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Ontwikkeling gebiedsgebonden politie

Ontwikkelingen politieregio’s
– Kerntakendiscussie
• Wijkagent doet te veel aan dienstverlening
• Doelloos vriendschappelijke relaties onderhouden

– Afstoten grote delen preventietaak
• Groei verwijzende rol naar bijv. buurtbemiddeling
en slachtofferzorg.

– Resultaatsturing (output)
– Centralisering
– Spagaat; drastische structurele korting en
groei van het aantal wijkagenten
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Groei aantal wijkagenten
nulmeting
31-12-2007

Intensivering
2008/ 2011

Te realiseren
31-12-2011

2635

641

3286
1 op 5000

Afspraak RHC

80%
beschikbaar

Afspraak RHC

3135
1 op 5240

Afspraak
minister

Nu vaak
minder
dan 50%
2635
500
1 op 6200

programma ontwikkeling
gebiedsgebonden politie
Basisactiviteiten
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Collegiale toets
Actualisering referentiekader
Opleiding
Gebiedscan Criminaliteit en overlast
Probleemgericht werken
Burgerparticipatie
Wijkagent
GGP-leiderschap
Buurtsignaal
Veiliger wijkteams
Informatiegestuurde G.G.P.
Organiseerprincipes GGP
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Herstelbemiddeling in Nederland
• Wijkagent kan meer doorverwijzen;
– Naar buurtbemiddeling (ruim 90 projecten)
• Herstellen onderlinge communicatie
• Bevorderen van wederzijds respect
• Toewerken naar afspraken

– Slachtofferhulp (wijd verspreid)
– Bureau Halt
• First offenders van 12-18
• Werkstraf maar ook herstelrechtelijke elementen (bijv. peer
mediation op scholen)

– FF Kappe Delftshaven (Acceptable behaviour
contracts)

• Schaderegeling voor slachtoffers –
voorheen Terwee/ nu wetboek Sv.
– Bekennende verdachte
– Verdachte is bereid/ in staat schade te
vergoeden
– Schade is eenvoudig vast te stellen
– Er is alleen materiële schade
In de praktijk relatief weinig ‘boter bij de vis’

3

Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten.
Verwey-Jonker Instituut

• Deze herstelbemiddelingsprojecten richten zich op
jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
• Delicten: mishandeling, vernieling, schending
openbare orde, bedreiging en diefstal (al dan niet met
geweld).
• Bemiddeling maakt geen deel uit van strafrechtelijke
afdoening, maar is een aanvullende procedure.
• De meeste zaken die tot een gesprek leiden worden
aangemeld in de fase dat de zaak bij het OM ligt,
• Meestal first offenders.
• Politie is in deze pilots betrokken

Vervolg op dat onderzoek
• Slachtoffer - dadergesprekken worden
inmiddels gevoerd door Slachtoffer in Beeld
(SiB). (Raad voor de kinderbescherming en
slachtofferhulp)
• NL wijkt aanzienlijk af van sommige andere
landen waar vorm is gegeven aan mediation in
strafzaken (uitkomst van mediation wordt door
de rechter / officier van justitie meegewogen).
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gehoorde oorzaken voor achterblijven? NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituties blokkeren elkaar
Goede reclassering, slachtofferzorg, halt, buurtbemiddeling.
Schaderegeling. daardoor minder noodzaak
Slachtoffers willen niet
Daders willen niet
Politiemensen zijn niet onafhankelijk
Een groepje ‘believers’ wil middels ‘restorative justice’ het hele
rechtssysteem hervormen
meer angst voor eigenrichting burgers dan in ‘common law’
landen
fundamenteel inquisitorische traditie / rechtspleging hoort
elitezaak te zijn / burgers passief
NL kent geen juryrechtspraak
kaal protestants purisme (in Boutelliers termen)

Eigen vaststelling
• Restorative justice
– is geen thema binnen de NL politietop;
– Is geen structureel thema binnen het
politieonderwijs
– Soft imago
– ‘Zoekgeraakt’ in de justitielijn
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Reactie op inleiding John Blad
• Brede benadering; moeizaam vanwege politieke
agenda
• Gebruikmaken van groeiende ruimte bij wijkagenten,
maar binnen keten
• Onafhankelijke mediator heeft vaak ook de voorkeur
• Ook andere functies bij de politie benutten; afhankelijk
van de zaak
• Inhoud onderwijs wordt momenteel geëvalueerd en
bijgesteld; kans?
• Niet alleen spreken over ‘restorative policing’; maar
bijvoorbeeld ook veiligheidshuizen onderdeel maken
van strategie

Veiligheidshuizen; toekomstmodel
Type III: Integrale interventiemodel

Interventiekeuze

Strafrechtketen

Zorgketen

OOV-keten

Orientatie:

Persoonsgebonden aanpak, groepsgerichte aanpak en gebiedsgerichte aanpak

Interventies:

Strafrecht, zorg, OOV (toezicht en bestuursrechtelijke handhaving)

Karakter:

Tactisch netwerk (ook beleidsorientatie) en ketenkantoor

Regie:

Gem eente(n) (dom inanter) en Openbaar M inisterie

Platform :

Driehoek of stuurgroep
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