Het achterliggende idee was om de werking van eerder bestaande eenheden te reorganiseren door
ze een missie van fulltime contact in hun kiesdistricten toe te vertrouwen, die overeenkomen met
strikt aangewezen gebieden. Het TCBpersoneel is permanent ter plaatse en is
uitgerust met NéoGend, een digitaal project dat
digitale ondersteuning op het terrein biedt
(bijv. smartphones, tafels, draagbare printers).
Door TCB-ambtenaren uit te rusten met
draagbare apparaten kunnen zij diensten
verlenen aan burgers, zoals het opnemen van
klachten
en
het
opstellen
van
incidentenrapporten ter plaatse zonder dat zij
naar het bureau hoeven terug te keren. Dit
Afbeelding 2: A NéoGend tablet. Source: link.
zorgt ervoor dat de activiteiten en diensten
dichter bij de burgers worden gebracht terwijl
de administratieve taken en de kantoortijd van de eenheid tot een minimum worden beperkt.
Sterktes: gebruik van digitale instrumenten om politiediensten dichter bij de bevolking te brengen,
toegankelijkheid, waardering door de bevolking

15

Police Executive Research Forum, 2019 (link), European Union Crime Prevention Network (EUCPN), 2018 (link); Sirpa Gendarmerie National, 2017 (link)

11

1.2. Zichtbare aanwezigheid, proactieve betrokkenheid en activiteiten in de gemeenschap
Een sleutelelement van nabijheid in CoP is aanwezigheid "op het terrein" (zowel fysiek als virtueel) en
voortdurende interactie met de gemeenschap. De politieambtenaren, -faciliteiten en -diensten
moeten zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn. Ongetwijfeld de meest wijdverbreide strategie op
dit gebied zijn patrouilles te voet, te paard en/of op de fiets. Dit is echter niet voldoende. Uit studies
is gebleken dat patrouilles te voet op zichzelf waarschijnlijk niet zullen leiden tot een vermindering
van de verstoring van de openbare orde of een verbetering van het vertrouwen van het publiek in de
politie. Om effectief te zijn, moeten gerichte voetpatrouilles gepaard gaan met betrokkenheid van de
gemeenschap en probleemoplossende benaderingen.16
De kwaliteit van de ontmoetingen en interacties tussen de politie en het publiek cruciaal is voor de
kwaliteit van de overeenkomstige relaties en voor het bereiken van de doelstellingen van CoP. Voor
zover mogelijk moeten politieambtenaren burgers een persoonlijke en gepersonaliseerde
dienstverlening bieden, wat vereist dat zij zich zowel in een openbare als in een persoonlijke
hoedanigheid met de gemeenschap bezighouden, zowel in persoon als via digitale middelen.
1.2.1.

‘Mijn buurman is een politieambtenaar!’, Boedapest, Hongarije17

In het district Zugló in Boedapest, Hongarije, is de lokale overheid een project gestart om het werk
van de plaatselijke politieagenten te ondersteunen en te erkennen. Een van de drie componenten van
het project is gericht op de infrastructurele
ontwikkeling van de lokale politie, met als
doel haar zichtbaarder en toegankelijker te
maken.
Om de bewoners de lokale politie beter te
doen laten kennen, werden in het kader van
het project bovendien flyers, kaarten en
posters gemaakt en verspreid met daarop
contactgegevens en foto's van lokale
politieagenten, van wie de meesten ook in de
wijk wonen. Daarnaast werd een online
zoekinstrument ontwikkeld om de bewoners
te helpen de plaatselijke politieambtenaar te
vinden die verantwoordelijk is voor hun wijk
binnen het district.

Afbeelding 3: Een brochure met de contactgegevens van
politieambtenaren in het Zuglo district. Bron: link.

Sterktes: goede uitrusting voor transport en toezicht, geven een gezicht aan de politieagent die
verantwoordelijk is voor een bepaald gebied.
1.2.2.

Virtuele gemeenschapsgerichte politiezorg: digitale aanwezigheid en bereik via sociale media,
Helsinki, Finland18

Technologie en in het bijzonder internet bieden de politie zowel een kans als een uitdaging: digitale
instrumenten kunnen de toegang tot en de zichtbaarheid van politiediensten uitbreiden en
vergemakkelijken, maar vormen anderzijds ook een nieuw (virtueel) "terrein" dat
(gemeenschaps)politiewerk vereist. De politie van Helsinki heeft deze kwestie aangepakt door vanaf
2008 "virtuele buurtpolitie" in te voeren als nieuwe strategie om de aanwezigheid, de zichtbaarheid
en het bereik van de politie op het internet en via de sociale media te garanderen. Drie politieagenten
werken openlijk (op hun socialemediaaccounts staan hun namen en gezichten) en voltijds als
16

Colover & Quinton, 2018
European Union Crime Prevention Network (EUCPN), 2018) (link)
18 Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 2014, p. 123 (link).
17
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politieagenten van de virtuele gemeenschap. Hun taak bestaat erin de politie online toegankelijker te
maken, online preventiewerk te verrichten, het veiligheidsgevoel van internetgebruikers te
bevorderen en als eerste op te treden wanneer zij vermoedelijke strafbare feiten op het internet
ontdekken (bv. kinderporno, pesterijen/intimidatie, haatmisdrijven). Hun onlineaanwezigheid maakt
het voor het steeds meer digitale publiek gemakkelijker om informatie te vragen en problemen te
melden en voor de politie om in contact te komen met sommige internetgebruikers met wie het veel
moeilijker zou zijn om face-to-face contact te leggen, zoals bijvoorbeeld jongeren. Gezien het succes
van het project zijn ook in andere Finse politiediensten voltijdse of deeltijdse virtuele politieagenten
aangesteld.
Hoewel dit specifieke initiatief niet specifiek gericht is op migrantengemeenschappen, zijn virtuele
politie-initiatieven nog steeds relevant. Ten eerste helpt virtuele buurtpolitie om mensen te bereiken
en te betrekken die anders niet zo snel naar de politie zouden stappen. Ten tweede kan digitale
aanwezigheid bijdragen tot een beter, positiever imago van de politie. Ten derde heeft ‘virtual
community policing’ bijzondere mogelijkheden om racisme en haatdelicten online aan te pakken.
Sterktes: grotere groep burgers om virtueel contact mee te hebben als alternatief voor face-to-face.
Lagere drempel om zorgen te melden. Gemakkelijk kanaal om jongeren te bereiken.

1.3.

Verbindingsfunctie en verbindingsofficieren

Verbindingsofficieren helpen het politiekorps contact te leggen met diverse gemeenschappen,
aangezien zij voor deze personen als duidelijke, toegankelijke referentie- en contactpunten fungeren.
Dit verbindingsfiguur is bijzonder relevant in de context van superdiverse samenlevingen zoals België.
Afhankelijk van de omvang en samenstelling van de bevolking van de politiezone kan er de nood zijn
om verschillende verbindingsfunctionarissen voor verschillende gemeenschappen in te zetten,
waaronder met name grote allochtone etnische groepen. Liaison officers kunnen zowel
politieambtenaren als burgers zijn, maar idealiter moeten zij behoren tot, of affiniteit hebben met, de
gemeenschap waarmee zij contact zullen onderhouden. Om hun (inter)bemiddelingsrol op passende
en doeltreffende wijze te kunnen vervullen, moeten zij bovendien een speciale en gerichte opleiding
krijgen.
1.3.1.

Verbindingsofficieren voor Roma en Sinti Gemeenschappen, Slowakije19

In het kader hun CoP-strategieën hebben een aantal staten in Oost-Europa specifieke ‘liaison posten’
ingesteld voor politieambtenaren die in de Roma- en Sintigemeenschappen werken. Deze ambtenaren
krijgen een aanvullende opleiding die zich toespitst op de specifieke behoeften van die
gemeenschappen, tesamen met taalcursussen. In Slowakije zijn in alle regio's "Romapolitiespecialisten" opgezet na het succesvol verloop van het proefproject. Deze ‘liaison officers’
onderhouden nauwe contacten, niet alleen met leden en vertegenwoordigers van de gemeenschap,
maar ook met andere relevante gouvernementele en niet-gouvernementele agentschappen. Zij
treden op als contactpersoon voor de Roma- en Sintigemeenschappen en andere
politiefunctionarissen en bieden specifieke steun aan de eerstgenoemden: zij wonen de uitvoering
van rechterlijke bevelen bij, nemen deel aan de ondervraging van Roma-verdachten en verlenen
juridisch advies en bijstand in administratieve aangelegenheden zoals het aanvragen van identiteitsen reisdocumenten, rijbewijzen en sociale bijstand. Over het algemeen hebben deze
verbindingsfunctionarissen veel vertrouwen gewonnen bij de Roma en de Sinti.
Sterktes: contact met gemeenschappen en instanties (gouvernementeel/niet-gouvernementeel),
specifieke opleiding van ambtenaren voor de omgang met Roma en Sinti

19

Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, 2008, p. 92 (link).
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1.3.2.

Ethnische verbindingsofficieren, Ierland20

De politie van de Republiek Ierland (bekend als de Gardaí) heeft een team van Garda Ethnic Liaison
Officers (ELO's) ingesteld, die binnen hun takenpakket contacten te leggen en communicatie tot stand
brengen
met
etnische
minderheidsgemeenschappen binnen hun respectieve
departementen en hen informeren over en
geruststellen dat de politiediensten zonder
discriminatie voor hun ter beschikking staan.
Bovendien volgen zij racistische incidenten op,
helpen zij bij het onderzoek ervan en zorgen zij
ervoor dat slachtoffers van dergelijke incidenten
voldoende
bescherming
en
passende
ondersteuningsmechanismen
krijgen
(b.v.
tolken, vertalers, gezinsondersteuning, culturele
Afbeelding 4: Een GRIDO Liaison Officer komt samen met
een vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap.. Bron: vereisten). Daarnaast ondersteunen zij de
link.
integratie van etnische minderheden door adhocinitiatieven op lokaal niveau te ontwikkelen en door hen te betrekken bij sociale evenementen van
de Garda en andere gemeenschappen en initiatieven van de politie, waaronder buurtwachten en
buurtalarm.
De ELO’s trachten contacten te leggen met de moslimgemeenschap en haar vertegenwoordigers,
waaronder ook in gebedshuizen. Het doel is om vertrouwen te wekken tussen de politie en de
moslimgemeenschap en op de hoogte te zijn van de specifieke kenmerken en potentiële
kwetsbaarheden van deze gemeenschap. Evenzo staan de ELO's ter beschikking van iedere inwoner
die in vertrouwen melding wil maken van een zaak die de moslimgemeenschap of een andere etnische
minderheid in gevaar zou kunnen brengen.
Sterktes: gepaste positie om minderheden te informeren over de rol van de politie en het bestaan van
openbare diensten, incidenten te monitoren, radicalisering te voorkomen.

2. Vertrouwen en wederzijds begrip
De basis van vertrouwen is wederzijds inzicht en begrip. Aangezien het opbouwen van vertrouwen en
wederzijdse geruststelling een fundamenteel onderdeel is van samenwerking, is het van cruciaal
belang ervoor te zorgen dat de politie en de gemeenschappen elkaar kennen en begrijpen. Helaas is
er vaak een gebrek aan vertrouwen of zelfs wantrouwen tussen de rechtshandhaving en burgers, in
het bijzonder bij meer gemarginaliseerde en/of kwetsbare groepen. Daartoe behoren onder meer
achtergestelde sociale lagen, jongeren, alsook allochtone/niet-autochtone etnische
gemeenschappen, en nog meer personen die tot verschillende van deze categorieën behoren. Gebrek
aan vertrouwen of wantrouwen kan dan weer het gevolg zijn van twee verschillende factoren: gebrek
aan (wederzijdse) kennis en begrip en/of negatieve ontmoetingen en ervaringen. Er zijn verschillende
strategieën beschikbaar om deze problemen aan te pakken, die zich in de praktijk vertalen in drie
reeksen projecten en initiatieven zoals hieronder verder uitgelegd.
2.1. Elkaar leren kennen en persoonlijke relaties ontwikkelen
Op verschillende momenten, en vooral bij gemarginaliseerde groepen en gemeenschappen, kan de
politie door burgers worden gezien als afstandelijk en onbenaderbaar. Burgers weten misschien niet
wie de politieagenten in hun buurt zijn of hebben het gevoel dat de politie bureaucraten zijn die ver
van de realiteit van de gemeenschap staan. Uitwisselingen en ontmoetingen in een informele context
20

Radicalisation Awareness Network (RAN), 2018, pp. 42-43 (link); Garda Info/An Garda Síochána, 2020 (link).
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tussen burgers en politieambtenaren kunnen ertoe bijdragen dat beiden elkaar beter leren kennen en
persoonlijke relaties ontwikkelen. Dat kan op zijn beurt bijdragen tot bruggenbouwen tussen de politie
en de gemeenschappen die zij dienen, wat uiteindelijk goede gevolgen heeft voor diensten verbonden
met de (buurt)politie.
2.1.1.

‘Coffee with a Cop’, ‘Koffie met een Agent’, Verenigde Staten en België21

‘Coffee with a Cop’ of ‘Koffie met een agent' brengt politieagenten en leden van de gemeenschap
samen rond een kop koffie, een handeling dat altijd een soort gemeeschapsgevoel schept. Het idee is
om een informele ruimte te creëren voor ongedwongen gesprekken en ontspannen interacties buiten
crisissituaties, zodat politieagenten en burgers elkaar op een persoonlijk niveau kunnen leren kennen,
van gedachten kunnen wisselen over zorgen en kwesties die belangrijk zijn voor burgers, en
wederzijdse doelstellingen kunnen vaststellen voor de gemeenschappen waarin zij leven en die zij
dienen. Coffee with a Cop-bijeenkomsten vinden plaats op neutrale locaties met een informele sfeer
(over het algemeen plaatselijke restaurants/cafés). De bijeenkomsten hebben geen vooraf opgestelde
agenda, zodat buurtbewoners gewoon kunnen gaan zitten met agenten en vragen kunnen stellen of
kunnen delen wat hen bezighoudt in informele en open discussies. Over het algemeen helpen deze
één-op-één gesprekken om echte gezichten en persoonlijkheden langs beide kanten te laten zien en
om een beter begrip te creëren voor kwesties die ertoe doen en wederzijds vertrouwen op te bouwen.
Coffee with a Cop' begon als een bottom-up initiatief dat in 2011 werd gelanceerd in Hawthorne,
Californië in een poging van de lokale politie om meer succesvolle manieren te vinden om met de
burgers om te gaan. Sindsdien is 'Coffee with a Cop' uitgebreid naar alle 50 Amerikaanse staten en is
het nu een van de meest succesvolle CoP-programma's in het hele land. Gemiddeld zegt meer dan
70% van de aanwezigen zich beter te voelen over hun lokale politie na deelname aan het evenement.
Het initiatief heeft zich ook in het buitenland verspreid, onder meer in België, waar het in 2019 door
PolBru werd geëxperimenteerd.
Hoewel er momenteel geen statistieken beschikbaar zijn over het demografische profiel van de
deelnemers, mag worden aangenomen dat sommige leden van de gemeenschap wellicht minder
geneigd zijn spontaan aan dit soort evenementen deel te nemen, omdat zij de politie en gezagsdragers
wantrouwen en/of omdat zij zich wellicht niet in staat voelen deel te nemen, bijvoorbeeld omdat zij
de taal niet goed beheersen. Mogelijke manieren om deze initiatieven te vergroten en inclusiever te
maken, zijn dan ook om de communicatiecampagne specifiek te richten op etnische
minderheden/migrantengemeenschappen en om interculturele bemiddelaars en vertalers in te huren
om de uitwisseling tussen de politieagenten en deelnemers met een migrantenachtergrond te
vergemakkelijken.

21

Coffee with a Cop, Inc., n.d. (link); PolBru, 2019 (link)
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Afbeelding 5: Politieambtenaren van Politie Brussel maken kennis met een inwoner in een lokaal café. Coffee with a Cop’
flyer. Bronnen: 1 and 2.

Sterktes: laagdrempelig voor burgers (misschien niet voor iedereen?), geen vaste agenda,
persoonlijk contact is de sleutel voor het opbouwen van vertrouwen.
2.1.2.

Koppelen van politie met vluchtelingen en migranten: TANDEM, Oostenrijk22

Voor migrantengemeenschappen/individuen met een migratieachtergrond kunnen culturele
verschillen de kloof vergroten voor wederzijdse kennis en begrip nog vergroten en zo de barrières
voor betrokkenheid bij de politie nog groter maken. Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelde het
Internationaal Centrum voor Culturen en Talen (ICCL) in 1999 een 'Intercultureel Tandem'-programma
dat politiemensen koppelde aan immigranten en vluchtelingen. Het initiatief werd later bekrachtigd
door het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken en opgenomen in een breder
opleidingsprogramma over mensenrechten in verband met politiewerk, immigranten en
vluchtelingen. Het programma werd gedurende een aantal jaren uitgevoerd en bereikte meer dan 150
hoge politiefunctionarissen en een even groot aantal migranten.
Het tandemprogramma bestaat uit zeven seminars van vier uur en een aantal informele, één-op-éénactiviteiten tussen de tandemkoppels. De seminars omvatten gefaciliteerde groepsactiviteiten en
pauzes om ongedwongen gesprekken en uitwisselingen mogelijk te maken. De tandems stellen de
twee partijen in staat elkaar op een persoonlijk, in plaats van professioneel, niveau te leren kennen
door samen activiteiten te doen en over hun leven en ervaringen uit te wisselen. In elk Tandemprogramma is elke partner zowel leraar als leerling, en de deelnemers beseffen over het algemeen
uiteindelijk dat het leven van hun partner niet zoveel verschilt van dat van henzelf. Als gevolg daarvan
worden stereotypen doorbroken en wordt wederzijdse empathie ontwikkeld, en verbetert de houding
van zowel politieagenten als migrantendeelnemers. Om participatie van de migrantengemeenschap
aan te sporen, wordt een financiële compensatie gegeven.
Sterktes: politieagenten en migranten zijn gelijkwaardige partners in een tandemkoppel,
ongedwongen interacties, het creëren van empathie.
2.2. Vertrouwdheid met de rol, taken en verplichtingen van de politie
Een groot deel van de bevolking weet niets over, of heeft een ongegrond en toch vaak diepgeworteld
idee, over hoe de politie werkt en aan welke wettelijke en procedurele voorschriften zij moet voldoen.
Zoals in de goede praktijken hieronder wordt geïllustreerd, kunnen specifieke initiatieven op het
gebied van de samenwerking worden opgezet en uitgevoerd om deze kenniskloof te dichten. De
daaruit voortvloeiende vertrouwdheid - ditmaal op professioneel niveau - met de rol, de taken en de
22
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verplichtingen van de politie zal op zijn beurt waarschijnlijk het wederzijds begrip bevorderen, de
burgers mondiger maken en de perceptie van de burgers over wangedrag door de politie wegnemen.
Anderzijds is het cruciaal
dat politieambtenaren een adequate opleiding krijgen over
aangelegenheden in verband met integriteit, professionalisme en fundamentele mensenrechten,
vooral in het kader van multiculturele en superdiverse samenlevingen.
2.2.1.

De werking van de politie leren kennen: simulatie-oefeningen met burgers, Canada23

Omringd door verkeerde informatie die wordt verspreid door films en televisie en die een onjuist
beeld geeft van de politie en politiewerk, kan het voor de gemiddelde burger vrij moeilijk zijn om de
realiteit en de complexiteit van strafrechtelijk onderzoek te begrijpen. In een poging om dit gebrek
aan inzicht aan te pakken, heeft de Royal Canada Mounted Police (RCMD) een simulatieoefening
ontwikkeld waarbij leden van de gemeenschap de kans krijgen de rol op zich te nemen van de politie
die een onderzoek naar terrorisme uitvoert. Voorafgaand aan de oefening krijgen de deelnemers een
reeks briefings van de verschillende betrokken instanties, waarin wordt uitgelegd wat hun rol is, aan
welke eisen zij moeten voldoen om binnen de rechtsstaat te opereren en aan welke
verantwoordingsmechanismen zij zijn onderworpen. Tijdens de simulatieoefening worden de
deelnemers in kleinere teams verdeeld en beginnen zij met hun onderzoek. De deelnemers moeten
in verschillende stadia beslissingen nemen op basis van de informatie die zij tijdens de briefings
hebben ontvangen, en worden dan bevraagd of uitgedaagd door facilitoren als het komt op de
wettigheid, beleid en verwachtingen van burgers. Aan het eind van de oefening hebben de
deelnemers een beter zicht op de werking van de politie, en meer specifiek de toepasselijke
beperkingen en vereisten inzake verantwoordingsplicht, transparantie en de rechtsstaat.
Sterktes: Simulatieoefeningen door burgers zijn zeer leerzaam om meer te weten te komen over het
functioneren van de politie.
2.2.2.

Onderwijzen van leerlingen over de politie: Mentorproject, Brussel-Noord, België 24

Sinds 1998 organiseert Politiezone Brussel-Noord elk jaar een 'Mentoring'-project voor zesdejaars
(d.w.z. leerlingen tussen 11 en 12 jaar). Bij dit project wordt aan het begin van het schooljaar een
politieagent aangesteld als 'mentor' van een klas. De mentors nemen op vrijwillige basis deel en
vertegenwoordigen alle politiefuncties
en -rangen.
Het
project
bestaat
uit
drie
bijeenkomsten die gedurende het hele
schooljaar
plaatsvinden.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt
uitleg gegeven over het werk van de
politie en de functie van een
politieagent.
Voor
de
tweede
bijeenkomst presenteren de mentors de
gevaren van internet en sociale media,
met speciale aandacht voor intimidatie,
en informeren zij de leerlingen over
manieren om zichzelf te beschermen en
de politie te benaderen om hulp te
krijgen als dat nodig is. De derde Afbeelding 6: Een politiementor met zijn klas. Het programme vond
ook plaats in 2020-2021, ondanks de COVID-pandemie. Source: link.
ontmoeting is over het algemeen
informeler, zoals de demonstratie van de hondenbrigade, een toneelstuk over afpersing, of een
23
24

Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 2014), pp. 98-99 (link)
BruNo, 2018 (link); BX1, 2019 (link)
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bezoek aan de brandweerkazerne. Bovendien wordt het programma afgesloten met een feestelijke
slotdag waarop alle deelnemende klassen en mentoren van de politie bijeenkomen en deelnemen aan
gemeenschappelijke vrijetijds- en sportactiviteiten.
De achterliggende gedachte van dit project is dat het belangrijk is deze positieve relatie op te bouwen
vóór de tienerjaren, waarin een anti-autoritaire houding de kop zou kunnen opsteken. Bovendien
maakt het leggen van een geprivilegieerd contact met de politie in de vorm van een mentor het voor
een jongere die moeilijkheden ondervindt, gemakkelijker om naar de politie te gaan om een probleem
te melden en/of hulp te zoeken. Het programma is in de loop der jaren positief ontvangen en de
basisscholen in het betrokken gebied hebben actief gevraagd om deel te nemen en het programma
over te nemen.
2.2.3.

Rechten begrijpen via interactie politie en migranten: ‘Controle Alt Delete’, Nederland25

Beter begrijpen hoe de politie werkt, hangt nauw
samen met een betere kennis van de rechten en
plichten als burger ten opzichte van de politie en van de
politie ten opzichte van de burger. 'Controle Alt Delete'
is een Nederlands onafhankelijk initiatief dat zich inzet
om etnisch profileren tegen te gaan. Een cruciale
activiteit die door de organisatie wordt uitgevoerd is
het programma "Straatrecht". “Straatrecht” is een
interactieve,
praktijkgerichte
training
waarbij
deelnemers juridische informatie krijgen over hun
rechten op straat, worden getraind in de houding die ze
kunnen aannemen tegenover de politie tijdens een
politiecontrole en worden toegerust met kennis over Afbeelding 7: Deeltje van de “Straatrecht” campagne.
Bron: link.
de klachtenprocedure.
De doelgroep van dit programma zijn jongeren tussen de 14 en 35 jaar, vaak met een
migratieachtergrond, die regelmatig, al dan niet terecht, in aanraking zijn gekomen met de politie. Het
doel van “Straatrecht” is om de relatie tussen de jongeren en de politie te verbeteren, en uiteindelijk
spanningen op straat te voorkomen.
Sterktes: Mensen mondiger maken door hen te informeren over hun rechten en plichten tegenover
de politie leidt tot minder escalatie, meer wederzijds begrip en samenwerking.
2.3. Wederzijds begrip, empathie, en vertrouwen, met een focus op jongeren
Jongeren zijn over het algemeen een moeilijk te bereiken groep, die bijzonder vijandig tegenover de
politie kan staan. Dit geldt met name voor jongeren met een migrantenachtergrond, die zichzelf vaak
zien als het onrechtmatige doelwit van politieoptreden, vooral in de vorm van identiteitscontroles of
verscherpte bewaking. Deze perceptie, of zij nu gegrond of bevooroordeeld is, draagt bij tot het
afbrokkelen van het vertrouwen ten aanzien van de politie en kan leiden tot grotere spanningen op
straat. Er is een toenemend aantal projecten op poten gesteld om politie en jongeren dichter bij elkaar
te brengen en hen wederzijds begrip, empathie en vertrouwen te laten ontwikkelen, door middel van
regelmatige, bemiddelde interacties en activiteiten.

25

Controle Alt Delete, n.d. (link).
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2.3.1.

Second Wave26

Second Wave" is waarschijnlijk het beste voorbeeld van een vertrouwenwekkend initiatief gericht op
de relatie tussen politie en jeugd. Deze methodologie werd ontwikkeld en getest in Londen, maar
verspreidde zich wegens haar succes snel naar andere Europese landen, waaronder België en
Nederland. Second Wave brengt jongeren en politie samen in een workshop-setting, om ervaringen
te delen en de deelnemers in staat te stellen van elkaar te leren. De workshops stellen stereotypen en
vooroordelen van politieagenten over jongeren in vraag en vice versa door gebruik te maken van
theatergebaseerde strategieën zoals improvisatie, vertrouwensspelen en rollenspelen. Deze aanpak
helpt om een open en gastvrije sfeer te creëren.
Het project bestaat idealiter uit maximaal 25-30 mensen, samengesteld uit een evenwichtige mix van
politieagenten en jongeren en vinden één keer per maand plaats gedurende een jaar. De
politieambtenaren moeten in burgerkleding komen om barrières te voorkomen en de jongeren
moeten zich gedurende de hele looptijd van het project serieus inzetten. De Second Wave
methodologie geeft zowel de politie als de jongeren de kans om de persoon achter het uniform of de
façade te leren kennen en om zich in elkaars schoenen te verplaatsen, wat essentieel is om spanningen
en wantrouwen te doorbreken. Onderwerpen die tijdens de workshops aan bod komen zijn het gedrag
van jongeren op straat, maar ook de soms starre en autoritaire houding van de politie. Door ervaringen
uit te wisselen, begrijpen jongeren beter waarom de politie bepaalde controles uitvoert, leren ze dit
beter te aanvaarden en ontwikkelen ze een positievere houding tegenover de politie. De politie
daarentegen wordt zich bewust van haar mogelijke onbewuste vooroordelen en leert beter met de
jongeren om te gaan door hun angsten en achterdocht te voorkomen en erop te anticiperen.
Het project werd geïmplementeerd in verschillende steden en aangepast op lokale context:
•

‘Wij(k) in verandering’, Antwerpen, 2012-2015, gecoördineerd door Uit De Marge en
Kras Jeugdwerk;27
• ‘Zo geflikt’, Vlaanderen & Brussel, 2018-heden, gecoördineerd door Uit De Marge; 28
• Vilvoorde, Belgium, 2016-2017; 29
•
‘Jeunes et Police’, Brussel-West, 2019-vandaag ; 30
• ‘My City Real World’, Gouda, 2010-2012;31
• Schilderswijk, Den Haag, 2016-2017.

Afbeelding 8: De Second Wave methodologie in actie, Gouda, Nederland (2012). Bron: link.

26

Wij(k) in verandering, Antwerp: Debruyne & Henkens, 2016 (link); Uit De Marge, 2015 (link); Zo geflikt, Brussels and
Flanders: Uit De Marge, 2021 (link); Second Wave, Vilvoorde: Vlaamse overheid, n.d. (link); My City Real World, Gouda:
Noorda, 2012 (link)
27 Debruyne & Henkens, 2016 (link); Uit De Marge, 2015 (link).
28 Uit De Marge, 2021 (link).
29 Vlaamse overheid, n.d. (link).
30 Een eerste editie vond plaats in 2019-2020 maar werd onderbroken door de COVID-19 pandemie, en een tweede editie is
in de aanmaak. De coordinator en aanspreekpunt van dit project is Eric Duhain, PZ BXL West
31 Noorda, 2012 (link).
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De selectie van projectdeelnemers is van cruciaal belang voor het succes van het project. Het is
belangrijk om jongeren op te nemen die gekend zijn en invloed hebben in hun gemeenschap en om
een diverse, evenwichtige mix te hebben van jongeren die meer geïntegreerd zijn in de samenleving
en jongeren die het meest gemarginaliseerd zijn en de autoriteiten wantrouwen. Het bereiken van
deze laatste groep kan een bijzondere uitdaging zijn, en op dat gebied spelen jongerenwerkers een
fundamentele rol. Wat de politie betreft, is het van belang een diverse groep functionarissen met
verschillende rollen en taken samen te stellen en - zij het nog steeds op vrijwillige basis - enkele
functionarissen op te nemen die ten aanzien van de jongeren bijzonder sceptisch en wantrouwend
zouden kunnen staan. Een blijvende betrokkenheid gedurende het hele programma kan ook een
uitdaging zijn, vooral voor de jonge deelnemers. Daarom zullen de deelnemers aan de tweede cyclus
van "Jeunes et Police" in Brussel-West, na enkele uitvallers tijdens de eerste editie van het project,
een "engagementshandvest" moeten opstellen en ondertekenen.
Een andere succesfactor is leiderschap, op alle niveaus. Het project moet worden gedragen door sterk
geëngageerde contactpersonen binnen alle partnerorganisaties terwijl het management "aan boord"
moet zijn en bereid zijn tijd en budget voor het project vrij te maken. Op het hoogste niveau zijn dit
soort projecten sterk afhankelijk van politieke wil, aangezien zij over het algemeen formele en
financiële steun van de gemeenten en/of de regio vereisen. Dit laatste aspect geeft aanleiding tot
bezorgdheid over de duurzaamheid van dergelijke initiatieven, die aanleiding geven tot enig
scepticisme in verband met hun kleine bereik (25-30 deelnemers) en dus vermeende beperkte impact.
Er zijn echter belangrijke spill-over-effecten waargenomen. Politiemensen die aan het project
deelnemen, hebben de neiging hun ervaringen en leerresultaten met hun collega's te delen, waardoor
het beeld dat deze hebben van de jongeren, positief wordt beïnvloed. Bovendien, wanneer zij
gezamenlijk patrouilles en andere politietaken uitvoeren, verbetert ook hun houding en gedrag ten
opzichte van de jongeren op straat door assimilatie en normalisatie. Aan de kant van de jongeren
verbeteren niet alleen de relatie tussen de deelnemers en de politie, maar zijn zij ook eerder geneigd
in te grijpen om potentiële jeugd-politieconflictsituaties in hun gemeenschap te de-escaleren, zelfs als
zij er zelf niet direct bij betrokken zijn. Dit gezegd zijnde, zouden zo’n projecten institutioneel moeten
worden verankerd om ze los te maken van politieke wil en om het bereik en duurzaamheid van hun
effect te maximaliseren. In die zin overweegt 'Zo Geflikt' ook beleidsaanbevelingen te formuleren voor
de lokale politie en de lokale overheid, onder meer over de werking van klachtenmechanismen voor
wangedrag van de politie, en een protocol op te stellen voor politieagenten die in contact komen met
minderjarigen.
Sterktes: doorbreken van stereotypen tussen politie en jongeren, leren over politiewerk door middel
van theater/spel, betrekken van jongerenwerkers bij de selectie van jongeren, ook sceptische
politiemensen erbij betrekken, leiderschap is essentieel
2.3.2.

Andere initiatieven: ‘Casablanca goes Casablanca’, Leuven, België, 32 en het IMPPULSE project,
Aubervilliers, Frankrijk33

Casablanca is zowel een stad in Marokko als een wijk in Leuven, met een beruchte reputatie voor
drugs en geluidsoverlast. Het project wil een positieve mentaliteitswijziging in en van de buurt op gang
brengen op een bottom-up (de jongeren) en een top-down (de partners, politie en lokale overheid)
manier. De eerste lijn zorgt ervoor dat de jongeren bepaalde competenties ontwikkelen om hun
toekomstperspectieven te verbeteren en uiteindelijk ambassadeurs te worden in hun buurt en hun
positieve houding te verspreiden. Een serieuze en consequente inzet gedurende dit jaartraject wordt
32
33

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), n.d. (link).
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), n.d. (link); European Forum for Urban Security (EFUS), 2015, p. 8.
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beloond met deelname aan een uitwisseling met een Marokkaanse jongerenvereniging in Casablanca
die samenwerkt met een plaatselijk weeshuis. Parallel daarmee wordt er in het top-down-traject naar
gestreefd dat externe partners (buurtbewoners, politie en stadsdiensten) bij positieve verandering
worden betrokken en eraan bijdragen. Dit wordt bereikt door een nieuwe en duurzame band te
creëren tussen jongeren en de externe partijen via verschillende acties zoals een gezamenlijke
sportactiviteit met de politie.
Sterktes: jongeren hun competenties laten ontwikkelen, hen betrekken in een traject, relaties leggen
tussen jongeren en externe partners (niet alleen politie).
In het kader van het Europese project
IMPPULSE (IMproving Police-Population
Understanding for Local SEcurity), heeft
de stad Aubervilliers een project
uitgevoerd dat gebaseerd was op dialoog
en educatieve communicatie om de
spanningen de politie en burgers te
verminderen. De plaatselijke jeugdraad
van
Aubervilliers
organiseerde
verschillende ontmoetingen tussen jonge
inwoners en agenten van de nationale
politie om de vooroordelen van beide
partijen weg te nemen. Voorts heeft de
stad voor tieners stripworkshops
Afbeelding 9: 'Draw me the police' workshop met de jongeren van
Aubervilliers. Bron: link.
georganiseerd met Berthet One, een
bekende striptekenaar die enige tijd in de
gevangenis heeft doorgebracht. Door te tekenen werken de deelnemers aan het beeld dat zij van de
politie hebben. Voorts werden in het kader van het project gezamenlijke informatievergaderingen
georganiseerd tussen politieambtenaren en inwoners om het publiek te informeren over de taak van
de politie en de moeilijkheden waarmee zij op het terrein wordt geconfronteerd, en om de politie
beter te informeren over de kenmerken van Aubervilliers en haar bevolking.
Sterktes: humor en kunst (strips) combineren om stereotypen te doorbreken

3. Informatie-uitwisseling in twee richtingen en communicatie, onder meer via
digitale technologie;
Doeltreffende, transparante en tijdige informatie-uitwisseling en communicatie zijn van vitaal belang
voor een succesvolle CoP-benadering.34 Van cruciaal belang is dat de communicatie in twee richtingen
verloopt, wat betekent dat:
•

de gemeenschap de politie gemakkelijk kan bereiken om problemen te delen, incidenten en
misdrijven te melden, enz.

•

de politie de gemeenschap kan bereiken om haar te informeren over politieactiviteiten,
politieoptreden, methoden van misdaadpreventie, burgerrechten, enz. In het kader van CoP
is specifieke informatie van belang, zoals de contactgegevens van het CoP-team, de acties die
de politie onderneemt om buurtkwesties aan te pakken, en richtlijnen over hoe burgers
betrokken kunnen worden.35

De politie moet proactief en regelmatig met de burgers communiceren, niet alleen naar aanleiding
van een specifieke activiteit of incident. Mensen die goed geïnformeerd zijn over het politiewerk
34
35

Dehbi, 2019
College of Policing, 2021
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hebben over het algemeen een positiever oordeel over de politie en zullen op hun beurt eerder met
de politie samenwerken, onder meer door inlichtingen en incidenten tijdig te melden.36
3.1.

Analoge communicatiemethodes

Hoewel recente technologische ontwikkelingen de mogelijkheden op het gebied van communicatie
en informatie-uitwisselingssystemen fundamenteel hebben uitgebreid, blijken sommige "analoge"
communicatiestrategieën nog steeds relevant en nuttig te zijn om het publiek te bereiken, vooral
diegenen die niet bijzonder technisch aangelegd zijn of diegenen die geen toegang hebben tot
telecommunicatie en/of het internet. Dergelijke methoden omvatten, maar zijn niet beperkt tot,
publiekscampagnes (via flyers, posters, enz.), informatiesessies in gemeenschapscentra en openbare
plaatsen, en opendeurdagen van de politie. Innoverender zijn de "straatbriefings" zoals ontwikkeld
door de politie van West Yorkshire.
3.1.1.

Straat briefings, West Yorkshire Police, Verenigd Koninkrijk37

De politie van West Yorkshire heeft een innovatieve manier ontwikkeld om burgers regelmatig te
informeren over politieactiviteiten en gemeenschapskwesties via zogenaamde "street briefings".
Twee keer per dag briefen hoge politiefunctionarissen de politiemensen op openbare plaatsen zoals
parken, gemeenschapscentra en commerciële verkeersaders, voordat ze op patrouille gaan. Het
publiek kan luisteren en wordt uitgenodigd mee te doen en lokale kwesties en zorgen onder de
aandacht te brengen. Zowel de lokale gemeenschappen als de politie hebben vol lof gesproken over
dit initiatief, dat de zichtbaarheid van de politie vergroot, de transparantie van de politieactiviteiten
vergroot en de agenten helpt doelgericht op te treden, gericht op lokale en actuele problemen.
Sterktes: burgers worden betrokken bij de bespreking van de dagelijkse taken van de politie
3.2.

Gebruik van technologie voor gemeenschapsgerichte politiezorg: digitaal engagement via
social media en samenwerkingsplatformen

Digitale technologie is een fundament van de nieuwe generatie van benaderingen en projecten op het
gebied van buurtpolitie. Specifiek informatie- en communicatietechnologie (ICT)-instrumenten
zouden communicatie mogelijk moeten maken en niet vervangen, met als doel informatiedelen in
plaats van inlichtingenverzameling38. ICT wordt steeds vaker gebruikt voor samenwerking met
burgers, zoals digitale betrokkenheid via sociale media en digitale samenwerkingsplatforms zoals
websites en apps, zoals blijkt uit een aantal goede praktijken hieronder.
3.2.1.

Social Media voor CoP: goede praktijken uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 39

Sociale media bieden de politiediensten een goedkoop maar zeer veelzijdig en doeltreffend
mechanisme om met hun gemeenschappen in contact te komen. Politiediensten kunnen sociale
media onder meer gebruiken om informatie te verspreiden over problemen in de gemeenschap,
criminaliteitspatronen, updates over individuele zaken en over politieactiviteiten; om tips te vragen;
mededelingen te doen over veiligheid in de gemeenschap; en evenementen bekend te maken.
Sociale media kunnen ook worden gebruikt om een menselijker en persoonlijker beeld van de politie
te laten zien en te bevorderen. Digitale betrokkenheid via sociale media vereist dat de pagina's en
accounts van de politie regelmatig worden bijgewerkt, snel reageren op vragen van het publiek en
worden beheerd en gemodereerd door toegewijde professionals om elke vorm van beledigende en
36

Dehbi, 2019
Open Society Foundations, 2012, p. 150 (link).
38 Dehbi, 2019
39 Garden City Police Department and Palestine Police Department: (Law Enforcement Immigration Task Force/Police Executive Research Forum, 2020), p. 15 (link); Lancashire Police Department: (Inspiring Citizens Participation for Enhanced Community Policing Action (INSPEC2T) Project, 2016), p. 27 (link).
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ongepaste inhoud en/of haatzaaiende taal en geweld te vermijden en te verwijderen. Bovendien is
het wenselijk om, waar mogelijk en binnen redelijke grenzen, inhoud te verspreiden in de belangrijkste
talen die binnen de gemeenschap worden gesproken en/of in het Engels, om het bereik te
maximaliseren. Aangezien de typologie van gebruikers per sociale media verschilt, kan ook het
aanmaken van politieprofielen op meerdere digitale sociale platforms en het diversifiëren en op maat
maken van de gepubliceerde inhoud helpen om verschillende groepen en gemeenschappen beter te
bereiken.
Twee voorbeelden uit de VS en één uit het VK zijn een voorbeeld van goede praktijken op het gebied
van digitale betrokkenheid via sociale media:
•

Het Garden City Police Department in de VS heeft social media-accounts en een Facebookpagina gecreëerd, uitsluitend voor de gemeenschap om met de politie te communiceren. De
afdeling heeft ook een voorlichtingsambtenaar of ‘public information officer’ (PIO) in dienst
genomen die een opleiding heeft gevolgd over de uitbreiding en verbetering van hun
aanwezigheid op de sociale media. Na de training begon de PIO de sociale mediasites van het
departement op te vrolijken met interessante feiten en foto's om de menselijke en leuke kant
van de rechtshandhaving te laten zien en een positiever beeld van de politie onder de leden
van de gemeenschap te bevorderen. Als gevolg daarvan verdubbelde en diversifieerde het
aantal volgers van de politieafdeling op sociale media.

•

In 2017 lanceerde het Palestine Police Departement in de VS, een Facebookgroep met de
naam 'Unidos en Palestine' (Verenigd in Palestina) om - in het Spaans - te communiceren over
evenementen en andere belangrijke informatie met de Hispanic-gemeenschap van de plaats,
die best groot is. De Facebook-pagina beperkt zich niet tot veiligheidsmededelingen: zowel de
politie als de gemeenschap kunnen interessante informatie in de groep posten (bijvoorbeeld
job opportuniteiten, sluiting van scholen, waarschuwingen over het weer, enz.). De pagina
maakt deel uit van het grotere UNIDOS-project, wat de communicatiekloof wil overbruggen
en het wantrouwen tussen de politie en de Latijns-Amerikaanse gemeenschap aanpakken en
organiseert regelmatig bijeenkomsten waar leden van de gemeenschap, politieagenten en
gemeenschapsleiders lokale problemen bespreken.
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Afbeelding 10: Screenshots van de 'Unidos en Palestine' Facebook group, inclusief een post die ‘Cop Cards’ promoot,
een recent initiatief met als doel politieambtenaren een herkenbaar gezicht te geven. Bron: link.

•

De politie van Lancashire in het Verenigd Koninkrijk heeft haar aanwezigheid in de sociale
media op meerdere platforms geïntensiveerd en gediversifieerd. Het departement telt meer
dan 30 Facebook-accounts en 30 actieve Twitter-accounts. Daarnaast hebben ze een
gevestigd YouTube-kanaal en zijn ze voortdurend bezig met het uitproberen van nieuwe
media om de gemeenschappen te betrekken. De afdeling is bijvoorbeeld ook overgestapt op
WeChat om de Chinese studenten die in het gebied wonen te bereiken.

Sterktes: lage kosten, groot bereik, mogelijkheid om de menselijke kant van de politie te laten zien,
mogelijkheid om in verschillende talen te communiceren, belangrijk om informatiedeskundige erbij te
betrekken, inhoud te controleren
3.2.2.

Uitwisselingsplatforms voor CoP: het voorbeeld van de eenheids-ICT Tool40

Momenteel wordt een toenemend aantal specifieke portalen, toepassingen en platforms ontwikkeld
om communicatie en informatie-uitwisseling in twee richtingen tussen de politie en het publiek over
veiligheidsaangelegenheden mogelijk te maken. In de Europese Unie hebben verschillende recente
innovatieve CoP-projecten zich toegespitst op specifieke ICT-oplossingen op dit gebied. Voorbeelden
hiervan zijn Unity, INSPEC2T (Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community PoliCing
AcTions), TRILLION (TRusted, CItizen - LEA coILaboratIon over sOcial Networks), CITYCoP (Citizen
Interaction Technologies Yield Community Policing), ICT4CoP (Community-Based Policing and PostConflict Police Reform) and CITY.RISKS.
Unity was een door de EU gefinancierd project dat gericht was op het versterken van de band tussen
de politie en de diverse gemeenschappen die zij dienen om de veiligheid en beveiliging te
maximaliseren door beste praktijken op het gebied van CoP vast te stellen en door middel van live
proefdemonstraties van technologie om de politiecommunicatie te ondersteunen. De ICT-tool Unity
40

Dehbi, 2019, p. 47.
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was een van de resultaten van het project. De Unity-applicatie maakt anonieme communicatie
mogelijk tussen politie, burgers en andere organisaties, en heeft dus verschillende interfaces voor
verschillende gebruikers. Burgers kunnen informatie delen over plaatselijke incidenten, vandalisme,
drugsgerelateerde problemen, onder meer door een foto of video te delen. De politie kan informatie
verstrekken over haar acties en vorderingen met betrekking tot een bepaald probleem, om het publiek
gerust te stellen. Het ICT-instrument Unity is ontworpen om te worden aangepast aan de lokale
context en is nog maar gedeeltelijk ontwikkeld, maar het is vrij beschikbaar voor verdere ontwikkeling.
Sterktes: toepassing tussen politie en burgers, anonieme communicatie mogelijk om politie te
informeren over gevoelige incidenten, mogelijkheid voor politie om burgers gerust te stellen

4.

Betrokkenheid van de gemeenschap en partnerschappen voor co-creatie op
het gebied van veiligheid

Gemeenschapsgerichte politiezorg is een vorm van politiezorg voor en met de gemeenschap. Dit
vereist de betrokkenheid van de gemeenschap en de totstandbrenging van partnerschappen voor de
co-creatie van veiligheid voor elke burger en alle gemeenschappen. De betrokkenheid van de burgers
kan verschillende vormen aannemen: initiatieven geleid door de gemeeschap versus initiatieven
geleid door de politie, medewerking van vrijwilligers versus professionele medewerking aan
politieactiviteiten, deelname aan adviesorganen en/of lokale raden versus praktische ondersteuning
van veiligheidsinitiatieven, enzovoort. De betrokkenheid van de leden van de gemeenschap kan
passief of actief zijn (bijv. alleen overleg vs. gezamenlijke probleemanalyse en probleemoplossing;
deelname aan vergaderingen vs. actieve rol in veiligheidsprojecten), en de deelname kan direct of
indirect zijn, d.w.z. via vertegenwoordigers van de gemeenschap. Bovendien zijn er verschillende
niveaus van institutionalisering van de betrokkenheid van de gemeenschap en van partnerschappen
voor co-creatie op veiligheidsgebied. Er kan met name een onderscheid worden gemaakt tussen ad
hoc (d.w.z. na een specifieke gebeurtenis of na het ontstaan van een bepaald probleem) en
regelmatige/periodieke vormen van betrokkenheid, alsook tussen lokale initiatieven en
regionale/nationale benaderingen (met lokale aanpassingen).
4.1.

Vrijwilligersbetrokkenheid van burgers bij de politie

Burgers kunnen betrokken raken bij en bijdragen tot de veiligheid van de gemeenschap door als
vrijwilliger deel te nemen aan veiligheidsinitiatieven/-projecten die door de politie of de gemeenschap
zelf kunnen worden opgezet en aangestuurd. In beide gevallen zijn vrijwilligers belangrijke contacten
én medewerkers die de politiediensten kunnen ondersteunen (maar niet mogen vervangen). De
toegevoegde waarde van burgervrijwilligers is bijzonder groot in het kader van CoP, vanwege hun
kennis van en verbondenheid met de plaats in kwestie, en omdat zij bijdragen tot het versterken van
de banden en de samenwerking tussen de politie en de leden van de gemeenschap.
4.1.1.

Buurtwacht, Zweden41

Buurtwachten bestaan al sinds de jaren zeventig in het VK en in de VS. Buurtwachten zorgen ervoor
dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en leefbaarheid van hun directe
omgeving en willen zorgen voor: het voorkomen en terugdringen van criminaliteit, antisociaal gedrag
en sociale wanorde (objectieve veiligheid); het geruststellen van buurtbewoners (subjectieve
veiligheid); het aanmoedigen van nabuurschap en het versterken van de gemeenschapsbanden; en
het verbeteren van de kwaliteit van leven in de buurt42. Het Zweedse model springt eruit als een goede
praktijk op dit gebied.

41
42

European Union Crime Prevention Network (EUCPN), 2012 (link); Svensson, 2012 (link).
Abanades, 2019
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In Zweden is de buurtwacht een nationaal programma
dat structureel is geïntegreerd in de Zweedse politie.
Buurtwachten worden georganiseerd door leden van
de gemeenschap in samenwerking met de lokale
politie. Geïnteresseerde bewoners kunnen contact
opnemen met de lokale politie en worden dan
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens de
bijeenkomst kiezen zij een contactpersoon, die
vervolgens een keer per week een nieuwsbrief, smsberichten en uitnodigingen voor bijeenkomsten
ontvangt. Voor appartementsgebouwen wordt
meestal één contactpersoon per trappenhuis of per
Afbeelding 11: Stukje uit de informatieve video van
Sweden's Neighbourhood Watch programme
verdieping aangesteld. De andere deelnemende
('Grannsamverkan'). Bron: link.
burgers nemen deel aan activiteiten zoals nachtelijke
buurtpatrouilles en krijgen informatie over hoe zij het risico op criminaliteit tot een minimum kunnen
beperken en over de verschillende manieren waarop zij contact kunnen opnemen met de politie voor
mochten ze tips hebben, problemen willen melden of vragen hebben.
Volgens een evaluatie van de Zweedse Nationale Raad voor Criminaliteitspreventie (Brå) heeft het
programma ertoe bijgedragen dat de woonwijken minder slachtoffer worden van criminele
activiteiten, waardoor het risico op inbraken met gemiddeld 26% is gedaald.
Het Zweedse systeem van buurtwachten is met succes toegepast in sociaal achtergestelde gebieden
die worden gekenmerkt door meergezinswoningen en door mensen met een migratieachtergrond.
Door te werken met verzekeringsmaatschappijen en eigenaars van woningen, heeft de lokale politie
van Andersberg en Sörse, in de provincie Halland, meer bewoners bij het programma betrokken het
buurtwachtprogramma in bijna elk trappenhuis van de meergezinswoningen in de betrokken wijken
uitgevoerd. Bovendien lijkt het programma te hebben bijgedragen tot de integratie van bewoners met
een buitenlandse achtergrond: door hun deelname aan de buurtwacht krijgen zij nu informatie over
wat er in de wijk en in de samenleving in het algemeen gebeurt en ontwikkelen zij betere contacten
met hun buren. Het aanbrengen van de sticker van de buurtwacht op hun deurpost symboliseert ook
hun verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap. Over het algemeen hebben evaluatiestudies
aangetoond dat het project doeltreffend is geweest in het verhogen van zowel de objectieve als de
subjectieve veiligheid, met een aanzienlijke vermindering van de criminaliteit en een verbetering van
de veiligheidsperceptie van de bewoners. Het project ging in 2006 als proef van start en maakt nu deel
uit van een permanent programma voor het hele land.
Sterktes: actieve rol voor leden van de gemeenschap, leidende positie voor de politie, samenwerking
met eigenaars en verzekeringsmaatschappijen om "mobiele" bewoners in de gaten te houden,
bewoners van buitenlandse afkomst voelen zich ook welkom in de buurt, gemakkelijker contact met
buren.
4.1.2.

Burgers in de politie, Verenigd Koninkrijk: Speciale Agenten en Actieve Burgers van Essex43

Het Verenigd Koninkrijk zette een nationaal project op, genaamd "Citizens in Policing", dat de inzet
van burgervrijwilligers ter ondersteuning van de politie bevordert. Citizens in Policing vergroot de
capaciteit van de plaatselijke politiediensten, integreert specifieke vaardigheden en expertise in de
politieteams, en draagt bij tot nauwere banden met de plaatselijke gemeenschappen. Citizens in
policing heeft ook een website opgezet waarop alle mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij de politie

43 Citizens in Policing and Special Constables: Citizens in Policing, 2021a (link); Essex Active Citizens: Citizens in Policing, 2021b

(link); College of Policing, 2018, pp. 5-6 (link).
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worden gepresenteerd en onder de aandacht worden gebracht, en waarop de activiteiten en
prestaties van elke lokale politiedienst in dit verband worden belicht.
Een voorbeeld van zo een vrijwilligersrol in de politie van het VK is dat van speciale agenten of ‘special
constables’ (SCs). Deze SCs komen uit alle lagen van de bevolking en bevatten alle soorten etnische
achtergronden. Ze vormen een korps van opgeleide, vrijwillige agenten die onder het bevel van
gewone hoge officieren staan en hun eigen rangstructuur hebben. Speciale agenten zetten zich in voor
ten minste 16 uur dienst per maand, die flexibel kunnen worden ingedeeld naargelang persoonlijkeen werkverplichtingen. Om deze inzet te vergemakkelijken heeft het Britse ministerie van
Binnenlandse Zaken de regeling "Employer Supported Policing" opgezet, d.w.z. een partnerschap dat
werkgevers aanmoedigt om hun werknemers die als burgers bij de politie werken, vrij te geven door
hun betaalde vrije tijd te geven om hun vrijwillige politietaken en/of opleiding te vervullen. Speciale
agenten krijgen precies dezelfde opleiding als gewone agenten, hebben dezelfde bevoegdheden,
dragen een soortgelijk uniform en dragen dezelfde uitrusting. Hun dagelijkse taken omvatten
patrouilles te voet en het reageren op meldingen van vermiste personen, maar zij kunnen ook worden
opgeleid om te werken binnen gespecialiseerde politieteams die zich bezighouden met wegenpolitie,
bescherming van kwetsbare personen of partnerschap met de gemeenschap. Gewoonlijk werken zij
in het dichtstbijzijnde politiebureau, wat het lokale, gemeenschapsgerichte karakter van hun inzet
versterkt.
Naast de standaardrollen die het nationale
project "Citizens in Policing" omvat, heeft het
graafschap Essex de Actieve burger of "Active
Citizen" ingevoerd, eerst als proef (in 2013) en
nu in volledige uitrol (sinds 2016). Active
Citizens zijn vrijwilligers uit de gemeenschap
die helpen om de criminaliteit en de angst voor
criminaliteit te verlagen door namens de politie
van Essex met de burgers te communiceren.
Anders dan de Special Constables zijn Active
Citizens
niet
verplicht
om
een
minimumhoeveelheid tijd te besteden aan
vrijwilligerswerk bij de politie, maar hun
selectieproces is streng en gebaseerd op een
beoordeling van hun motivatie. Deze actieve
burgers worden onder meer opgeleid in
conflictoplossing,
advies
over
criminaliteitspreventie,
risicobeheer
en
mensenrechten.
Zij
dragen
een
Afbeelding 12: Facebook post of the Essex Police advertising volungeüniformeerde jas, zodat zij een visueel
teering opportunities as 'Active Citizens'. Source: link.
afschrikmiddel zijn voor criminaliteit in hun
buurt. Zij zijn betrokken bij een breed scala van activiteiten, waaronder huis-aan-huisbezoeken, het
voeren van gesprekken met slachtoffers om feedback te krijgen over de service die zij hebben
ontvangen, en het informeren van bewoners over wat er in de buurt is gebeurd. De bewoners hebben
laten zien dat zij de tijd en de diensten die zij van de actieve burgers krijgen, echt op prijs stellen.
Sterktes: verschillende soorten vrijwilligersfuncties kunnen het politieapparaat versterken en een
nuttige schakel met de gemeenschap vormen
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4.2. Gemeenschapsgerichte partnerschappen voor probleemoplossing en veiligheidsgerichte cocreatie
Het uiteindelijke doel van partnerschappen binnen gemeenschappen is niet alleen om het vertrouwen
tussen de politie en de gemeenschap te vergroten, maar vooral om gezamenlijk veiligheid te creëren
door samen te bepalen welke zorgen er bestaan binnen de gemeenschap en daarvoor oplossingen te
ontwikkelen. Community partnerships worden over het algemeen opgezet en onderhouden via
(formele of informele) interactieve fora zoals adviesorganen of lokale veiligheidsraden. Zij kunnen op
selectieve of inclusieve wijze tot stand worden gebracht, d.w.z. hetzij door een gerichte betrokkenheid
van leidende figuren in de gemeenschap, hetzij door een bredere outreach naar de gehele
gemeenschap. De eerste strategie lijkt bijzonder relevant in het kader van (super)diverse
samenlevingen: indien de politie goede relaties opbouwt met vertegenwoordigers en leiders van de
lokale (immigranten)gemeenschappen, kunnen deze sleutelfiguren met zekerheid de
betrouwbaarheid van de politie waarborgen. Bovendien bieden zij de politie belangrijke connecties
met leden van die groepen en mogelijkheden om kennis te nemen van culturele kwesties en
gewoonten in elk van die groepen. Toegangspunten tot dergelijke figuren en connecties zijn
bijvoorbeeld culturele instellingen, diaspora-verenigingen, religieuze groepen, plaatselijke
ondernemers, en belangengroepen/maatschappelijke organisaties. Grotere en meer alomvattende
partnerschappen die openstaan voor alle leden van de gemeenschap verdienen in principe de
voorkeur omdat zij het mogelijk maken een breed scala van standpunten te verzamelen en zoveel
mogelijk leden van de gemeenschap te bereiken, maar zij zijn wellicht moeilijker op te zetten
(vanwege problemen in verband met zelfselectie) en te beheren (vanwege hun omvang).
Ongeacht hun samenstelling zijn dergelijke partnerschappen alleen doeltreffend als zij gebaseerd zijn
op wederzijdse verantwoordingsplicht, respect en communicatie op voet van gelijkheid. Evenzo zal
hun effect alleen duurzaam en op lange termijn zijn indien de politie en de andere betrokken instanties
overgaan tot de institutionalisering van deze
partnerschapsstructuren. Hoewel sommige
contactpunten voor diversiteit in afzonderlijke politiezones reeds een netwerk van contacten en
partnerschappen met gemeenschapsorganisaties en -leiders hebben opgebouwd, is het van belang
deze persoonlijke banden om te zetten in kanalen en netwerken die in de politiestructuur en het
institutionele geheugen zijn verankerd.
4.2.1.

Een permanent netwerk van actoren in de gemeenschap om wanorde en radicalisatie te
voorkomen: het ‘Bondgenoten’ initiatief, Nederland44

Het "Bondgenoten"-initiatief is begin 2010 gelanceerd door de Nederlandse Nationale Politie in de
steden Almere en Utrecht, gebaseerd op een methodologie voor netwerkvorming die erop gericht is
een langdurig, stabiel en diep bondgenootschap tussen overheid, politie en geselecteerde burgers tot
stand te brengen om sociale onrust te voorkomen of te beheersen. Het netwerk van de bondgenoten
bestaat uit een vertegenwoordiger van de lokale politie, een ambtenaar van het gemeentebestuur
(bv. de wethouder voor veiligheid of integratie, het contactpunt voor integratie, enz. Dit netwerk komt
ongeveer om de zes weken samen, ongeacht incidenten, en kan snel bijeen worden gebracht in geval
van een (dreigende) crisis in de wijk of gemeente. Uit interne evaluaties van de "Bondgenoten"-aanpak
is gebleken dat er grote tevredenheid is en dat openheid, vertrouwen en inzet van alle partijen
belangrijk zijn. Bovendien stellen deze netwerken de politie en sleutelfiguren uit de gemeenschap in
staat snel informatie en punten van zorg met elkaar te delen en, indien nodig, op te treden bij
"alarmsignalen". Gezien het succes is het initiatief uitgebreid tot nationaal niveau.

44

Vlaamse overheid, n.d. (link); Radicalisation Awareness Network (RAN), 2018, pp. 26-27 (link).
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Afbeelding 13: Deeltje uit de informatieve video van het ‘Bondgenoten’ initiatief. Bron: link.

Om deze methode op een succesvolle manier toe te passen, ook in verschillende contexten en landen,
moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke overwegingen.
•

Ten eerste is de selectie van de "burger-bondgenoten" of “citizen allies” van cruciaal belang.
De stad/gemeente en de plaatselijke politie stellen per afgebakend gebied een lijst op van
sleutelfiguren voor elke relevante gemeenschap (b.v. religieuze of etnische gemeenschappen)
of groep (b.v. vrije beroepen, jongeren, vrouwen...). Sleutelfiguren zijn mensen die
vertegenwoordigers van een gemeenschap/groep zijn of als zodanig optreden en invloed op
hen kunnen uitoefenen. Een bondgenoot is dan weer een sleutelfiguur die zich inzet voor de
lokale veiligheid en sociale cohesie, en wordt geselecteerd op basis van interviews en
huisbezoeken.

•

Ten tweede is het van groot belang om in het overleg veel te investeren in de relatie tussen
de leden van het netwerk van bondgenoten. Daartoe worden alle bijeenkomsten gekoppeld
aan een maaltijd, om ruimte te creëren voor informele interacties. Bovendien is het eerste
overleg uitsluitend gericht op het leggen van persoonlijke contacten en het scheppen van een
vertrouwensrelatie. De bespreking van problemen in de lokale gemeenschap vindt pas in een
later stadium plaats.

•

Ten derde is een lokale lens van fundamenteel belang, zowel wat de aanpak als wat de focus
betreft. Dit betekent dat de methodologie en de samenstelling van het netwerk op maat
gemaakt moeten worden en aangepast aan de lokale context, en dat de nadruk tijdens de
vergaderingen en activiteiten van het netwerk moet liggen op lokale kwesties en lokale
oplossingen.

Sterktes: regelmatige ontmoetingen tussen bondgenoten (om de zes weken) ongeacht incidenten,
eerste ontmoetingen gaan alleen over het opbouwen van relaties: geen discussies over problemen,
lokale focus
4.2.2.

Gezamenlijke identificatie van probleem en oplossing: Matrix Integrale Veiligheidszorg,
Nederland 45

De ‘Matrix Integrale Veiligheidszorg’ is een instrument dat door de Noord-Hollandse gemeenten en
wijkagenten wordt gebruikt om samen met de belanghebbenden in de gemeenschap veiligheids- en
beveiligingsproblemen te identificeren, te prioritiseren en aan te pakken. De lokale autoriteiten en de
politie nodigen vertegenwoordigers van de gemeenschap uit voor een gezamenlijke vergadering om
de belangrijkste veiligheids- en beveiligingsproblemen in een bepaalde gemeente of buurt vast te
stellen. De politie draagt haar steentje bij door haar analyse te delen op basis van haar persoonlijke
45

Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 2014, pp. 110-111 (link)
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kennis van de gemeenschap, beschikbare demografische en sociaaleconomische gegevens, en
informatie uit politieregisters. Voor elk prioritair probleem dat tijdens de vergadering wordt
vastgesteld, brainstormen de belanghebbenden ook om consensus te bereiken over een
gemeenschappelijke beschrijving van het probleem, de gewenste uitkomst(en) en de rol en
verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. De daaruit voortvloeiende
probleemoplossende aanpak wordt samengevat in een geïntegreerde veiligheidsbeheersmatrix, die
een duidelijke schematische voorstelling geeft van het wie, wat, waar, wanneer en hoe. In de periode
die voor de oplossing van het probleem is gepland, worden twee follow-upvergaderingen gehouden
om de inspanningen en de vorderingen te bespreken en de matrix dienovereenkomstig te herzien. De
matrix als instrument is gemakkelijk in te vullen en kan gemakkelijk in andere contexten worden
gebruikt.

Figuur 14: Matrix template/gedeeltelijk ingevuld voorbeeld. Bron: link.

Sterktes: het instrument helpt bij het visualiseren van lokale problemen, het vaststellen van acties,
doelstellingen en tijdschema's om de problemen te verbeteren, het proces is op samenwerking
gebaseerd, wat helpt om de gemeenschap bij de acties te betrekken.
4.2.3.

Open en regelmatige uitwisselingen over de veiligheid van de gemeenschap (PACT),
Lancashire, Verenigd Koninkrijk46

Community partnerschap in het kader van CoP kan ook de vorm aannemen van open, regelmatige
uitwisselingen tussen de politie en alle belanghebbende leden van de gemeenschap. Zo voorziet
Lancashire elke maand bijeenkomsten tesamen met de politie en de gemeenschap (Police and
Communities Together - PACT), waar de leden van de gemeenschap de kans krijgen om met hun
buurtpolitieteams (NPT's) te spreken (zie 1.1.1), hun mening te geven over hun aanpak van de
veiligheid in de gemeenschap, en hun prestaties te controleren. De bijeenkomsten worden doorgaans
in elke wijk gehouden, elke maand op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats. Meer recentelijk is de
aanpak in sommige gevallen geëvolueerd naar E-PACT's (virtuele online vergaderingen) en/of hybride
vergaderingen (bijvoorbeeld via Facebook of Google Hangouts). Informatie over het tijdstip en de
locatie van de volgende (E )PACT-vergadering wordt gedeeld op de sociale media-accounts van de
NPT.

46

Inspiring Citizens Participation for Enhanced Community Policing Action (INSPEC2T) Project, 2016, p. 26 (link).
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Sterktes: maandelijkse bijeenkomsten tussen de gemeenschap en de politie, rapportage over de
voortgang maakt monitoring mogelijk
4.2.4.

Participatief, preventief, oplossingsgericht en pro-actief: het CoP model van de gemeentelijke
politie van Lissabon 47

Na twee verschillende proefprojecten in 2007 en 2009 in twee verschillende wijken van de stad, heeft
de Gemeentepolitie van Lissabon (LMP) een alomvattend CoP-model ingevoerd dat gericht is op het
oplossen van veiligheidsproblemen in de gemeenschap en gebaseerd is op een proactieve en
participatieve aanpak die gaat van planning, via uitvoering, tot de evaluatiefase. Het model van
Lissabon onderscheidt zich door het feit dat het gezamenlijk wordt gepland en uitgevoerd via
partnerschap tussen de gemeentepolitie van Lissabon, lokale partners en bewoners, dat vanaf de
eerste voorbereidende fasen tot stand is gekomen. De planningsfase van dit model omvat vier fasen:
•

de oprichting van "veiligheidsgroepen", waarin de politie en de partners uit de gemeenschap
(b.v. bewonersverenigingen, parochieraden, sociale verenigingen) zijn verenigd

•

een "lokale veiligheidsdiagnose", uitgevoerd door middel van focusgroepen, interviews,
politiewerk, buurtevenementen, enz;

•

de gezamenlijke vaststelling van het gewenste profiel en de vereiste kenmerken van de
functionarissen van het toekomstige CoP-team;

•

en de gezamenlijke selectie en opleiding van de politiemensen.48

Afbeelding 15: De 4-stappen methodologie voor de pariticipatieve planning van de CoP benadering voor de gemeentepolitie
van Lissabon in de gemeentes. Bron: link.

Dit model vertaalt zich in vier implementatie-initiatieven:
•

dagelijkse patrouilles te voet door het CoP-team;

•

vergaderingen van de Veiligheidsgroep, die elke maand plaatsvinden en waarbij politie,
partners en vertegenwoordigers van de bewoners de veiligheidsproblemen van het gebied
bespreken, voorstellen voor de oplossing ervan uitwerken en de resultaten evalueren;

•

het gezamenlijk oplossen van problemen op het gebied van veiligheid/openbare ruimte;

47

CCI Project, 2021a (link); CCI Project, 2021b (link); CCI Project, 2021c (link); EFUS, 2015, p. 9.
Er moet worden erkend dat op dit moment alleen Portugese staatsburgers bij de gemeentepolitie kunnen werken en dat
deze niet rechtstreeks rekruteert. Het personeel van de gemeentepolitie is namelijk afkomstig uit het nationale politiekorps.
Het is belangrijk om te wijzen op het feit dat dit systeem de mogelijkheden van de gemeentepolitie beperkt om mensen met
een migrantenachtergrond aan te werven.
48
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•

en bewustmakingsactiviteiten over misdaadpreventie en veiligheid van de gemeenschap met
lokale partnerorganisaties.

Over het algemeen streeft het model van de politiemensen van het LMP naar een alomvattende
preventieve en probleemoplossende aanpak die politie en gemeenschap samenbrengt om
systematisch na te denken over de vraag waarom bepaalde gemeenschapsproblemen zich voordoen
en hoe de middelen van de gemeenschap kunnen worden ingezet om deze problemen te beperken
en te voorkomen.

Afbeelding 16: De viervoudige implementatie strategie van de gemeentepolitie van Lissabon. Bron: link.

De participatieve aanpak die in het model van het LMP wordt gebruikt, beperkt zich niet alleen tot de
gemeenschap, maar breidt zich ook uit tot het politiekorps en de gemeentelijke autoriteiten. LMP
organiseert ook "strategische planningsessies" voor hoge politiefunctionarissen en de lokale overheid
om hen onder meer te betrekken bij de definitie van de CoP-methodologie en van het CoPopleidingsprogramma of bij de beslissing om het CoP-model uit te breiden tot nieuwe gebieden. Meer
algemeen heeft LMP op basis van deze ervaring en in het kader van het project Cutting Crime Impact
(CCI) een toolkit en een aantal communicatie-instrumenten over CoP ontwikkeld, die moeten
bijdragen tot een verandering van de perceptie en de praktijk van de CoP binnen de politie, waar de
CoP door de hiërarchie soms wordt gezien als een soort tweederangs-politiewerk.
De participatieve, probleemoplossende aanpak die in het model is ingebed, kan in andere contexten
worden overgenomen en aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast. In dat geval kan de
CCI-toolkit helpen het nodige institutionele klimaat te scheppen voor de succesvolle invoering van een
dergelijk CoP-initiatief.
Sterktes: veel aandacht voor de voorbereidingsfase en de opbouw van netwerken (planningsfase),
politieagenten worden opgeleid en bewust gemaakt van het belang van CoP, CoP-officieren worden
geselecteerd op basis van specifieke verzoeken/criteria die door de gemeenschap worden vastgesteld
4.2.5.

Een lokaal-geïmplementeerd, national programma voor gemeenschappelijke co-creatie van
veiligheid: Oostenrijk’s Gemeinsam.Sicher (Zekerheid.Samen)49

De Oostenrijkse politie heeft onlangs een nationaal programma voor co-creatie op vlak van veiligheid
met de naam "Gemeinsam.Sicher" (Veiligheid.Samen) ingevoerd, dat de professionele
veiligheidsdialoog tussen burgers, gemeenten en politie bevordert en coördineert, met als doel de
veiligheid van iedereen op een preventieve en op samenwerking gebaseerde manier te ontwikkelen.

49

Dehbi, 2019, pp. 98-99; Bundesministerium für Inneres, n.d. (link).
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Het initiatief draait rond de oprichting van "veiligheidspartnerschappen" of “security partnerships”,
die vier categorieën van actoren omvatten:
1.
Veiligheidspartners: mensen die
de veiligheid op regionaal niveau mee
vorm willen geven en die besluiten
bewustmakingsen
informatieuitwisselingsactiviteiten te ontplooien
ten behoeve van medeburgers;
2.
Veiligheidsfunctionarissen:
politieambtenaren die fungeren als
contactpunten
voor
de
veiligheidspartners en die werken als de
verlengde, operationele arm van de
veiligheidscoördinatoren;
3.
Veiligheidscoördinatoren:
zij
Afbeelding 17: De vier ‘veiligheidsactoren’ die deeluitmaken van het
werken op districtsniveau en hebben een
‘Gemeinsam.Sicher’ programma. Bron: link.
coördinerende rol, waarbij zij als schakel
fungeren tussen alle bij het veiligheidspartnerschap betrokken actoren
4.
Lokale veiligheidsraden: lokale raden die als schakel fungeren tussen de plaatselijke
politiediensten en de betrokken gemeenschap voor wat betreft aangelegenheden die verband houden
met de veiligheidsinstanties.
Gemeinsam.Sicher betrekt niet alleen het maatschappelijk middenveld actief bij het ontwerp en de
uitvoering van de interne veiligheid en de veiligheid van de gemeenschap, maar institutionaliseert ook
de co-creatiebenadering van veiligheid, in de vorm van veiligheidspartnerschappen. Daartoe worden
zowel binnen als buiten de politie nieuwe organisatiestructuren opgezet en worden nieuwe
werkprocessen in de dagelijkse politieactiviteiten geïntegreerd. Bovendien heeft het initiatief, in de
geest van CoP, een online tool geïntroduceerd waarmee burgers met één druk op de knop alle
veiligheidsfunctionarissen kunnen vinden en met een zoeksleutel politiebureaus en ziekenhuizen
kunnen bellen.
Sterktes: verschillende veiligheidsactoren maken deel uit van een organisatiestructuur =
institutionalisering van de veiligheidsaanpak
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