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Politiecijfers
Doe meer met ongeveer

René Hesseling
Peter Versteegh

Politie-eenheid  Den Haag
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Niet zonder meer bruikbaar wat betreft:

� Slachtofferloze misdrijven (bv. dronken rijden, vuurwapenbezit)

� Georganiseerde misdaad / ondermijning

� Fraude

� Cybercrime en vormen van gedigitaliseerde criminaliteit

Wel wat betreft:

� Veel klassieke breng-misdrijven waar burgers slachtoffer van 
worden (bv. Woninginbraken, straatroven, overvallen)

� Rekening houden met (veranderende) vertekeningen

� Zie bijdrage Henk Elffers en Jasper van der Kemp

Gebruik van politiecijfers
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Evidence based policing

� Gefocuste lokale aanpak van de 
belangrijkste hot crimes en hot spots

ondersteund door 

� regiobrede aanpak van hot shots en hot 
groups

waarbij sprake is van  :

1.  probleemgerichte aanpak
2.  informatiegestuurde politie 
3.  burgerparticipatie
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Scanning

Inzicht in aard, omvang, ontwikkeling en 
concentraties van (commune) criminaliteit en overlast

� Kwantitatief

� Regionaal Veiligheidsbeeld
� Veiligheidsmonitor 
� Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast
� Groepsscan problematische jeugdgroepen
� Criminaliteitsbeeldanalyse huiselijk geweld
� Criminaliteitsbeeldanalyse geweld tegen politie
� Etc.
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Voorbeelden
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TRENDBREUK
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Voorbeelden
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Analysis

Inzicht in achterliggende oorzaken van een specifiek 
veiligheidsprobleem (daders, slachtoffer en omgeving)

� Kwantitatief én kwalitatief

� Hotspotanalyse 
� Tactische dadergroep analyse
� Herhaald slachtofferschap
� Uitgaansgeweld in centrum
� Etc.

Voorbeelden
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Voorbeelden

Hottargets
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Probleemanalyse

Maatregelen
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Assessment

Inzicht in prestaties (output) en maatschappelijke 
effecten outcome) van het beleid en de aanpak

� Early Warning (elke week & maand)
� Effectevaluatie
� Recidive monitor
� Hotspotmonitor
� B3W-matrix
� Prestatiemeting

� Jaarverslag

Voorbeelden
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Voorbeelden
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Randvoorwaarden 
voor benutting politiecijfers 

� Valide, betrouwbaar, actueel en gedetailleerd

� Probleemgerichte aanpak

� Focus en samenhang

� Actieve betrokkenheid burgers 

� Veiligheidssturing (intern en extern)

� Leiderschap



8

Stellingen

Naam van de presentatie
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• Het is niet zinvol om in zijn algemeenheid te praten over de validiteit, 
betrouwbaarheid en gedetailleerdheid van “de” politiecijfers.

• Politiecijfers krijgen pas betekenis bij de sturing als een inhoudelijke 
duiding van de achterliggende werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

• Bij slachtofferloze misdrijven en georganiseerde misdaad heb je geen 
politiecijfers nodig om te kunnen sturen op prioriteiten en interventies.

• Aangiftecijfers zijn nog steeds bruikbaar voor overzicht en inzicht in 
specifieke veiligheidsproblemen waar burgers mee te maken hebben.

1 juli 2015Naam van de presentatie
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