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De referenties op hoofdlijnen

1.1. Samenwerking tussen politie, burgers en bedrijvenSamenwerking tussen politie, burgers en bedrijven

2.2. Samenwerking met externe professionele partnersSamenwerking met externe professionele partners

3.3. Relatie met omgeving, afbakening en verschillende niveausRelatie met omgeving, afbakening en verschillende niveaus

4.4. Het indelen van de wijken of gebiedenHet indelen van de wijken of gebieden

5.5. Gebiedsscan Gebiedsscan ‘‘Criminaliteit & OverlastCriminaliteit & Overlast’’

6.6. Werken in operationele samenwerkingsketens Werken in operationele samenwerkingsketens 

7.7. GGP organiseren; de relatie tussen het team, specialisten, onderGGP organiseren; de relatie tussen het team, specialisten, ondersteuning  steuning  

en managementen management

8.8. Omvang van de wijk in relatie met aantal en het niveau van de fuOmvang van de wijk in relatie met aantal en het niveau van de functie nctie 

wijkagentwijkagent

9.9. De wijkagentDe wijkagent

10.10. Gebiedsgebonden werken en informatiegestuurde politieGebiedsgebonden werken en informatiegestuurde politie
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WG1 Nog aanpassen aan huidige stand van zaken
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GGP organiseren
de balans tussen horizontaal en verticaal

9 facetten van GGP:

1. De breedte van de basispolitiezorg

2. De schaal van de basiseenheid

3. De positionering van de wijkagent

4. Sturingsconcept

5. Procesgericht denken

6. Planning en control

7. Informatie

8. Integrale veiligheid

9. leiderschapstijl

Dominante sturingsopvattingenHorizontale legitmering

Maatschappelijke
integratie

GGP als concept

Verticale legitimering

Maatschappelijke
integratie

GGP als functionaliteit

GGP nogal verschillend ingevuld

We zien een grote variatie in:
• de tijd die men op straat doorbrengt
• het persoonlijk contact met burgers
• bereidheid tot handhavend optreden
• mate van kennen-en-gekend-worden
• het functioneren van de organisatie
• eigen comptenties en voorkeuren  

Taakopvatting van de wijkagent 

Agenten werken zelfstandig omdat ze
• het beleid ter plaatse toepassen

• diverse regels tegen elkaar afwegen
• steeds hun eigen risico inschatten
• van de leiding veel ruimte krijgen
• nauwelijks te controleren zijn
• van morele denkbeelden uitgaan



Typologie van wijkagenten
naar relationele (horizontaal) en normatieve dimensie (verticaal)

NetwerkerHulpverlenerzwak

HandhaverOpvoedersterk

zwaksterk

Tendens tot strakker optreden 

Herwaardering van het handhaven:
• politie was voorheen te soft

• handhaving hoort er gewoon bij
• politie korter op de problematiek
• men wil betrokkenheid én stevigheid 
• geweld tegen politie nooit acceptabel
• betrokkenheid sluit dwang niet uit

Voorbeeld van specificatie (1)

Elk type buurt (Winsemius) een eigen type wijkagent 

Voorstandsbuurt
Netwerker

Hoge middenstand  
Hulpverlener

Lage middenstand  
Handhaver

Achterstandsbuurt
Opvoeder



Voorbeeld van specificatie (3)

Loopbaan, functieprofiel en salariëring wijkagent (Van Os)

Netwerker
junior

Hulpverlener
medior

Handhaver
medior

Opvoeder
senior


