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Voorwoord 

 

Geachte lezer,  

 

‘’Ga met de muis naar de rechterbovenhoek’’ was vijftien jaar geleden een sketch in een reclamespotje van een 

internetprovider, waarbij op komische wijze werd getoond dat de digitalisering van onze samenleving voor enkelen 

niet bij te houden is. In plaats van de cursor op het beeldscherm te verplaatsen naar rechtsboven, is in de sketch te 

zien dat een bejaarde man de muis letterlijk oppakt en tegen de rechter bovenhoek van het scherm gedrukt houdt, 

net als op de foto op de voorpagina van deze thesis.  

 

Het voorbeeld is wellicht gechargeerd, maar het enorme vraagteken dat valt af te lezen van de lichaamstaal van de 

man uit het reclamefilmpje, is tekenend voor de politieorganisatie. Vooruitlopend op de inleiding kan ik hier alvast 

verklappen dat de politie een behoorlijke achterstand heeft op digitaal gebied ten opzichte van de burgerij , voor wie 

de mobiele telefoon vandaag de dag de tweede identiteit is . Deze stelling zal overigens geen stof doen opwaaien; u 

herkent het als insider ongetwijfeld. Met die burgerij bedoel ik overigens enerzijds de burgers in het algemeen die de 

politie nodig hebben in de vorm van een (hulp)vraag of verzoek, maar online geen gehoor vinden. Anderzijds zijn het 

criminelen die vrij spel hebben doordat zij hun werkgebied verschuiven van de fysieke naar de online wereld, daar 

waar politietoezicht amper bestaat. Oud korpschef Erik Akerboom zei daarover: ‘’Je bent wel een sukkel als je nog 

probeert in te breken. Online-fraude, zoals op Marktplaats, is veel gemakkelijker en de pakkans is kleiner’’ (Algemeen 

Dagblad, 15 januari 2020). 

 

Dit onderzoek richt zich vooral op de eerste groep. Niet de internetcriminelen, maar de burgers in het algemeen. 

Tussen deze groep en de politie ontstaat een kloof die steeds groter wordt doordat burgers overwegend digitaal veel 

beter zijn onderlegd dat wij als politie. Wat dat betreft staat de relatie tussen de politie en haar publiek onder spanning 

en raken we steeds verder verwijderd van de leef- en denkwereld van onze doelgroep. Diezelfde doelgroep die op 

ons moet kunnen vertrouwen en waaraan wij onze legitimiteit aan ontlenen.  

 

Op enkele specialisten na, passen veel collega’s op de stoel van de bejaarde meneer uit het reclamespotje en 

hebben zij het digitale niveau van de muis in de rechter bovenhoek. Anno 2020 is dat niet meer te verkopen naar de 

burger en doet het mijn inziens afbreuk aan ons hoogwaardige en professionele politieapparaat en de mooie 

successen die we daarmee behalen. De politie moet instappen in de ‘digitale sneltrein’  om de aansluiting weer te 

vinden met de maatschappij, maar staat nu nog op het perron. Binnen het basisteam Sneek is dat niet anders. In 

deze thesis is uiteengezet hoe we daar wat aan kunnen doen en hoe een Digitaal Wijkagent, een relatief nieuw 

fenomeen binnen de organisatie, daar aan kan bijdragen.  

 

Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek, daar het mijn interesse voor digitale ontwikkelingen en de 

mogelijkheden die dat biedt, volledig raakt. Via deze weg wil ik iedereen die (op welke wijze dan ook) heeft 

bijgedragen aan het mogelijk maken van dit onderzoek, hartelijk bedanken. Een speciaal woord van dank wil ik 

uitbrengen naar mijn thesisbegeleiders, Bert Meendering en Wouter Stol. Jullie tips, kennis en adviezen hebben mij 

ontzettend goed geholpen.  

 

Ik wens u veel leesplezier en hoop u middels de resultaten, conclusies en aanbevelingen te inspireren en aan te 

zetten tot actie. Het is vijf voor twaalf, werk aan de winkel!  

 

 

 

Reinoud Weiland 

Auteur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsdzQY-k73E
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Managementsamenvatting  

De samenleving digitaliseert in een razend tempo en is voor velen zo betekenisvol, dat het compleet verweven is met 

alles wat men doet. De wijk waarin de politie werkt ligt daarmee in een samenleving met overal digitale middelen. 

Daarmee kan er niet worden gesproken van wijk én web: ze zijn één. Binnen de politie is ‘digitaal’ echter nog geen 

normaal en integraal woord binnen het dagdagelijkse werk: de politie loopt op dit gebied behoorl ijk achter. Zo merkt 

de opdrachtgever, teamchef van het basisteam Sneek, dat de informatiepositie van zijn team verzwakt is, bovendien 

verminderd toegankelijk en bereikbaar is voor burgers en dat medewerkers een gebrek aan digitale kennis en 

vaardigheden hebben om de burger optimaal van dienst te kunnen zijn. 

 

Waar het voorheen de kracht van de Nederlandse politie was om in de diepgewortelde haarvaten van de 

samenleving te zitten en daar informatie op te doen, wordt nu echter verondersteld dat de politie in formatie mist.  Zij 

zit niet in de nieuwe, digitale haarvaten van de samenleving, wat uiteindelijk leidt tot leidt tot minder veiligheid. Deze 

thesis beperkt zich echter tot het eerste deel van de veronderstelling en stelt als onderzoeksvraag: op welke wij ze 

kan digitalisering bijdragen aan het verbeteren van de relatie politie -publiek binnen het basisteam Sneek? Met andere 

woorden: hoe kan het basisteam door de inzet van digitale middelen toch die nieuwe haarvaten bereiken en daarmee 

wijk en web samenbrengen?  

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft de onderzoeker zich in eerste instantie gericht op het onderzoeken 

van de vraag in hoeverre het basisteam daadwerkelijk contacten met burgers mist. Hieruit bleek dat de het basisteam 

voornamelijk contacten mist bij jongeren 12 en 20 jaar oud, Generatie-C, en er een kloof bestaat tussen de denk leef- 

en denkwereld van de politie en deze generatie. Die verstoorde relatie met de jongeren wordt volgens respondenten 

vanuit het team veroorzaakt door een gebrek aan digitale kennis en vaardigheden (digivaardigheid), vrijblijvendheid 

van het gebruik van digitale middelen, een gebrek aan middelen en tijd en een zekere afkeer vanuit de leiding en 

bepaalde individuele collega’s om te gaan digitaliseren. Het gebruik van social media staat binnen het basisteam nog 

in de kinderschoenen, terwijl respondenten aangeven dat een intensiever en interactiever gebruik hiervan de 

oplossing is om contacten te leggen en onderhouden met burgers. Enerzijds door via online platformen als politie 

bereikbaar te zijn, anderzijds om zich te mengen in de digitale gemeenschappen op die platformen, om zo te kunnen 

peilen wat daar leeft en speelt en hier op te anticiperen. De komst van een Digitaal Wijkagent (DIWA) wordt door een 

aantal respondenten geopperd, om te dienen als coördinator, motivator en vraagbaak van het digitale proces, voor de 

collega’s.   

 

De opdrachtgever was al voornemens om een DIWA te implementeren binnen het team. Hij veronderstelde dat deze 

figuur als kartrekker van de digitalisering kan bijdragen aan het verbeteren van de relatie politie-publiek . Derhalve is 

in het tweede deel van het onderzoek onderzocht hoe een DIWA deze bijdrage kan leveren. Een DIWA heeft volgens 

het Landelijk Portefuilleteam GGP vier hoofdtaken. Drie van deze taken dragen rechtstreeks bij aan het leggen en 

onderhouden van digitale contacten, namelijk: online basispolitiezorg, voorlichting en kennisoverdracht en webcare. 

Om specifiek contact te zoeken met Generatie-C zal de DIWA steeds in moeten spelen op de actuele interesses van 

deze jongeren en zich moeten mengen in de digitale gemeenschappen waar zij actief zijn. Zowel voor jongeren als 

voor burgers in het algemeen geldt dat het verbeteren van de relatie alleen slaagt wanneer de DIWA zowel online als 

fysiek contact blijft zoeken. Zo brengt hij wijk en web samen.  

 

De antwoorden op beide deelvragen vormen samen het antwoord op de hoofdvraag, de conclusie: het contact met 

jongeren moet worden verbeterd en een intensiever en interactiever gebruik van social media kan daaraan bijdragen. 

Een DIWA kan dit proces leiden en zal de digitale kennis en vaardigheden als een olievlek moeten versp reiden 

binnen het team. De onderzoeker adviseert de teamchef daarom een DIWA aan te  stellen, samen met een social 

mediateam om de DIWA te ondersteunen. Daarnaast is het advies om als basisteam de samenwerking op te zoeken 

met diverse interne- en externe partners om van ‘digitaal’ een vanzelfsprekend en vertrouwd thema te maken binnen 

alle niveaus de politieorganisatie.  
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Afkortingen en termen  

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze thesis is het bruikbaar om voorafgaand aan de inhoud een korte 

toelichting te geven op de meest voorkomende afkortingen en (vak)termen in deze thesis.  

 

Afkortingen  

 

 DIWA | Digitaal Wijkagent 

De leidende figuur binnen het basisteam voor digitalisering, door het uitvoeren van (online) basispolitiezorg, 

onderzoeken van gedigitaliseerde criminaliteit, webcare en voorlichting en kennisdeling.  

 

 BPZ | Basispolitiezorg 

Het basispolitiewerk, wat globaal bestaat uit politietoezicht, preventieadvies, afhandeling van 

verkeersproblemen, eenvoudig recherchewerk, verlenen van hulp, en handhaven van wetten en regels.  

 

 BT | basisteam (in algemene zin) 

 

 Cluster | specifiek geografisch gebied binnen het werkgebied van het basisteam. 

Het basisteam Sneek is opgedeeld in drie clusters: Sneek, Bolsward/Koudum en Joure/Lemmer met ieder 
eigen bureaus en vaste groep medewerkers.  
 

 COP | Coördinatiepunt Operationele Politiezaken  

Afdeling binnen het basisteam waar onder meer lopende zaken worden gescreend, informatie wordt 
verzameld, werkopdrachten worden voorbereid en ook social media wordt beheerd.  

 

 GGP | Gebiedsgebonden Politiewerk  

Het leidende principe binnen de Nationale Politie, waarmee de politie in de haarvaten van de Nederlandse 
samenleving zou moeten zitten.  
 

 MT | Managementteam  

De teamleiding van het basisteam: de teamchefs samen met de OE’s Leiding en Sturing  
 

 TC | Teamchef  

Het hoofd van een basisteam  

 

 OE | Operationeel Expert 

Een inspecteur met een bepaalde portefeuille of groepschef (de rol Leiding en Sturing)  

 
 OS-A | Operationeel Specialist A 

Een inspecteur met de rol om het beleid en de operatie met elkaar te verbinden, vanuit zijn p rovisie.  
 

Termen   

Een viertal termen die herhaaldelijk terug in deze thesis, waarbij wordt verwezen naar een persoon of afdeling , 

namelijk:  

 

 ‘het basisteam’:    Basisteam Sneek 
 ‘het portefuilleteam’:  Landelijk Portefuilleteam GGP  
 ‘de opdrachtgever’:  Theo Visser, teamchef  B - Basisteam Sneek  
 ‘de onderzoeker ’:  Reinoud Weiland, tevens auteur  
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1. Inleiding  

1.1 Waakzaam en dienstbaar op het digitale dorpsplein  

 
‘’De digitale revolutie houdt geen halt. Zij raast maar door en lijkt geen grenzen te kenne n’’, schrijven onder meer 

Gunter Moor et al (2018). De uitspraak is tekenend voor het tempo waarmee de digitalisering – het gebruik van 

informatie- en communicatietechnologie als gewone zaak in het dagelijks leven (Stol, 2020) - zich ontwikkelt en vele 

vormen aanneemt. Sommigen daarvan lijken rechtstreeks uit spannende sciencefictionfilms te komen en waren tot 

voor kort moeilijk voor te stellen in het dagelijks leven: gezichtsherkenning, met je stem apparaten besturen, et cetera 

(Voogd, 2017). Andere vormen van digitalisering zijn al dusdanig in onze samenleving ingeburgerd dat zij niet meer 

bijzonder zijn. Zonnepanelen, auto’s, slimme meters, telefoons: alles gaat tegenwoordig computergestuurd en wordt 

veelal op het internet aangesloten (Van der Welle, 2020). De digitalisering is tegenwoordig voor velen zo 

betekenisvol, dat het compleet verweven is met alles wat ze doen (Marwick & Boyd, 2014).  

 

Digitalisering stuurt daarmee onze samenleving. Het heeft geleid tot de constante aanwezigheid van mobiele 

apparaten die ons leven bepalen. Het zorgt daarmee voor alternatieve vormen van communicatie en interactie, 

waardoor iedereen in de wereld continu met elkaar in contact staat: er is sprake van constante verbondenheid. Dit is 

voor het grootste deel te wijten aan de vele sociale platformen en netwerken, waartoe bijna iedereen toegang heeft 

(Voogd, 2017). Volgens Bill Gates is het wereldwijde web het nieuwe wereldwijde dorpsplein. Dit dorpsplein brengt 

kansen en bedreigingen met zich mee. Mensen hebben hier, net als in de echte wereld, de mogelijkheid om in 

contact met elkaar te komen, kennis uit te wisselen en te handelen. Digitalisering biedt burgers daarmee toegenomen 

mogelijkheden waar het gaat om het organiseren van veiligheid. Tegelijkertijd is het ook een plek om haat te zaaien, 

bedreigingen te uiten en criminele praktijken op te zetten (Coenders e.a., 2018).  

 

Ook de politie zou zich actief op dit wereldwijde dorpsplein moeten begeven om haar politietaak te kunnen uitvoeren. 

In de huidige tijd is er sprake van smaad op sociale media, hacken, Tikkie-fraude en Marktplaats-oplichting en 

daarmee is enkel op straat surveilleren niet meer voldoende om waakzaam en dienstbaar te kunnen zijn (Hein, 2019). 

In de loop der jaren is digitalisering een nieuw onderdeel b innen het takenpakket van de politie geworden. Een 

verschuiving van ‘traditionele’ criminaliteit, als inbraken, berovingen en drugsdeals naar digitale criminaliteit. De 

moderne crimineel hoeft ’s nachts de deur niet meer uit met een zaklamp en een koevoet. Criminelen zien dat online 

oplichting en fraude tegenwoordig lucratiever is (Van Gelder, 2020). Digitale waakzaamheid is daarmee een 

essentieel onderdeel van de hedendaagse politietaak. Net als de online dienstbaarheid: de nieuwe generatie komt 

niet meer langs het politiebureau met een hulpvraag. Zij verwachten via het web, het digitale dorpsplein, bij de politie 

terecht te kunnen voor vragen, meldingen of het doen van aangifte (Voogd, 2017). Niemand bij de politie heeft 

daarom de keuze om wel of niet mee te begeven op het digitale dorpsplein. De wijk waarin de politie haar werk doet 

ligt in een digitale samenleving met overal digitale middelen. Daarmee kan er niet worden gesproken van wijk én web; 

ze zijn één. Samen vormen ze de digitale samenleving waarin de politie werkt (Stol, 2018).  

 

Digitalisering wordt echter binnen de politie ten onrechte nog steeds te veel gezien als iets voor specialisten, 

bijvoorbeeld cybercrimeteams. Er is een tekort aan kennis omtrent digitale aspecten in het werkaanbod van de 

politieorganisatie in de volle breedte (Stol, 2018). Alle politiemedewerkers hebben tot op zekere hoogte kennis nodig 

over de digitale omgeving waarin zij werken. Anno 2020 ligt hier voor de politieorganisatie nog steeds een enorme 

uitdaging (Stol, 2018; Van der Welle, 2019). Zeker omdat door de digitalisering de informatiepositie van de politie 

onder druk is komen te staan. Daar waar de politie hier voorheen een monopolie op had, is dat tegenwoordig niet 

meer het geval. Ook burgers en (partner)organisaties buiten de politie hebben een zeker informatievermogen 

ontwikkeld: zij beschikken over informatie en hebben het vermogen (de kracht) dit in te zetten. Daarmee verschuift de 

rol van de politie: zij moet samenwerken met burgers en partijen op digitaal gebied om haar  informatiepositie (en 

daarmee haar eigen informatievermogen) te blijven behouden (Stol, 2020). Dit, terwijl de relatie tussen de politie en 

het publiek aan het veranderen is. De contacten die de politie in de wijk heeft, de voorheen diepgewortelde relationele 

infrastructuur, wordt door de digitalisering afstandelijker, directer en onpersoonlijker. Er wordt ook wel gesproken van 

een abstracte politie (Terpstra & Salet, 2018). Aangenomen wordt dat de politie contacten mist om in de digitale 

haarvaten van de burgerij te zitten, terwijl het kortgeleden (voor de digitalisering) nog de kracht van de Nederlandse 

politie was om diepgeworteld te zitten in alle haarvaten van de maatschappij (Stol, 2020; Straver e.a., 2010; Meijer 

e.a., 2011).  

1.2 De Ontwikkelagenda GGP  
In 2019 heeft het Landelijk Portefuilleteam voor Gebiedsgebonden Politiezorg (Landelijk Portefuilleteam GGP) een 

ontwikkelagenda ontwikkeld voor de robuuste basisteams. Deze ontwikkelagenda “Podium voor goed politiewerk” 
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bevat acht speerpunten waarop de teams zich de komende jaren kunnen richten, met als doel dat zij goede 

politiezorg kunnen (blijven) leveren in de wijk en op het web, nu en in de toekomst. Daarmee sluit de ontwikkelagenda 

deels aan op de digitalisering waar de politieorganisatie op moet anticiperen. 

 

 De speerpunten, vier interne en vier externe, zijn (Politie, portefeuilleteam GGP, 2019): 

 

Externe speerpunten:   

- Werken met web en wereld 

- Omgaan met wereld in je wijk 

- Samenspannen tegen ondermijning 

- Realiseren van wendbare nabijheid  

 

Interne Speerpunten:   

- Team en teamchef in positie 

- Klein binnen groot organiseren 

- Beter samenspel ontwikkelen  

- Vernieuwend werken 

 

De ontwikkelagenda geeft het basisteam ruimte om op haar eigen, creatieve manier invulling te geven aan de  

speerpunten, maar dient wel te worden gezien als leidraad. De Portefeuillehouder GGP is verantwoordelijk voor de 

(meerjarige) beleidsontwikkeling (Politie, portefeuilleteam GGP, 2019).  

1.3 Het basisteam Sneek 

Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd binnen het basisteam Sneek, in de eenheid Noord-Nederland (hierna: het 

basisteam). Binnen dit team zijn op dit moment ontwikkelingen ingezet die aansluiten bij de Ontwikkelagenda GGP. In 

2019 zijn door het managementteam (MT) van het basisteam een drietal speerpunten gekozen, waar het basisteam 

zich vanaf 2020 op wil focussen (Doosje, 2019; Visser en Doosje, 2020). Dit betreffen: 

 

- ‘Klein binnen groot’. Hoe kan er meer verbinding worden gezocht tussen het team en het grote geografische  

werkgebied? De eerste stap hierin is gezet door het vormen van kleine, geografische clusters  binnen het team om de 

relatie met  de omgeving te versterken.  

- ‘Beter samenspel ontwikkelen.’ Hoe kan de bedoeling van het politiewerk, waakzaam en dienstbaar zijn voor de 

burger, (weer) centraal komen te staan? Werkprocessen zullen niet meer heilig zijn. Er zal flexibeler worden gekeken 

naar de processen, als processen helpend en ondersteunend zijn aan de bedoeling van het politiewerk. Dus: steeds 

meer doelgericht werken, in plaats van procesgericht.  

- ‘Wendbare nabijheid’. Vanaf 1 januari 2019 hanteert het basisteam andere openingstijden van de bureaus. De 

kleine bureaus zijn minder vaak open en daarmee minder fysiek toegankelijk voor de burger. Hoe zorgt het basis team 

ondanks dat voor een sterke verbinding met haar burgers? Online meer actief zijn is een voorgenomen oplossing.  

 

     

Basisteam Sneek  

Basisteam Sneek beslaat binnen het district Fryslân de gemeenten Súdw est-Fryslân 

en De Fryske Marren en heeft daarmee een bew akingsgebied van ruim 1400 km2. 

Daarmee is het basisteam het grootste geografische team w at de Nationale Politie 

kent. Het bew akingsgebied kenmerkt zich door de vele w ateren, recreatie in de zomer 

en de afw isseling van stad en platteland. Het bas isteam omvat zeven van de Friese ‘elf 

steden’ (Doosje, 2019). Op tactisch/strategisch niveau w ordt het team bestuurd door 

Marja Doosje (teamchef C) en Theo Visser (teamchef B). Theo Visser treedt voor dit 

afstudeeronderzoek op als opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever).  

  

Sinds de reorganisatie in 2012, kent het basisteam Sneek drie clusters, w elke voor de 

reorganisatie ieder een zelfstandig team w aren. Er w ordt onderscheid gemaakt tussen 

Sneek (cluster 1), Joure/Lemmer (cluster 2) en Bolsw ard/Koudum (cluster 3). Binnen 

het team zijn formeel 143 fte w erkzaam, exclusief studenten.  
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2. Probleemstelling  

2.1 Aanleiding  

2.1.1 Digitalisering bij de politie  

De politie is er voor de ‘daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde’. Dit bestaat uit strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde, handhaving van de openbare orde en het verlenen van hulp aan hen  

die deze behoeven (De politietaak, Politiewet 2012, art. 3) (Weltens e.a., 2018). Kernachtig kan worden gesteld dat 

de politie er is voor veiligheid.  

 

In de gedigitaliseerde maatschappij waarin wij leven, willen burgers  zich niet alleen in de fysieke ruimte, maar ook 

online veilig voelen. Burgers doen daarbij een beroep op de politie, die op haar legitimiteit wordt afgerekend als de 

burger het idee krijgt dat de politie die (online) veiligheid niet kan bieden (Weltens e.a., 2019). Derhalve moet de 

politie zorgen dat zij haar taak ook op het web, het digitale dorpsplein, uitvoert.  

 

In de inleiding werd echter gesteld dat de politie moeite heeft om als organisatie als geheel te digitaliseren. Daarmee 

bedoelen we dat het gebruik van digitale middelen (informatie- en communicatietechnologie) nog geen normaal 

gebruik is binnen onze organisatie als geheel, en dus ook niet binnen de basisteams. Bovendien wordt de politie 

steeds abstracter, waardoor de organisatie niet meer in alle haarvaten van de maatschappij zou zitten.  

In de kern komen we op basis van de literatuur uit de inleiding tot een aantal cumulatieve veronderstellingen die het 

gevolg zijn van de digitalisering, namelijk: 

 

- Door een gebrek aan digitalisering mist de politie contacten (er is een verstoorde relatie politie-publiek) 

- Door een gebrek aan contacten mist de politie informatie  

 

De derde veronderstelling die hier nu aan wordt toegevoegd, is dat het gebrek aan informatie u iteindelijk leidt tot 

minder veiligheid. Immers: de politie is er voor veiligheid en draait op informatie. Het is zelfs één van de 

hoofdingrediënten van het politiewerk (Stol, 2019).  

 

Wat hier wordt beschreven, is dus een veronderstelde oorzaak-gevolg relatie tussen een gebrek aan digitalisering 

binnen de politie en veiligheid: het gebrek aan digitalisering leidt tot een verstoorde relatie politie-publiek, wat weer 

leidt tot minder informatie, en daardoor tot minder veiligheid.  

 

Schematisch kan het bovenstaande ook tegengesteld worden neergezet, in die zin dat er tevens wordt verondersteld 

dat méér digitalisering bij de politie leidt tot méér veiligheid. In het onderstaande model wordt deze gewenste situatie 

weergegeven, waarbij op de plaatsen van de pijlen de woorden ‘’leidt tot’’ kunnen worden ingevuld:  

 

 
Afbeelding: schematische weergave van de veronderstelling hoe digitalisering  b innen de politieorganisatie kan  

leiden tot meer veiligheid.  

2.1.2 Ervaring opdrachtgever  

De opdrachtgever van het basisteam Sneek erkent dat de politie zich onvoldoende digitaal ontwikkelt en ervaart dit 

ook binnen zijn team. Hij geeft aan de veronderstelling te delen dat het gebrek aan digitalisering uiteindelijk leidt tot 

minder veiligheid. In het basisteam merkt hij nu al de volgende effecten:  

 
- Er is vrij spel voor digitale criminelen op basisteamniveau (oplichters, hackers, en personen die op social 

media anderen opruien, beledigen en/of bedreigen), doordat er louter incidenteel digitale opsporing 
plaatsvindt. Dit uit zich in een forse toename van aangiftes van gedigitaliseerde criminaliteit.  

- Een ernstig verzwakte informatiepositie ten opzichte van de wijk en web doordat veel digitale informatie 
ongebruikt blijft; medewerkers weten bijvoorbeeld niet waar zij de inform atie moet zoeken, hoe dit moet en 
hoe de informatie kan worden gecontroleerd op betrouwbaarheid.  
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- Een gebrek aan kennis bij medewerkers om dienstverlening te bieden aan burgers over digitale 
problematiek.  

- Een verminderde toegankelijkheid en bereikbaarheid van de politie, vooral ten opzichte van de burgers die 
digitaal contact als snel, praktisch en laagdrempelig ervaart, maar dit mist bij de politie (Voogd, 2017).  

- Het niet benutten van technologische hulpmiddelen om het politiewerk te innoveren en  te verbeteren, maar 
blijven hangen in analoge middelen en processen. 
 

2.2 Relevantie  

2.2.1 Doel opdrachtgever 

Om de ongewenste effecten uit de vorige paragraaf te kunnen tackelen, heeft de opdrachtgever de volgende (brede) 

doelen opgesteld, die hij vanaf medio 2021 bereikt wil hebben:  

 

 Er moet een sterke digitale verbinding tussen het team en de burgers in het werkgebied ontstaan, waarbij 

voortdurend kan worden geanticipeerd op (digitale) hulpvragen. 

 Er moeten innovatieve en creatieve digitale methoden voor de u itvoering van de politietaak ontstaan. 

 De politie moet haar informatiepositie1 versterken door wijk, web en wereld met elkaar te verbinden.  

 

Voor de opdrachtgever ligt de prioriteit bij het eerstgenoemde doel, dat zal worden aange merkt als hoofddoel en waar 

de onderzoeker zich in deze thesis op zal focussen: 

 

 

Hoofddoel opdrachtgever:  

er moet een sterke digitale verb inding ontstaan tussen het team en de burgers2 in het werkgebied, waarb ij 

voortdurend kan worden geanticipeerd op (digitale) hulpvragen 

 

 

Concreet betekent dit volgens de opdrachtgever het volgende:  

 

- Alle medewerkers moeten vanaf medio 2021 in staat zijn de (hulp)vragen via de digitale weg te kunnen 

beantwoorden, dat wil zeggen: deze vragen beantwoorden, meldingen veredelen en hier eventueel op 

interveniëren of onderzoek starten (indien daar gronden en capaciteit voor is).  

- Alle medewerkers moeten vanaf medio 2022 in staat zijn om via de digitale weg (social media) interacties te 

starten en onderhouden met burgers in het werkgebied.  

- Alle medewerkers moeten vanaf medio 2022 in staat zijn digitale surveillance te kunnen uitvoeren (kijken en 

herkennen wat er online leeft) door digitale kanalen bij te houden.  

 

Kort gezegd: vanuit de veronderstelling dat het basisteam niet in de digitale haarvaten van haar we rkgebied zit en 

dus digitale contacten mist, wil de opdrachtgever middels digitalisering de relatie politie -publiek verbeteren en 

daarmee in die digitale haarvaten van de inwoners van het werkgebied komen.  

 

Van de drie gestelde doelen bovenaan deze paragraaf, verhoudt dit doel (het verbeteren van de relatie politie-

publiek) zich het meeste tot de speerpunten uit de ontwikkelagenda GGP waarop het basisteam zich focust. 

Bovendien leidt een verbeterde relatie politie-publiek volgens de veronderstelling tot het derde beschreven doel: het 

versterken van de informatiepositie. Door de verbeterde relatie politie -publiek hoopt de opdrachtgever bij het publiek 

een zekere vorm van ‘draagvlak’ op te bouwen (Stol: een goede relationele infrastructuur) die zal bijdragen  aan het 

vergaren van informatie op het moment dat de politie die nodig heeft.  

2.2.2 Oplossingsrichting 

De opdrachtgever wil de (digitale) relatie tussen de politie en het publiek (de burgers in het werkgebied) verbeteren. 

Het is hem onbekend hoe hij deze verbeterde relatie wil bereiken. De opdrachtgever heeft echter aangegeven dat hij 

veronderstelt dat een Digitaal Wijkagent (hierna: DIWA) hieraan zou kunnen bijdragen. De opdrachtgever ziet 

namelijk dat de DIWA op verschillende plaatsen in het land opkomt die binnen de basisteams als ‘digitale pionier’ 

                                                                 
 
1 Informatiepositie kan ook w orden opgevat als informatievermogen. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat de politie alle informatie al 
in huis heeft, maar zij moet het vermogen hebben om deze informatie te verkrijgen op het moment dat zij die nodig heeft (Stol, 
2020).   
2 Burgers: zowel inw oners van het w erkgebied alsook de passanten ( de vele toeristen die vooral in de zomer het w aterrijke 
basisteam bezoeken). 
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fungeert. Hij3 is het aanspreekpunt op dit thema, coördineert de digitale processen en moet het basisteam de eerder 

aangehaalde ‘digitale boost’ geven. Of een DIWA daadwerkelijk kan bijdragen aan een verbeterde relatie politie-

publiek en, zo ja, hoe hij dit kan doen, is de opdrachtgever echter niet duidelijk.  

2.3 Doelstelling onderzoek  

2.3.1 Interne en externe doelstelling  

De opdrachtgever verlangt van de onderzoeker een advies over hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan de 

relatie politie-publiek. Hij zou daarbij tevens graag willen weten hoe de DIWA zou kunnen bijdragen aan het 

bevorderen van deze relatie. Uiterlijk in augustus 2020 4 verwachtte de opdrachtgever van de onderzoeker een 

advies te ontvangen. Het onderzoek heeft deze thesis opgeleverd waarin dit advies aan de opdrachtgever wordt 

gepresenteerd.  

 

Naast de thesis is  het advies ook mondeling aan de opdrachtgever gepresenteerd, op dinsdag 9 juni 2020. 

 

Op basis van het bovenstaande is voorafgaande aan het onderzoek, zowel een interne als een externe doelstelling 

worden geformuleerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Afbakening 

Het onderzoek heeft zich puur gericht op de relatie politie-publiek en hoe digitalisering kan bijdragen aan zowel de 

kwaliteit als de kwantiteit van deze contacten. De vraag of dit vervolgens leidt tot een verbeterde informatiepositie en 

of die informatiepositie vervolgens aantoonbaar leidt tot meer veiligheid, maakte geen onderdeel uit van dit 

onderzoek. Een dergelijk evaluerend onderzoek zou eventueel een vervolg op dit onderzoek kunnen zijn. Derhalve 

kan meteen het onderzoeksmodel worden gepresenteerd, die de grenzen van het onderzoek toont. Het betreft feitelijk 

een beperkte versie van het model zoals in paragraaf 2.1 is gepresenteerd:  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                 
 
3 Hier, maar ook later in deze thesis, wordt over de DIWA gesproken in de mannelijke vorm. Dit kan echter net zo goed een vrouw zi jn.  
4 Dit tijdspad is geconformeerd aan de geldende deadlines voor het afronden van de thesis (Examendocument bachelor thesis, 
2020). 

 

Interne doelstelling: 

 

‘’Het aan de teamchef van basisteam 

Sneek verschaffen van advies, 

uiterlijk in augustus 2020, op welke 

wijze digitale middelen kunnen 

bijdragen aan de relatie politie-

publiek.’’ 

 

 

Externe doelstelling: 

 

‘’Het verbeteren van de relatie tussen 
de politie en het publiek in de digitale 

omgeving, binnen het werkgebied 

van het basisteam Sneek.’’ 
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2.4 Onderzoeksvraag  

Aan de hand van de doelstelling, is  de onderzoeksvraag worden geformuleerd. De onderzoeksvraag heeft als rode 

draad door het onderzoek gewerkt. Door antwoord te geven op deze onderzoeksvraag worden aan de opdrachtgever 

kennis en inzichten verschaft om de doelstelling te bereiken. De onderzoeksvraag luidt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van twee deelvragen. De deelvragen worden in paragraaf 3.2 

benoemd en toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksvraag: 
‘’Op welke wijze kan door digitalisering de relatie tussen politie en publiek worden verbeterd binnen het 

basisteam Sneek?’’ 
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3. Methoden en technieken van onderzoek  

3.1 Theoretisch kader  

3.1.1 Digitalisering binnen de politie  

Als politieorganisatie kunnen we de digitale ontwikkelingen in de samenleving, die elkaar in razend tempo opvolgen, 

maar nauwelijks bijbenen. De politie loopt wat de digitalisering van de samenleving betreft steeds achter de feiten aan 

(Stol, 2018). Met moeite komt de digitalisering op gang binnen de politie. Aan de ene kant draait dit om het investeren 

in de digitale basiskennis van medewerkers, aan de andere kant moet de politie blijven investeren in de verdieping 

van haar digitale expertise (Van der Welle, 2019). ‘Digitaal’ is namelijk overal, maar helaas is het nog geen normaal 

en integraal onderdeel in de politieorganisatie (Stol e.a., 2013; Stol, 2019). 

 

Bij de politie is digitaal als thema nog te veel als thema 

ondergebracht bij specialisten, zoals cybercrimeteams. Het is 

echter onmogelijk om digitalisering van de maatschappij met een 

enkel team het hoofd te bieden; alle politieprocessen moeten 

daar in meegroeien. Dat is las tig, want tegelijkertijd kampt de 

organisatie met capaciteitsproblemen, groeiende digitale 

criminaliteit en bovendien gaat al het andere werk ook gewoon 

door (Van der Welle, 2019). Stol (2019) merkt in zijn bijdrage 

‘Essenties van politiewerk en digitalisering’ terecht op dat het een behoorlijke opgave is om een organisatie van 

60.000 medewerkers digitaal te transformeren. Het aantal digitaliseringsvraagstukken binnen de politie is eindeloos 

en het proces moet plaatsvinden naast de vele fundamentele vraagstukken. Bovendien zijn de regels rondom privacy 

vaak een belemmering voor de politie om te digitaliseren.  

3.1.2 De veranderende politiefunctie  

De digitale doorontwikkeling van de politieorganisatie als geheel is nodig om haar informatiepositie, waar zij vóór de 

digitalisering een monopolie op had, te kunnen blijven behouden (Stol, 2020). Informatie is namelijk essentieel goed 

binnen de politieorganisatie. De politie verkrijgt dit door in de haarvaten van  de maatschappij te zitten. De 

gebiedsgebonden politie (GGP), het fundament waar de Nederlandse politie op gebouwd is, zou dit moeten 

garanderen als leidraad van de politiefunctie (Straver e.a., 2010). Echter, de digitalisering verandert deze 

politiefunctie en maakt dat het klassieke GGP-verhaal niet meer opgaat in de huidige digitale maatschappij. De 

politiefunctie5 verandert.  

 

Er kunnen grofweg twee paradigma’s (wetenschapsfilosofieën) naast elkaar worden gezet om die huidige functie van 

de Nederlandse politie te duiden, namelijk dat van consent (instemming) en control (beheersing). In het control-

paradigma ligt de nadruk van politiewerk op misdaadbestrijding en handhaven van de openbare orde als belangrijkste 

elementen van het politiewerk. Het consent-paradigma betekent een maatschappelijk geïntegreerde poli tie met een 

breed mandaat, een brede taakopvatting en die haar legitimiteit ontleent aan instemming van het publiek (Weltens 

e.a, 2019). Dit hangt nauw samen met de GGP. GGP is en blijft (vooralsnog) het leidende principe voor de 

Nederlandse politie. In het kort houdt het in dat het politiewerk wordt uitgevoerd door een vaste groep 

politiemedewerkers in een gebied van beperkte geografische omvang, de robuuste basisteams. Zij werken vanuit één 

of meerdere locaties in het betreffende werkgebied: een wijk, buurt of dorp en zijn zo lokaal verankerd. De 

wijkagenten vervullen in deze teams een sleutelfunctie. Door diep in de haarvaten van de lokale burgerij te zitten en 

de sterke relationele infrastructuur die daardoor ontstaat, zou de politie moeten beschikken ove r een sterke en unieke 

informatiepositie (Straver, 2010).  

 

Op basis van verschillende onderzoeken stellen Terpstra en 

Salet (2018) dat verschillende (lees: vooral digitale) 

ontwikkelingen binnen en rondom de politieorganisatie er toe 

hebben geleid dat er in de huidige samenleving sprake is 

van een abstracte politie. Hiermee bedoelen zij dat zowel de 

interne als de externe relaties van de politie afstandelijker, 

onpersoonlijker, formeler en minder direct zijn geworden, 

                                                                 
 

5 Met politiefunctie wordt bedoeld: de rol die de politie heeft te vervullen binnen de samenleving; een specifieke vorm van sociale contr ole 
(Stol, 2020). Politiewerk is namelijk formele sociale controle; het gaat immers om controle die wordt uitgeoefend door mensen die dat op grond 
van formele regels als taak hebben (Stol, 2019). 

‘’De politie staat aan het begin van 

een nieuw tijdperk. De sterke en 

unieke informatiepositie die zij had, is 

verleden tijd.’’  

‘’‘Digitaal’ is nog geen normaal en 

integraal onderdeel van de 

politieorganisatie.’’ 
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losser van de ooit vanzelfsprekende lokale context waar GGP op berust was. Daarnaast is de lokale oriëntatie en 

kennis van politiemensen minder vanzelfsprekend (Terpstra & Salet, 2018). Naast de abstracte politie zijn lokale, 

interlokale en internationale (on)veiligheid steeds meer verweven geraakt.  

Bovendien ontstaan er nieuwe vormen van criminaliteit die  

niet of nauwelijks meer geografisch verbonden zijn. Cybercrime is hier het ultieme voorbeeld van. Het 

veiligheidsconcept van de overheid is echter nog steeds gebaseerd op de fictie van gebiedsgebondenheid (Weltens 

e.a., 2019).  

 

De politie staat daarmee aan het begin van een nieuw tijdperk. De sterke en unieke informatiepositie die het concept 

GGP zou moeten garanderen, is verleden tijd. Binnen het GGP-concept was digitalisering in de mate waarin dat zich 

in de huidige tijd voordoet, niet voorzien. De politie zal daarom na moeten denken over de vraag welke invulling er 

wordt gegeven aan de politiefunctie ten opzichte van de (nieuwe) digitale samenleving en de abstracte p olitie zoals 

beschreven door Terpstra & Salet. De politie zit nu namelijk onvoldoende in de digitale haarvaten van de samenleving 

(Stol, 2018; Stol, 2020).  

3.1.3 Een nieuwe rol  

Volgens Stol (2020) moet de politie creatief zijn en zich verdiepen in wat digitalisering voor consequenties heeft voor 

de politiefunctie. De politie zal zich volgens hem moeten richten op een nieuw fenomeen dat burgers vóór de 

digitalisering niet hadden, maar nu wel: organisatievermogen, de mogelijkheid om zich snel te kunnen organiseren. 

Daarnaast informatievermogen: vermogen in de zin van bezit van informatie, maar ook in de zin van kracht om het te 

gebruiken. Het impliceert dus iets hébben en iets daarmee kúnnen, zoals het uitoefenen van sociale controle (Stol, 

2020).  

 

Doordat digitalisering bij burgers het informatie- en organisatievermogen versterkt, voeren burgers  steeds meer een 

deel van het politiewerk uit. (Stol, 2020). Er wordt ook wel gesproken over een ontwikkeling naar de doe-het-zelf 

politie. De duizenden WhatsApp-buurtgroepen in Nederland zijn hier een goed voorbeeld van. Doe-het-zelf-politie is 

geen verdienste van de politieorganisatie, maar een neveneffect van de digitalisering waar de politie allerlei voordelen 

van heeft: burgers vullen een deel van de capaciteit van de politie in; de verbinding tussen burgers en politie 

verbetert; er ontstaat een beter beeld van de criminaliteit en het kan bijdragen aan dalende criminaliteitscijfers. Er zijn 

echter ook juridische en ethische vragen over bijvoorbeeld rechtsgelijkheid  en privacy (De Vries & Broekman, 2018; 

Lam & Steen, 2020).  

 

Door het wegvallen van het monopolie op de informatiepositie en sociale controle, verandert de rol van de politie. Het 

vergt van de politie een nieuwe houding, m eer dienend en minder directief en nieuwe vaardigheden op het gebied 

van enthousiasmeren, netwerkorganiseren en stimuleren. De politie zal zich vaker moeten opstellen als 

samenwerkingspartner bij sociale controle die anderen uitoefenen. Het is zaak dat de politie goed afweegt met wie zij  

de samenwerking aangaat om haar informatievermogen op pijl te houden. Informatievermogen betekent immers niet 

per se beschikken over informatie, maar ook de juiste relaties hebben om informatie te vergaren op het moment dat 

dit nodig is. Een goede relatie met burgers én partners is dus van belang (Stol, 2020). Ook de relatie tussen de politie 

en haar externe partners zijn tegenwoordig vaak formeler en meer afstandelijk, terwijl de politie bij het oplossen van 

gedigitaliseerde criminaliteit wel steeds afhankelijker van hen wordt:  

zij beschikken over meer of andere informatie dan de politie (Terpstra & Salet, 2018).  

3.1.4 Hoe nu verder?  

Een deel van het antwoord op deze vraag is al gegeven door aan te geven dat de politie haar houding moet 

heroverwegen: zij moet gaan samenwerken. Volgen Stol (2020) zal de politie digitaliseringsvraagstukken met 

betrekking tot veiligheid ‘van zich af moeten organiseren’, in plaats van alles naar zich toe moeten trekken zoals zij dit 

van oudsher doet (Stol, 2020). Een ander deel van het antwoord is om politiemedewerkers digitaal bewust en vaardig 

te maken. In een artikel van Van der Welle (2019) wordt gepleit voor een digitale integrale beroepsvaardigheid 

training (IBT) om de digitale mindset van alle medewerkers op niveau te krijgen. Digitale bewustwording en 

vaardigheid is echter niet alleen te verkrijgen met trainingen en opleiding. Er moet ook draagvlak en 

mentaliteitsverandering worden gecreëerd binnen de organisatie (Van der Welle, 2019). 

Daarnaast stelt Stol in zijn artikel ‘Essenties van politiewerk’ (2019) onder meer dat politiemedewerkers meer scholing 

moeten krijgen voor wat betreft de enorme hoeveelheid beschikbare digitale informatie en dat onafhankelijke 

wetenschappers zich nu meer dan ooit moeten buigen over het verbeteren van zowel de techniek als het gebruik van 

(digitale) opsporingstechnieken en dat de controleurs (leidinggevenden) van politiewerk meer kennis nodig hebben 

van digitalisering van politiewerk. De kern blijft: digitalisering moet worden ingezet binnen alle facetten van 

politiewerk. Het moet voor iedereen binnen de organisatie een normale en integrale zaak worden. Een actor die daar 

allicht bij kan helpen, is de Digitaal Wijkagent. Hierop zal in de volgende paragraaf worden ingegaan.  



  

DE MUIS IN DE RECHTER BOVENHOEK 
REINOUD WEILAND  

15 
 

 

3.1.5 De Digitaal Wijkagent  

De Digitaal wijkagent is in opmars. Basisteams hebben steeds meer behoefte aan een pionier op digitaal gebied; een 

kartrekker en vraagbaak voor wat betreft digitalisering. Anno 2020 moet politiewerk plaatsvinden in een omgeving 

waar wijk, web en wereld samenkomen. Een DIWA is gewenst om deze drie domeinen én de politieorganisatie met 

elkaar te verbinden (Landelijk Portefuilleteam GGP, 2019). Hij doet dat als volgt (Diez Requejo, 2020):  

 

- Web: Een DIWA heeft zicht op de online verbindingen, die in de 

analoge samenleving niet direct zichtbaar zijn. Samen met de 

wijkagenten op het basisteam weten ze wat er speelt op lokaal niveau 

in de (digitale) wereld. Ze vullen elkaar aan en treden op als sterke 

arm in de (digitale) wijk.  

- Wijk : De DIWA is ook offline actief en werkt een deel van zijn diensten 

in de reguliere basispolitiezorg om de verbondenheid met de operatie 

en de collega’s in het basisteam te behouden. 

- Wereld: De DIWA zorgt voor verbinding met de relevante interne- en 

externe partners ten behoeve van het digitaal proces. Intern zijn dit 

bijvoorbeeld cybercrime team, de Dienst Regionale Informatie 

Organisatie (DRIO), het Real Time Intelligence Center (RTIC) en het 

Regionaal Servicecentrum (RSC). Extern zijn dit bijvoorbeeld de 

gemeente, internetproviders en andere bedrijven die relevant zijn voor 

digitalisering binnen de politie. De DIWA monitort daarnaast de 

(internationale) ontwikkelingen op digitaal gebied en speelt hier op 

basisteamniveau op in.  

 

Door het Landelijk Portefuilleteam GGP is bijgaand ‘praatplaatje’  

gepresenteerd, welke de taken en verantwoordelijkheden van de DIWA 

 weergeven. Basisteams hebben hierin zelf de vrijheid om op creatieve   Afbeelding: de hoofdtaken van  

wijze invulling te geven aan de rol en te experimenteren, afhankelijk van   de Digitaal Wijkagent  

de behoeften van het team (De Koning e.a., 2018). De vier hoofdtaken  

die volgens het Landelijk Portefuilleteam  bij een DIWA horen, zijn  naast de reguliere basispolitiezorg: online 

basispolitiezorg, voorlichting & kennisoverdracht, gedigitaliseerde criminaliteit en webcare (Diez Requejo, 2020).  

 

 Zie bijlage C voor een meer uitgebreide toelichting op het takenpakket van de DIWA.  

3.2 Deelvragen  
 

In hoofdstuk 2 werd de onderzoeksvraag geformuleerd. Deze luidt: ’Op welke wijze kan door middel van digitalisering 

de relatie tussen politie en publiek worden verbeterd binnen het basisteam Sneek?’. Hierbij werdt uitgegaan van de 

veronderstelling dat het basisteam door middel van digitalisering de relatie politie -publiek kan verbeteren, omdat het 

basisteam op digitaal vlak te afwezig is. In de vorige paragraaf, het Theoretisch Kader, is deze veronderstelling 

uitgebreid besproken en onderbouwd.  

 

De onderzoeksvraag is onderzocht door middel van twee deelvragen, namel ijk:  

 

1. In hoeverre mist het basisteam Sneek een deel van het contact met het publiek?  

2. Hoe kan een Digitaal Wijkagent bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen politie en publiek binnen 

het basisteam Sneek?  

 

3.2.1 Deelvraag 1 

Toelichting: Bij de eerste deelvraag is onderzocht in hoeverre het basisteam Sneek (een deel van) het 
contact mist met het publiek. Er werd verondersteld dat dit deels het geval is, maar welke contacten mist 
men dan precies? En hoe worden de wel aanwezige contacten op dit moment onderhouden? Waar zijn de 
‘nieuwe’ haarvaten van de maatschappij gebleven? Wat doet het basisteam op digitaal gebied te weinig en 
hoe kan dat beter?  

 

Wijze van dataverzameling: deze deelvraag is  onderzocht door het afnemen van interviews  met 

medewerkers binnen het basisteam Sneek. In totaal zijn vijf medewerkers worden geïnterviewd, te weten:  
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- André van Dalfsen (wijkagent, bureau Joure) 

- Bauke de Vries (hoofdagent BPZ, bureau Sneek) 

- Carina van der Werf (wijkagent, bureau Bolsward) 

- Jacob Hansma (OS-A) 

- Laura de Boer (OE Jeugd, huiselijk geweld en eer-gerelateerd geweld) 

 

3.2.2  Deelvraag 2  

Toelichting: Bij de tweede deelvraag is worden onderzocht hoe (op welke wijze) de DIWA kan bijdragen aan 

het verbeteren van de relatie politie-publiek, uitgaande van de veronderstelling dát hij kan bijdragen. Hoe kan 

een DIWA dit doen? Welke successen zijn bekend van DIWA’s die deze relatie al hebben verbeterd, daar zij 

inderdaad contacten met de samenleving misten op digitaal gebied? 

 

Wijze van dataverzameling: de deelvraag is onderzocht door het afnemen van interviews met bestaande 

DIWA’s. Daarnaast is een TC geïnterviewd van een BT waar de DIWA’s zijn intrede al heeft gedaan, om ook 

zijn ervaringen en inzichten te ontdekken. Tevens heeft de onderzoeker een interview afgenomen bij Hans 

de Vries, plaatsvervangend Portefeuillehouder GGP, om zijn visie te ontdekken op de DIWA en de relatie 

politie-publiek. In totaal zijn er zes personen geïnterviewd, te weten:  

 

- Sander Hoed (DIWA Basisteam Nijmegen-Zuid) 

-  Berend Jager (DIWA Basisteam Achterhoek-Zuid)  

-  Hans de Vries (Plv. Portefeuillehouder GGP) 

- Mark Weg (DIWA Basisteam Hoorn)  

- Rob Janssen (TC Basisteam Hoorn)  

-  Joaquin Diez Requejo (DIWA, tevens lid Portefuilleteam GGP) 

 

3.3 Methodiek  

 
Om de onderzoeksvraag volledig en gestructureerd te kunnen beantwoorden in de thesis, zijn de twee 
bovengenoemde deelvragen opgesteld. De deelvragen staan in de volgorde waarin zij ook zijn onderzocht.  

 
De methoden die tijdens dit onderzoek zullen worden gebruikt om data te verzamelen, betreffen 
literatuuronderzoek, documentenanalyse en expertinterviews 6. Literatuuronderzoek en het analyseren van 
interne (beleids)documenten binnen de politie heeft in eerste instantie plaatsgevonden binnen het 
Theoretisch Kader (zie paragraaf 3.1). Met deze data kunnen deelvragen (deels) worden beantwoord, 
waarbij zij worden aangevuld met data vanuit de expertinterviews en op sommige plaatsen aanvullende 
literatuur. Op deze wijze heeft de onderzoeker bij de beantwoording van de deelvragen de theorie en praktijk 
samengebracht. De volgorde waarin de methoden zijn gebruikt, betrof dan ook in eerste instantie het doen 
van literatuuronderzoek en documentanalyse. Op deze manier heeft de onderzoeker zich grondig 
georiënteerd op de te onderzoeken thema’s en de interviews goed voorbereid. Op basis van 
interviewresultaten is bovendien nieuwe literatuur en relevante (interne) beleidsdocumenten vergaard.  
 
Hieronder is per methode toegelicht hoe de onderzoeker de methode heeft toegepast en de validiteit en 
betrouwbaarheid van het onderzoek heeft gewaarborgd.  
 

3.3.1 Literatuuronderzoek  

Een belangrijke methode tijdens het schrijven van de thesis was literatuuronderzoek. Door het onderzoeken 

van bestaande, wetenschappelijke literatuur is  kennis verzameld. Het doen van onderzoek startte hiermee: 

het uitvoeren van literatuuronderzoek geeft namelijk inzicht in de bestaande kennis en theorieën en vormt 

het theoretisch kader van deze thesis vormen. Hierdoor heeft de onderzoeker zichzelf georiënteerd binnen 

het onderzoeksveld en heeft het onderzoek het onderzoek een sterke, wetenschappelijke basis gekregen. In 

dit onderzoek wordt met literatuuronderzoek specifiek wetenschappelijke literatuur bedoeld, anders dan 

(interne) politiedocumenten. In bijlage B is een literatuurlijst opgesteld.  

 

Het is van belang om literatuuronderzoek systematisch aan te pakken, omdat het een essentieel maar  

tijdrovend proces is. Derhalve is het literatuuronderzoek worden uitgevoerd op de volgende manier:  

                                                                 
 
6 Zie bijlage C voor een uitgebreidere toelichting op de methoden van dataverzameling. Hierin w ordt tevens besproken op w elke 
w ijze de data precies w ordt geanalyseerd.   
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- Stap 1: voorbereiding. 

Er vondt een globale oriëntatie plaats op het onderwerp ‘relatie politie -publiek’ door het lezen van 

relevantie publicaties met betrekking tot het onderwerp. Hierbij zijn kernwoorden en -begrippen 

geselecteerd en genoteerd als zoektermen. Enkele oektermen zijn bijvoorbeeld:  

 

* politie AND publiek / police AND public 

* GGP / "wijkgericht werken" / "community policing" 

* police AND public AND "information technology" 

 

- Stap 2: literatuur verzamelen. 

Met behulp van de zoektermen is doelgericht gezocht naar literatuur in verschillende daarvoor 

bestemde databanken.  

 

- Stap 3: Literatuur beoordelen en selecteren.  

Op basis van relevantie is de gevonden literatuur geselecteerd op kwaliteit (de deskundigheid van 

de onderzoeker, de wetenschappelijke waarde) en de betrouwbaarheid van de bron.  

 

- Stap 4: Literatuur verwerken.  

De geselecteerde literatuur is tijdens deze laatste stap in het betreffende hoofdstuk van de thesis 

verwerkt tot een prettig leesbaar en samenhangend geheel, in combinatie met de andere 

verzamelde resultaten.  

3.3.2 Documentenanalyse  

Een tweede, belangrijke onderzoeksmethode was het doen van documentenanalyse. Deze methode heeft 

veel overeenkomsten met literatuuronderzoek, maar beide methoden kennen een andere benadering. Met 

documenten worden in deze context namelijk de interne documenten bedoelt binnen de politie (en/of haar 

externe partners, bijvoorbeeld de gemeente). Er is via interne bronnen gezocht naar data over de 

onderwerpen in de deelvragen. Zo waren er relevante interne rapporten, werkwijzen en andere documenten 

beschikbaar over de DIWA en social media.  

Gebruikte interne bronnen bij de politie zijn Intranet, de Politieacademie en de Politie kennisbank (KomPol).  

 

De werkwijze bij dossieronderzoek was  vrijwel identiek aan dat van literatuuronderzoek. De belangrijke 

verschillen zijn echter dat er bij dossieronderzoek geen sprake hoefde  te zijn van een wetenschappelijke 

waarde en dat de bronnen alleen voor intern gebruik zijn. Ook bij dossieronderzoek werd er gewerkt met het 

stappenplan: voorbereiding, verzamelen, beoordelen & selecteren en verwerken. 

3.3.4 Expertinterviews  

Tijdens het onderzoek zijn personen benaderd voor een interview, waarvan werd verwacht dat zij beschikten 

over specifieke of gedetailleerde kennis en informatie met betrekking tot het onderwerp. Zo  zijn DIWA’s 

geïnterviewd, wat bruikbare informatie opleverde over onder meer (de totstandkoming van) hun functie, hun 

taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn ook een TC van een DIWA en de plaatsvervangend 

Portefeuillehouder GGP geïnterviewd om niet alleen vanuit het perspectief van een DIWA zelf, maar ook om 

van de (sleutel)figuren om hem heen informatie te vergaren.  

 

Er is gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. Hierbij is vooraf een interviewprotocol 

opgesteld met open vragen. Er is  geen vast interviewformat gebruikt. De vragen zijn afhankelijk van het 

specifieke onderwerp en deelvraag waarover de respondent wordt bevraagd. Hier kan vanaf worden 

geweken wanneer de respondent interessante inform atie geeft die de ruimte biedt om door te vragen, of 

wanneer dat noodzakelijk is omdat hij een andere rol of functie heeft. Zo waren de vragen voor de TC 

(vanzelfsprekend) anders dan voor de DIWA van BT Hoorn.  

  

Door te interviews af te nemen met specialisten is het netwerk van de onderzoeker uitgebreid. Dit netwerk is  

ingezet om meer themagerichte personen te benaderen en informatie te verzamelen . Het streven was om 

deze interviews face-to-face te laten plaatsvinden, om zo optimaal mogelijk data te kunnen verzamelen. 

Gezien de huidige coronacrisis is het echter niet in alle gevallen geslaagd om een face-to-face interview te 

realiseren. Sommige interviews zijn via een beveiligde videoconferentie gerealiseerd. De onderzoeker 

realiseert zich dat het interviewen via een videoverbinding mogelijk van invloed is op de kwaliteit en 

kwantiteit van de resultaten. Gedurende deze unieke crisis was een interview middels videoverbinding 

echter de enige optie om resultaten te verkrijgen.  
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In het kader van betrouwbaarheid en validiteit is er voor een breed sca la aan respondenten gekozen. Zo zijn 

voor het onderzoeken van de eerste deelvraag respondenten benaderd binnen het basisteam die op 

verschillende bureaus werkzaam zijn, verschillende functies bekleden en zowel een sterke als minder sterke 

band hebben met de onderzoeker. Voor de tweede deelvraag zijn DIWA’s benaderd uit verschillende regio’s 

en eenheden. Deze respondenten waren allen onbekend voor de onderzoeker.  

 
Noot:  

Dit onderzoek is sterk kwalitatief en verkennend van aard. Kwalitatief onderzoek is beschrijvend en 

interpretatief. Ervaringen, waarnemingen en betekenissen staan centraal (Swaen, 2013). Dat is in dit 

onderzoek van belang omdat het onderzoek wel relevant, maar niet generiek toepasbaar is op alle 

basisteams. Het richt zich specifiek op het basisteam Sneek; een team met specifieke eigenschappen en 

actoren en factoren die invloed hebben op de resultaten van het onderzoek. 

 

Goed om aan te geven is het tevens dat na dit onderzoek ook onduidelijk is onduidelijk of de digitaal 

wijkagent bijdraagt aan de veiligheid / de externe doelen. De onderzoeker realiseert zich dat na dit 

onderzoek nog niet zeker kan worden gesteld of de veiligheid wordt verhoogd. De veronderstelling kan dus 

maar deels worden bevestigd, dan wel ontkracht. 
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4. Resultaten deelvraag 1 

 

 

 

 

 

4.1 Generatie-C 
 

Unaniem gaven de respondenten aan contacten te missen met jongeren, voornamelijk in de leeftijd tussen de 12 en 

20 jaar oud, ofwel: de groep vanaf de puberleeftijd tot aan het begin van de adolescentie. De literatuur betitelt deze 

doelgroep als Generatie-C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo’n twintig jaar geleden was het nog gebruikelijk dat een burger voor een melding, klantverzoek of vraag bij de balie 

van het lokale politiebureau langskwam, of ‘even belde’. Voor Generatie -C is dat alles behalve vanzelfsprekend. Zij 

verwachten contact met de politie te vinden via sociale media; net zo gemakkelijk als het bestellen van een pizza. 

Snel, eenvoudig en relatief anoniem vanaf de bank of de hangmat in de tuin (Marwick & Boyd, 2014). Zij willen een 

melding, vraag of klantverzoek doen wanneer het hén uitkomt. Social media voorziet in deze behoefte, zo erkennen 

ook geïnterviewde respondenten. Volgens hen is een intensiever en interactiever gebruik van social media binnen het 

basisteam dé oplossing om optimaal in contact te komen met de jongere generatie, Generatie-C  (Laura de Boer; 

Jacob Hansma; Carina van der Werf; Bauke de Vries; Andre van Dalfsen, persoonlijke communicatie).  

 

Social Media staat binnen het basisteam echter nog in de kinderschoenen. Om dit te verhelderen zal hieronder eerst 

een beeld worden geschetst van de huidige status van het gebruik van social media binnen het basisteam (4.2) en 

wat het basisteam volgens de respondenten precies nu precies mist in het (digitale) contact met jongeren (4.3). 

Daarna zullen achtereenvolgens de oorzaken (4.4) daarvan, het te voorkomen effect (4.5) welke hierdoor op kan 

treden en ten slotte de oplossingsrichtingen (4.6) aan bod komen.  

4.2 Social Media binnen basisteam Sneek  
 

Om een duidelijk beeld te geven van het huidige gebruik van social media binnen het basiste am, is het handig om 

weer even kort te schetsen hoe het basisteam is ingericht.  

Het grote geografische bewakingsgebied van het basisteam bestaat uit twee gemeenten: De Fryske Marren en 

Súdwest-Fryslân. Binnen dit gebied zijn drie clusters gevormd: Joure-Lemmer (gemeente De Fryske Marren), Sneek 

en Bolsward-Koudum (gemeente Súdwest-Fryslân) (Doosje en Visser, 2019).  

 

Het cluster Joure-Lemmer heeft een eigen Facebook- en Instagramaccount, waarvan de titel gelijknamig is aan de 

gemeente van het cluster: ‘’Politie De Fryske Marren’’. Op eigen initiatief heeft het cluster een webcareteam 

opgericht, bestaande uit acht medewerkers uit de BPZ. Zij beantwoorden binnenkomende berichten via de accounts 

en zorgen dat er aansprekende content wordt geplaatst vanuit de operatie. Zo passeren winacties, kijkjes achter de 

schermen en lokale wetenswaardigheden regelmatig de revue. De ervaringen vanuit het cluster zijn erg positief: actief 

gebruik van social media leidt tot veel reacties van de burger en nieuwe contacten. Het COP is ondersteunend aan 

 

Generatie-C 

Het is van belang dat de politie aansluiting vindt bij de nieuwe generatie, welke opgroeit met digitalisering, ook w el 

‘Generatie-C ’ genoemd (Marwick & Boyd 2014). Veel van de sociale interacties binnen de nieuwe generatie vindt 

plaats op het internet: het digitale dorpsplein dat geconstrueerd is door technologieën en is gevormd door digitale 

gemeenschappen. Jongeren voelen zich hier vrij om zich te uiten. De politie zou zich moeten mengen in deze digitale 

gemeenschappen door een informatiepositie op te bouwen: weten wat er speelt in de digitale wijk; maar ook om als 

politie toegankelijk en bereikbaar te blijven voor deze generatie. Dit kan door digitale surveillance en door webcare: 

enerzijds zichzelf mengen in de gemeenschap om informatie te halen, anderzijds beschikbaar en bereikbaar zijn om 

informatie te ontvangen. Generatie-C ziet contact met de politie via het web namelijk als laagdrempelig en vertrouwd. 

Enerzijds doordat zij zijn opgegroeid met de technologie en het gebruik als erg praktisch ervaren, anderzijds omdat 

digitaal contact hen beschermt tegen sociale afkeer, een aspect dat bellen of face -to-face contact niet biedt (Voogd, 

2017). 

‘’In hoeverre mist het basisteam Sneek een deel van het contact met het publiek?’’ 
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het webcareteam en plaatst af en toe algemene informatie (bijvoorbeeld met betrekking tot campagnes) en 

getuigenoproepen (André van Dalfsen, persoonlijke communicatie; Doosje en Visser, 2019).  

 

De clusters Sneek en Bolsward-Koudum hebben een gezamenlijk Facebookaccount: Politie Sneek e.o.  

Tevens is er een gelijknamig Instagramaccount, echter is dit al enkele jaren inactief. De clusters Sneek en Bolsward -

Koudum hebben geen eigen webcareteams. Het COP zorgt ervoor dat er op het Facebookaccount algemene 

informatie en getuigenoproepen worden geplaatst. Daarmee is het Facebookaccount van Politie Sneek e.o. (veel) 

minder actief dan dat van De Fryske Marren en is de content meer eentonig en algemeen van aard. Bovendien is het 

Facebookaccount van Sneek e.o. minder lokaal gebonden, doordat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 

clusters. Ten slotte zijn er binnen verschillende clusters een aantal wijkagenten met een twitteraccount op 

persoonlijke titel, echter zijn deze (op een enkeling na) slechts incidenteel actief of volledig inactief (Carina van der 

Werf; Bauke de Vries; Laura de Boer; Jacob Hansma, persoonlijke communicatie). 

4.3 Wat mist het basisteam precies? 
 
Respondenten geven in de eerste plaats aan dat zij de denk-  en leefwereld van jongeren, die zich volgens hen voor 
een groot deel afspelen op het web, zien als een ‘grote blinde vlek’. Afzonderlijk van elkaar geven zij namelijk aan dat 
zij het idee hebben veel informatie te missen door een gebrekkig online-contact met jongeren, maar het lastig vinden 
om te omschrijven wát zij dan precies aan informatie missen. Een respondent, de OE Jeugd, Huiselijk geweld en eer -
gerelateerd geweld, gaf daarvan het volgende voorbeeld:  
 

OE Laura de Boer over de blinde vlek die zij ervaart bij jeugdgroepen:  
‘’Ik merk dat er op social media veel informatie is te vinden waar we nu niets mee doen. Kinderen zijn soms 
niet heel slim. Ze maken veel filmpjes van dingen waar wij graag meer van zouden willen weten en posten 
dat op social media (…).We hebben op dit moment b innen ons werkgebied veel last van een criminele en 
overlastgevende jeugdgroep. We weten dat er onderliggende zaken zijn die deze criminaliteit en overlast 
veroorzaken, maar we weten niet precies wat dat is. We kunnen er de vinger niet opleggen.’’ (Laura de Boer, 

persoonlijke communicatie). 

 
Een andere respondent duidt die blinde vlek als een ‘incompleet beeld van het werkgebied’: het team heeft weinig tot 
geen informatie over wat er op het internet leeft, wat er speelt en wat er mis gaat op het gebied van veiligheid. 
Daarmee bestaat er volgens hem tevens een incompleet beeld van de veiligheidsvraagstukken in het werkgebied die 
de blinde vlek continu in stand houdt. Incidenteel krijgen politiemedewerkers een vleugje informatie mee van wat zich 
op het web onder jongeren afspeelt en dat zal zo blijven als het basisteam niet actief op zoek gaat naar informatie 
(Jacob Hansma, persoonlijke communicatie). Een derde respondent haalt dit probleem ook aan . Hij is er van 
overtuigd dat wanneer het basisteam op social media goed te bereiken zal zijn, er meer informatie zal binnenkomen 
die burgers wel via de online platforms zullen delen, maar niet via de mogelijkheden waar zij nu tot beperkt zijn: fysiek 
of telefonisch contact (Bauke de Vries, persoonli jke communicatie).  
 
Uit de literatuur in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk konden we al opmaken dat de politie zich zou moeten 
mengen in de digitale gemeenschappen waarin Generatie-C zich bevindt, om zo een sterke informatiepositie te 
verwerven. Dit kan door actief in die gemeenschappen aanwezig te zijn (digitale surveillance), maar ook door zelf 
bereikbaar en beschikbaar te zijn (webcare) (Marwick & Boyd, 2014; Voogd, 2017). Samengevat stellen de 
respondenten dat dit juist niet het geval is binnen het basisteam, daar zij opmerken dat (Laura de Boer; Jacob 
Hansma; Carina van der Werf; Bauke de Vries; Andre van Dalfsen, persoonlijke communicatie):  
 

- Social media onvoldoende en op een onjuiste wordt ingezet om informatie te vergaren over wat daar leeft, 
wat er speelt en mis gaat op het gebied van veiligheid. Daarmee zijn de informatie, netwerken, contacten en 
mogelijkheden voor het uitvoeren van de politietaak voor hen veelal onzichtbaar en ongrijpbaar;  

- Webcare onvoldoende en op een onjuiste wijze heeft ingericht waardoor het basisteam informatie misloopt 
van burgers die deze info wel zouden delen als zij hier online de mogelijkheid voor hadden en hier van op de 
hoogte waren.  
 

De kanttekening die b ij deze paragraaf moeten worden gemaakt, is dat een gebrek aan contacten b ij de jeugd niet, of 
in mindere mate geldt voor het cluster Joure-Lemmer. De geïnterviewde wijkagent uit dit cluster geeft aan dat zij via 
social media al veel contact hebben met jeugd, voornamelijk door de inzet van webcare via Instagram en Facebook. 
Ondanks dat hij aangeeft dat social media b innen ‘zijn’ cluster nog beter kan worden benut door meer en 
afwisselendere content, stelt hij dat de overige clusters hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Respondenten uit de 
clusters Sneek en Bolsward-Koudum halen de inzet van social media b innen het cluster Joure-Lemmer aan als een 
voorbeeld van hoe social media zou moeten worden ingezet (André van Dalfsen; Bauke de Vries; Carina van der 

Werf; Jacob Hansma, persoonlijke communicatie).  
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4.4 Oorzaken  

 
Respondenten benoemen een viertal oorzaken voor het missen van digitale contacten met jongeren: een gebrek aan 
digitale kennis en vaardigheden, een grote mate van vrijblijvendheid in het gebruik van digitale middelen (in het 
bijzonder social media) en een gebrek aan tijd en middelen. Tot slot ervaren zij, zowel vanuit de leiding van de 
organisatie als bij bepaalde individuele medewerkers, een bepaalde ‘digitale afkeer’.  

4.5.1 Gebrek aan kennis en vaardigheden  

In de eerste plaats geven meerdere respondenten aan dat zij ervaren dat er binnen het team een gebrek aan 

kennis is wat betreft digitalisering. Medewerkers die weinig of geen affiniteit hebben met digitale middelen zijn 

nu afhankelijk van de kennis en kunde van collega’s die die affiniteit wel hebben (Bauke de Vries; An dre van 

Dalfsen; Carina van der Werf, persoonlijke communicatie). Het is voor velen geen onwil, maar onbekendheid. 

Veel medewerkers weten volgens de respondenten niet wat er online te halen valt op het gebied van social 

media, maar ook wat betreft andere actuele zaken, zoals cybercrime.  

 

Veel medewerkers binnen het basisteam zijn niet opgegroeid met social media, of überhaupt met internet. Zij 

hebben zich dit in de loop der jaren eigen moeten maken. De digitale basiskennis is bij hen inmiddels aanwezig, 

maar op meer diepgaand niveau iets uitzoeken, doorgronden, of digitale informatie opdoen en analyseren vergt 

kennis en vaardigheden die bij het gros van de medewerkers ontbreken. Zo ontbreken ook de kennis en 

vaardigheden over welke digitale methoden geschikt zijn om de jeugd in het basisteam te bereiken (Bauke de 

Vries; Andre van Dalfsen; Carina van der Werf; Jacob Hansma, persoonlijke communicatie).  

4.5.2 Vrijblijvendheid  

Respondenten ervaren dat digitale middelen overal in zitten en niet meer weg te denken zijn uit het dagelijkse 
doen en laten (zowel op het werk als privé), maar dat er tegelijkertijd een grote mate van vrijblijvendheid is wat 
betreft het gebruik ervan in het politiewerk. Een drietal respondenten mist hier sturing op het gebruik van digitale 
middelen vanuit het MT (Laura de Boer; Andre van Dalfsen; Jacob Hansma, persoonlijke communicatie). Dit 
geldt volgens hen specifiek voor het gebruik van social media. De keuze wordt bij de individuele medewerker 
gelaten om dit wel of niet te gebruiken. Feitelijk is dat in strijd met het beleid. In 2014 werd namelijk het Landelijk 
Werkingsdocument Districten en Basisteams goedgekeurd, met daarin de ‘Generieke taakstelling sociale media 
voor BT’s’. In deze taakstelling staat onder meer dat:  

 
- Elk basisteam een social mediateam van 5/7 medewerkers heeft met het taakaccent sociale media 

en dat die voor dit taakaccent per maand een bepaald aantal uren worden vrijgemaakt; 

- Minimaal 50% van de wijkagenten actief is op social media;  

- Alle medewerkers met een taakgebied jeugd actief zijn op social media.  

 

Bovenstaande beleidsuitgangspunten worden binnen het basisteam echter niet nageleefd. Bovendien zijn de 

betrokken medewerkers niet op de hoogte van deze uitgangspunten. Zo is het webcareteam in Joure -Lemmer 

ontstaan uit eigen initiatief, wordt niet gemeten welke wijkagenten online actief zijn en welke niet en zijn 

medewerkers met het taakaccent jeugd niet of nauwelijks actief op social media (Andre van Dalfsen; Laura de 

Boer, persoonlijke communicatie; KLO, 2014).  

 

4.5.3 Gebrek aan middelen en tijd  

Drie van de vijf respondenten geven aan dat zij te weinig tijd krijgen om zich digitale kennis en vaardigheden 

eigen te maken, of om specifiek te kunnen benutten voor digitale werkzaamheden om contacten te leggen en 

onderhouden met burgers. Bovendien geven zij aan daarvoor de juiste middelen te missen. Zij benoemen dat he t 

hierbij gaat daarbij om hard- en software,  zoals gebruiksvriendelijke (multimedia) systemen, camera’s en PC’s 

met dubbele schermen. Een respondent geeft als voorbeeld dat de reguliere werkstations het bekijken van de 

meeste filmpjes niet eens ondersteund (Jacob Hansma; Andre van Dalfsen; Bauke de Vries, persoonlijke 

communicatie).  

 

4.5.4 Digitale afkeer  

Een respondent geeft aan dat hij ervaart dat medewerkers het digitale proces, specifiek in opsporingszaken, zien 

als lastig en complex. Dit komt volgens hem door de vele procedures, wachttijden, toestemmingen en dergelijke 

formaliteiten van bijvoorbeeld een vordering over bankgegevens of het opvragen  van historische (bel)gegevens. 

Dergelijke procedures maken het proces volgens hem alleen maar stroperig, waardoor er afkeer tegen 

digitalisering ontstaat (Jacob Hansma, persoonlijke communicatie). Een andere respondent bevestigt dit ook voor 

digitalisering in het algemeen en het gebruik van social media. Hij ervaart dat veel oudere collega’s hier niets van 

willen weten, omdat zij de digitalisering als een enorme belemmering zien in hun dagelijkse werk. ‘’Zonder digitaal 



  

DE MUIS IN DE RECHTER BOVENHOEK 
REINOUD WEILAND  

22 
 

 

ging het altijd prima, dus waarom moet dat nu opeens anders?’’, is bij deze medewerkers de vraag. Bij hen 

bestaat een zekere ‘digitale afkeer’ en geen of weinig draagvlak om te gaan digitaliseren. Specifiek het gebruik 

van social media is voor een selecte groep medewerkers een no-go, omdat zij willen voorkomen dat zij iemands 

privacy schenden of aanstootgevende content plaatsen (Bauke de Vries; Jacob Hansma, persoonlijke 

communicatie).  

 

Twee respondenten stellen dat die digitale afkeer niet per se individueel is, maar ook door de (eenheids - of 

districts)leiding gedragen wordt. De leiding kijkt de spreekwoordelijke kat uit de boom volgens hen, omdat zij bang 

is dat er fouten worden gemaakt op het gebied van privacy, of de controle te verliezen op de hoeveelheid, 

uniformiteit en professionaliteit van de content die wordt geplaatst op social media (Jacob Hansma; Laura de 

Boer, persoonlijke communicatie).  

4.5 Te voorkomen effect 
 
Respondenten geven overwegend aan dat zij ervaren dat het basisteam, conform het uitgangspunt GGP, in de 
haarvaten van de samenleving zit en dat de wijkagenten hier de toonbeelden van zijn. Het voordeel hiervan is 
volgens een respondenten dat het basisteam problemen vaak al in de kiem kunnen smoren, door vroegtijdig te 
signaleren dat er een bepaald veiligheidsvraagstuk ontstaat en hier vervolgens direct op te anticiperen. (André van 
Dalfsen; Bauke de Vries; Carina van der Werf; Jacob Hansma; Laura de Boer, persoonlijke communicatie).  
 
Het gevaar is volgens respondenten echter dat wanneer de digitale contacten met jongeren uitblijven, het basisteam 
de aansluiting met Generatie-C steeds meer gaat missen doordat de kloof tussen de denk- en leefwereld van de 
politie en die van de jongeren steeds groter wordt. Daardoor bestaat het gevaar dat zowel het gebrek aan informatie 
als aan draagvlak bij deze doelgroep alsmaar groeit. Volgens respondenten is de kloof nu nog te overbruggen, maar 
moet er snel worden ingegrepen om te voorkomen dat er pas geanticipeerd kan worden op veiligheidsproblemen als 
deze al verder geëscaleerd zijn, waardoor het meer tijd en energie kost om de problemen vervolgens te bestrijden. 
Een viertal respondenten noemen dit als een effect wat door de gebrekkige digitalisering kan optreden en voorkomen 
moet worden (André van Dalfsen; Bauke de Vries; Jacob Hansma; Laura de Boer, persoonlijke communicatie).  

 

4.6 Oplossingsrichtingen  

 
In paragraaf 4.2 is benoemd hoe social media nu binnen het basisteam is ingericht. De respondenten ervaren dat dit 
onjuist is en dragen een intensiever en interactiever gebruik van social media aan als oplossing om de digitale 
contacten, specifiek met Generatie-C, te realiseren. Bovendien hebben zij behoefte aan een of meerdere personen 
die optreden als coördinator, coach en motivator van het digitale proces.  
 

4.6.1 Intensiever  

Volgens vier respondenten moet social media intensiever gebruikt worden binnen de volle breedte van het 

basisteam. Het moet vanzelfsprekend zijn en een vaste plaats hebben binnen de dagelijkse politiepraktijk. 

Medewerkers moeten volgens hen vanaf het begin dat ze bij de politie werken worden opgevoed met de digitale 

mogelijkheden die er zijn, waaronder social media (Jacob Hansma; Bauke de Vries; Andre van Dalfsen; 

persoonlijke communicatie). Het basisteam moet volgens deze respondenten veel meer actief zijn, in he t 

bijzonder de clusters Bolsward-Koudum en Sneek. Daarvoor moet er urgentiebesef worden ontwikkeld, een 

(gedeelde) visie en een doel (Jacob Hansma, persoonlijke communicatie). Bovendien hebben medewerkers 

speciaal ingeroosterde tijd nodig, los van de huidige werkzaamheden en middelen om social media optimaal te 

kunnen gebruiken, zo stellen respondenten (Jacob Hansma; Bauke de Vries; Andre van Dalfsen, persoonlijke 

communicatie).  

4.6.2 Interactiever  

Drie respondenten pleiten voor een meer gevarieerde content op social media, anders dan de getuigenoproepen 

en algemene informatie die nu de boventoon voeren, om zo een betere interactie te creëren en meer in contact te 

komen met jongeren uit het werkgebied (Bauke de Vries; Andre van Dalfsen, persoonlijke commu nicatie). 

Jongeren herkennen zich niet in de berichten die de politie plaatst. Het werkt als zij hun straat of wijk herkennen. 

Daarom zou het basisteam meer berichten moeten posten over zaken die actueel zijn , mensen ‘meenemen’ in het 

politiewerk en op die manier draagvlak creëren (Bauke de Vries, persoonlijke communicatie). Want: ‘’we geven 

nooit iets, we halen alleen maar’’, aldus een respondent (Laura de Boer, persoonlijke communicatie). Daarnaast 

moet het basisteam innoveren: inspelen op actuele zaken die leven onder jongeren en dit gebruiken om via social 

met hen in contact te komen (Andre van Dalfsen; Laura de Boer, persoonlijke communicatie).  
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4.6.3 Organisatie  

Respondenten geven unaniem aan dat zij behoefte hebben aan een of meerdere personen die de kartrekke rs zijn 

van de digitalisering van het basisteam. Drie van de vijf respondenten opperen zelfs al de invoer van de DIWA 

(Andre van Dalfsen; Jacob Hansma; Laura de Boer, persoonlijke communicatie). Zij geven aan dat zij van deze 

kartrekker(s) het volgende verwachten: 

 

 Coördinator 

Hij is aanspreekpunt voor zijn collega’s over de digitale gemeenschappen en de zaken die daar spelen. 
Hij weet wat er online speelt door met regelmaat het online sentiment te peilen. Hij moet nauw contact 
hebben met de geografische wijkagenten en weet wat er speelt in de wijk. Bovendien vertaalt hij zaken 
vanuit de fysieke wereld naar de digitale werelden en andersom. Daarnaast bouwt hij een intern en 
extern netwerk op met veiligheidspartners om op het gebied van social media samen sterker te staan en 
voor specifieke casuïstiek de hulp van zijn netwerk in te schakelen (Bauke de Vries; Jacob Hansma, 
persoonlijke communicatie).  
 

 Coach 

Respondenten hebben behoefte aan een digitale coach die hen gevraagd en ongevraagd van advies 
voorziet wat betreft digitalisering. Hij moet zijn collega’s ‘’de goede kant uit kunnen duwen’’ (Andre van 
Dalfsen, persoonlijke communicatie). Van hem wordt verwacht dat hij als vraagbaak kan fungeren en 
zijn digitale kennis kan overdragen aan zijn collega’s. Teven moet hij onders teunend kunnen worden 
ingezet in opsporingszaken met een digitaal component (Carina van der Werf; Jacob Hansma, 
persoonlijke communicatie).   
 

 Motivator 

Hij moet volgens respondenten een aanjaagfunctie hebben. Hij is de kartrekker van het digitale proces 
en weet zijn collega’s te motiveren en enthousiasmeren om digitale middelen net zo gemakkelijk te 
gebruiken als een pen en papier (Andre van Dalfsen; Laura de Boer; Jacob Hansma, persoonlijke 
communicatie).   

 

Om het contact met burgers en specifiek de jongeren te verbeteren, geven twee respondenten ten slotte aan dat er 

een betere wisselwerking moet ontstaan tussen het COP en medewerkers uit de BPZ. Enerzijds moet er 

aansprekende en afwisselende content worden geplaatst, anderzijds moeten online vragen en  verzoeken snel en 

inhoudelijk sterk afgehandeld worden. Dat kan volgens twee respondenten door een webcareteam  op te richten dat 

bestaat uit zowel medewerkers van de BPZ als vanuit het COP (Bauke de Vries; Jacob Hansma, persoonlijke 

communicatie).  
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5. Resultaten deelvraag 2 

 
 

 

5.1 Vier hoofdtaken  

In het Theoretisch Kader van deze thesis (paragraaf 3.1) is benoemd dat op basis van het onlangs uitgerolde beleid 

van het portefuilleteam, de DIWA een viertal hoofdtaken heeft. Immers: online basispolitiezorg, voorlichting & 

kennisoverdracht, gedigitaliseerde criminaliteit en webcare (Diez Requejo, 2020). Deze taken voert hij uit naast de 

fysieke basispolitiezorg. In Bijlage C staat per taak beschreven hoe het portefuilleteam de rol van DIWA hierin ziet.  

 

Op basis van de afgenomen interviews kan worden gesteld dat drie van deze hoofdtaken van groot belang kunnen 

zijn om als DIWA de relatie politie-publiek te verbeteren, door digitale contacten te leggen en te onderhouden. Het 

betreft een samenspel van online bas ispolitiezorg, voorlichting & kennisoverdracht en webcare, in combinatie met de 

reguliere basispolitiezorg: fysiek op straat aanwezig zijn. Dat laatste dient te worden benadrukt, want het verbeteren 

van de relatie tussen de politie en haar publiek heeft al leen kans van slagen door als DIWA zowel fysiek als online 

actief te zijn, zo ervaren de geïnterviewde actieve DIWA’s (Mark Weg; Berend Jager; Sander Hoed, persoonlijke 

communicatie). Onderzoek doen naar gedigitaliseerde criminaliteit wordt door de respondenten niet als een directe 

activiteit gezien om de relatie politie-publiek te verbeteren, maar heeft indirect zeker invloed. In de paragraaf 5.2 

wordt dit nader toegelicht.  

 

Met de reguliere basispolitiezorg meegerekend zijn het in beginsel dus vier hoofd taken die een DIWA binnen een 

robuust basisteam kan uitvoeren om de digitale haarvaten van de samenleving te vinden. Hieronder is per taak 

uiteengezet hoe een DIWA dat volgens de respondenten kan doen.  

 

5.1.1 Online basispolitiezorg 

De digitale wereld wordt door velen binnen de politieorganisatie omschreven als een ‘enorme blinde vlek’. In 

het vorige hoofdstuk werd dat al opgemerkt door respondenten van het basisteam. Ook in de interviews van 

deze tweede deelvraag werd door meerdere respondenten bevestigd dat zij ervaren dat veel medewerkers 

binnen de politieorganisatie van toeten nog blazen weten van de online wereld (Rob Janssen, Hans de 

Vries, Mark Weg, persoonlijke communicatie). Dit geeft direct de noodzaak weer om één of meerdere 

specialisten te laten surveilleren in de digitale wereld. Peilen wat er online speelt. Welke sentimenten leven 

er? Waar wordt over gesproken? Welke veiligheidsthema’s zijn actueel? Deze informatie, die DIWA’s 

opdoen door middel van online basispolitiezorg, verstrekken zij aan de geografische wijkagenten of aan de 

Operationeel Coördinator (OPCO) als zij van mening zijn dat er direct op moet worden geanticipeerd. Drie 

respondenten noemen online basispolitiezorg als voornaamste taak binnen hun functie (Berend Jager, 

Sander Hoed, Mark Weg). Zonder online basispolitiezorg mist het basisteam informatie doordat het 

onbekend is wat er online speelt in het geografische bewakingsgebied (Mark Weg, persoonlijke 

communicatie). Zeker bij evenementen of actualiteiten met een verhoogd risico of waarbij maatschappelijke 

onrust kan ontstaan, is volgens twee respondenten, de DIWA van BT Hoorn en zijn TC, online 

basispolitiezorg cruciaal. Zo ontdekte een DIWA van BT Hoorn tijdens de zwartepietendiscussie in 2019 een 

demonstrant die op social media aangaf zichzelf te willen opblazen tussen zijn tegenstanders. Door het 

signaleren en anticiperen van de DIWA kon deze persoon worden aangehouden en was de dreiging voorbij 

(Mark Weg; Rob Janssen; persoonlijke communicatie).  

 

Online basispolitiezorg levert informatie op. Wanneer de DIWA die informatie deelt met zijn collega’s  kunnen 

er acties en gesprekken plaatsvinden om niet alleen problemen op te lossen, maar ook in gesprek te komen 

met burgers en contacten te leggen (Hans de Vries, persoonlijke communicatie). Nadat een DIWA de 

OSINT-opleiding, kan hij tijdens de online basispolitiezorg OSINT-technieken gebruiken om grondig zoeken 

in open bronnen (Diez Requejo, 2020; Mark Weg; Rob Janssen; Joaquin Diez Requejo, persoonlijke 

communicatie). 

 

‘’Hoe kan een Digitaal Wijkagent bijdragen aan het verbeteren van de relatie  

tussen politie en publiek binnen het basisteam Sneek?’’ 
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5.1.2 Voorlichting en kennisoverdracht 

Voorlichting en kennisoverdracht vindt volgens de visie van het portefuilleteam zowel intern als extern plaats 

(Diez Requejo, 2020). In de eerste plaats zien respondenten voorlichting als een middel om in contact te 

komen met burgers, zowel jongeren als ouderen. Respondenten geven aan dat er behoefte is aan 

voorlichting over enerzijds cybercrime, de snelst groeiende vorm van criminaliteit waar burgers gemakkelijk 

slachtoffer van worden (Stol, 2018). Anderzijds hebben ook ouders van jongeren behoefte aan voorlichting 

over het gebruik van social media door hun kinderen (Berend Jager; Sander Hoed, persoonlijke 

communicatie). Op eigen initiatief kunnen DIWA’s voorlichtingen geven aan jongeren over het gebruik van 

social media en veiligheidsproblemen waar zij online aan worden blootgesteld, zoals internetpesten, 

grooming en sexting. Door over deze onderwerpen de interactie aan te gaan met jongeren, b ehoed hij hen 

niet alleen voor dit soort problematiek, maar legt hij ook nieuwe contacten (Sander Hoed; Berend Jager; 

Mark Weg; persoonlijke communicatie).  

 

Interne kennisoverdracht die betrekking heeft op digitalisering is volgens respondenten belangrijk om als 

basisteam als geheel  digitale contacten met burgers in het werkgebied te kunnen leggen en onderhouden. 

Digitaal contact zoeken met de burger is niet iets voor enkel de DIWA. Binnen de basisteams zijn er 

bovendien altijd personen met bovengemiddelde digitale kennis en vaardigheden . Zij kunnen de DIWA 

ondersteunen in deze kennisdeling en samen met hem als kartrekker en vraagbaken van de digitale 

processen fungeren (Hans de Vries; Rob Janssen; Joaquin Diez Requejo, persoonlijke communicatie). De 

wens van de Portefeuillehouder GGP is dat alle politiemensen ‘digivaardig’ worden, waarbij zij over een 

bepaald digitaal basisniveau beschikken (Hans de Vries, persoonlijke communicatie). Het uitganspunt van 

het portefuilleteam is dan ook om alle 167 basisteams te voorzien van een DIWA, als op stap naar het 

digivaardig maken van alle medewerkers binnen het basisteam en uiteindelijk het volledige korps.  

 

Afhankelijk van de behoeften en het actuele kennisniveau van het basisteam kan de DIWA investeren in het 

verbeteren van het digitale vakmanschap van zijn collega’s (Diez Requejo, 2020). Hij levert maatwerk. Zo is 

een DIWA in Nijmegen vooral bezig om de digitale bewustwording binnen zijn team te verbeteren, terwijl een 

DIWA in Winterswijk vooral bezig is om zijn collega’s meer te leren over het gebruik van social media 

(Sander Hoed; Berend Jager, persoonlijke communicatie).  

 

5.1.3 Webcare  

Investeren in webcare is volgens het portefuilleteam DE manier om contacten met burgers te leggen en 

onderhouden (Diez Requejo, 2020). Daarom stellen zij dat het maken en delen van content, maar ook het 

beantwoorden van vragen en reageren op volgers thuishoort in het takenpakket van de DIWA. Burgers, 

specifiek jongeren uit ‘Generatie-C’, zien online contact met de politie als laagdrempelig en zijn daarmee zelf 

veel toegankelijker wanneer het contact wordt geïnitieerd vanuit de politie (Marwick & Boyd, 2014). Een 

respondent onderschrijft dit met het voorbeeld dat hij merkt dat als hij een hele dag fysiek aan de balie van 

het bureau zit, hij misschien vier burgers te woord staat, terwijl hij via social media binnen een uur twintig 

burgers te woord kan staan. De gedachte dat alle bureaus open moeten zijn om zo toegankelijk mogelijk 

voor de burger te zijn, is volgens hem achterhaald (Berend Jager, persoonlijke communicatie) .  

 

Webcare is te omvangrijk om door enkel een (1) persoon bij te houden. Daarom hebben de geïnterviewde 

respondenten die als DIWA actief zijn zes tot zeven collega’s uit de BPZ om zich heen verzamelt die het 

taakaccent ‘social media’ hebben gekregen, of op eigen ti tel een account beheren. Samen dragen zij zorg 

voor de webcare binnen het team (Sander Hoed; Mark Weg; Berend Jager, persoonlijke communicatie).  

De korpsleiding ondersteund de ambitie om meer via sociale media met de burger te communiceren. In 

verschillende delen van het land werd bijvoorbeeld getest hoe WhatsApp als communicatiemiddel tussen 

burger en politie bevalt (Bervoets et al., 2016). Het portefuilleteam doet  bovendien op dit moment 

De toekomst van de DIWA 

 

Er bestaat onder respondenten discussie over de toekomst van de DIWA. Twee respondenten zien dit als 

een tijdelijk fenomeen: wanneer medewerkers binnen een team over de gewenste mate van digivaardigheid 

beschikken, is de DIWA overbodig (Sander Hoed; Hans de Vries, persoonlijke communicatie). Anderen zien 

de DIWA als een vaste waarde binnen een basisteam, daar de techniek zich blijft ontwikkelen en het 

overdragen van digitale kennis volgens hen een continu proces is, wat bij de DIWA thuis hoort (Joaquin Diez 

Requejo; Mark Weg, persoonlijke communicatie).  
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onderzoeken naar het verbeteren van het gebruik van social media onder politiemensen en hoe drempels 

om te digitaliseren voor politiemensen weggenomen kunnen worden (Hans de Vries, persoonlijke 

communicatie).  

 

5.1.4 Fysiek contact maken 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd genoemd dat het van belang is dat het verbete ren van de relatie 

politie-publiek door een DIWA enkel kans van slagen heeft bij een combinatie van zowel online als offline 

(fysiek) contact met burgers. Een DIWA draait daarom ook gewoon mee in het reguliere rooster van de 

incidentafhandeling. Zo blijft de verbondenheid met de BPZ en de collega’s van het basisteam in stand (Diez 

Requejo, 2020). Vanuit het portefuilleteam is dit het uitgangspunt, maar respondenten ervaren dat net zo. 

Tijdens de fysieke diensten komt het werken in wijk en web samen. Er ontstaat een wisselwerking door het 

samenvallen van kennis en informatie uit beide werelden. De kennisoverdracht en daarmee het vergroten 

van de digivaardigheid bij de collega’s van de DIWA komt hierbij aan bod (Joaquin Diez Requejo; Mark Weg; 

Berend Jager; Sander Hoed, persoonlijke communicatie).  

 

5.2 Aandachtspunten voor de uitvoering  
In de vorige paragraaf zijn de vier hoofdtaken beschreven waarmee een DIWA de relatie tussen de politie en het 

publiek kan verbeteren en beter in de digitale haarvaten van de samenleving terecht kan komen. Om dit zo optimaal 

mogelijk te kunnen realiseren, is het van belang dat een DIWA bij de uitvoering van zijn taken een drietal 

aandachtspunten in acht neemt. In deze paragraaf worden deze aandachtspunten benoemd en toegel icht.  

5.2.1 Samenwerking (intern en extern) 

Respondenten raden aan dat de DIWA de samenwerking moet opzoeken, in eerste instantie met interne 

partijen die ook informatie verzamelen, verwerken en/of veredelen die afkomstig is van het internet. Dit zijn 

bijvoorbeeld het Informatieknooppunt (IK) van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO), het Real 

Time Intelligence Center (RTIC) en het Regionaal Service Centrum (RSC). De RSC’s nemen tegenwoordig 

een belangrijk deel van de webcare waar. In het kader van gedigitaliseerde criminaliteit moet worden 

samengewerkt met bijvoorbeeld cybercrimeteams, en de (basisteam)recherche.  

Bovendien stellen de ondervraagde DIWA’s dat het een must is om de samenwerking op te zoeken met 

collega-DIWA’s voor de uitwisseling van kennis en ideeën. Hiervoor is een landelijk netwerk van DIWA’s 

opgericht, waardoor regelmatig bijeenkomsten, congressen en lezingen worden verzorgd (Sander Hoed; 

Berend Jager; Mark Weg; Rob Janssen, persoonlijke communicatie)  

 

Ook het vormen van een extern netwerk is van belang voor onderlinge kennis en informatiedeling op digitaal 

gebied, maar ook om samen voorlichtingen mee te verzorgen voor specifieke doelgroepen. Een respondent 

geeft aan dat hij de gemeente ervaart waardevolle samenwerkingspartner voor de DIWA, daar zij soms over 

relevante informatie beschikken die niet voor politie beschikbaar is. Daarnaast worden middelbare scholen, 

MKB’s en - al dan niet particuliere - hulpverleningsinstanties genoemd als mogelijke samenwerkingspartners 

van de DIWA (Sander Hoed; Berend Jager; Mark Weg, persoonlijke communicatie).  

 

5.2.2 Digitale opsporing: indirect van belang 

Volgens het portefuilleteam is onderzoek doen naar gedigitaliseerde criminaliteit bij de hoofdtaken van 

de DIWA (Diez Requejo, 2020). Het heeft echter geen directe invloed op het leggen en onderhouden van 

contacten met de burgerij. Voor het verbeteren van de relatie politie -publiek wordt deze taak zelfs 

door een viertal respondenten als afbreukrisico beschouwd. Zij benadrukken de wijkagentenfunctie van 

de DIWA en zeggen ervoor te waken dat de DIWA te veel naar opsporingsonderzoek toe wordt  

getrokken, wanneer daar een gebrek aan capaciteit of digitale kennis is. Als een DIWA vervolgens ‘vast’ zit 

aan een onderzoek, gaat dit ten koste van het contact met de burger (Mark Weg; Berend Jager; Rob 

Janssen; Hans de Vries, persoonlijke communicatie). Des te belangrijker is het om als DIWA een warm 

samenwerkingsverband te hebben met interne opsporingsafdelingen als de VVC, DR en het 

cybercrimeteam. Wanneer deze teams samenwerken in een digitaal netwerk en de digitale expertise binnen 

deze teams is geborgd, ontlast dit de DIWA en kan hij zich focussen op het versterken van de relatie politie -

publiek  (Rob Janssen, persoonlijke communicatie).  

 

Voor de uitvoering van de andere drie hoofdtaken is het echter wel van belang dat de DIWA kennis en 

expertise heeft op het gebied van digitale opsporing. Ten eerste omdat alle burgers die gebruik maken van 

het internet digitale sporen nalaten. Wanneer een DIWA op het internet surveilleert, moet hij deze sporen 
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kunnen signaleren en hier ten behoeve van de opsporing ook op kunnen acteren. Ten tweede is het zo dat 

de DIWA kennis moet hebben van digitale opsporing bij het geven van voorlichting aan externen en 

kennisoverdracht aan collega’s. Als professional moet hij weten wat actuele zaken als grooming, sexting, 

cryptovaluta en phising betekenen om antwoord te kunnen geven op (hulp)vragen van burgers (Versteegh, 

2019; Rob Janssen, persoonlijke communicatie). Ten slotte is social media een uitstekend middel om in 

zetten bij opsporingsonderzoeken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van getuigenoproepen, het zoeken naar 

(dader)informatie of het houden van een online buurtonderzoek (Mark Weg; Rob Janssen, persoonlijke 

communicatie).  

 

5.2.3 Afbreukrisico’s  

Het laatste aandachtspunt, de afbreukrisico’s, is niet enkel voor de DIWA zelf om in acht te nemen, maar ook 

voor de TC die voornemens is een DIWA aan te stellen. In de alinea hierboven werd het onderzoeken van 

gedigitaliseerde criminaliteit, ofwel digitale opsporing, ondanks haar belang al benoemd als afbreukrisico voor het 

versterken van de relatie politie-publiek. Respondenten noemden in de interviews nog drie risico’s die, wanneer 

zij daadwerkelijk optreden, afbreuk doen aan het verbeteren van die relatie. Dit zijn:   

 

 Onvoldoende afbakening  

De functie van DIWA moet voldoende zijn afgebakend. In de eerste plaats voor de DIWA zelf, wanneer hij 

veel vrijheid heeft gekregen om zelf zijn functie in te vullen. Als hij teveel taken op zich neemt die afwijken 

van zijn hoofdtaken, zal dit ten koste gaan van het contact met de burger (Joaquin Diez Requejo, 

persoonlijke communicatie). Dat geldt ook wanneer de functie voor de collega’s van de DIWA onvoldoende 

helder is: voor alle problemen die ook maar enigszins met digitaal te maken hebben (van een kapot 

beeldscherm tot een vraag over camerabeelden) zullen zij de DIWA benaderen, terwijl bepaalde vragen niet 

bij hem thuishoren (Joaquin Diez Requejo; Sander Hoed; Mark Weg, persoonlijke communicatie).  

 

 Onjuist profiel 

Een DIWA moet een verbinder zijn, mensen kunnen motiveren en draagvlak kunnen verkrijgen binnen een 

team om een dergelijk stug fenomeen als digitalisering binnen een BT vorm te geven. Tevens moet hij 

kunnen bouwen aan een netwerk en kennis hebben van specifieke, digitale applicaties, waaronder in ieder 

geval OSINT. Als een DIWA deze capaciteiten mist, loopt hij het risico veel weerstand te ervaren en mogelijk 

te sneuvelen waardoor de digitalisering van een team, en daarmee het leggen van digitale contacten, 

mislukt (Rob Janssen, persoonlijke communicatie).  

 

 Belemmering lokaal bestuur 

Alle geïnterviewde DIWA’s noemen als heikel punt bij de opstart van hun functie de goedkeuring van het 

lokale bestuur, de burgemeester. Omdat de DIWA formeel wordt beschouwd als wijkagent, beslaat hij ook 

een formatieplek van een wijkagent. Dit betekent dat er een geografische wijkagent minder kan worden 

ingezet. Wanneer de burgemeester niet overtuigd is van het nut en de noodzaak van de DIWA, za l hij de 

komst ervan belemmeren (Mark Weg; Joaquin Diez Requejo; Sander Hoed; Berend Jager, persoonlijke 

communicatie).  

 

5.3 Contact met de jeugd  

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat het basisteam voornamelijk contacten mist met jongeren in de leeftijd van  circa 12 

tot 20 jaar oud. Deze doelgroep duidden we aan als Generatie-C. In deze laatste paragraaf zal worden ingegaan op 

de vraag hoe de DIWA specifiek contacten kan leggen en onderhouden met deze doelgroep en daarmee de relatie 

met hen kan verbeteren. Het antwoord op deze vraag wordt ondersteund met (succesvolle) voorbeelden van 

geïnterviewde DIWA’s.  

 

Allereerst kan worden opgemerkt dat Generatie-C over het algemeen de belangrijkste doelgroep zijn voor DIWA’s, 

welke door het uitvoeren van hun hoofdtaken het meeste in contact zullen komen met jongeren, daar zij het meeste 

gebruik maken van social media. Een DIWA kan hierin echter wel prioriteren in de platforms die hij gebruikt. Wil hij 

Generatie-C bereiken, dan zal hij zich bijvoorbeeld meer moeten focussen op het gebruik van Instagram en minder 

op Facebook (Hoekstra e.a., 2020). Daarnaast zal een DIWA continu op de hoogte moeten zijn van actuele zaken 

over jongeren. Dat hoeft niet per definitie verband te houden met (on)veiligheid. Waar ligt de interesse van de jeugd? 

Waar houden zij zich mee bezig? Het onderstaand citaat van een DIWA is daar tekenend voor:  

 

DIWA Berend Jager over kennis dragen van de interesses van jongeren:  
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‘’Je moet weten wat Mindcraft, FIFA, Pokémon Go en Call of Duty is. Pas als je op de hoogte bent van dat 

soort zaken, kan je in contact komen met jongeren. Als je niet weet wat er online speelt, is het niet eens 

meer mogelijk om een gesprek te voeren. Een praatje over het voetbal gaat niet meer op.’’ – (Berend Jager, 

persoonlijke communicatie) 

 

Een relatief nieuw populair platform onder jongeren is TikTok. TikTok is een social media-app waarmee korte muziek- 

en dansvideo's gemaakt en gedeeld kunnen worden (Hoekstra e.a., 2020). Een respondent overweegt het te 

gebruiken, daar hij opmerkte dat een BT in Amsterdam al meer dan 50.000 (jonge) volgers op hun TikTok-kanaal 

heeft. In de eenheid Noord-Holland overweegt de afdeling communicatie om TikTok zelfs eenheidsbreed uit te rollen. 

(Berend Jager; Mark Weg, persoonlijke communicatie).  

 

Een andere geïnterviewde DIWA speelde in op de actualiteit door op de Playstation online te gaan gamen met 

jongeren, terwijl hij via een headset met ze sprak. Hierbij deed hij veel nieuwe contacten op. De respondent was hier 

zo positief over, dat hij het gamen vaker gaat doen.  

 

DIWA Sander Hoed over het gamen met jongeren:  

Het is hun veilige omgeving waar we in zitten. Tijdens het gamen krijg je gewoon hele leuke gesprekken. Het 

ene moment hoor je ‘’Kill, kill, kill!’’. Het andere moment vragen ze ‘’Wat moet je doen om bij de politie te 

komen?’’. Je bent erg toegankelijk. Op deze manier spreek je een doelgroep aan die je op straat niet zou 

bereiken. (Sander Hoed, persoonlijke communicatie). 

 

Zoals eerder vermeld zijn de voorlichtingen, bijvoorbeeld over cybercrim e, die een DIWA eventueel met externe 

partners aan jeugd kan verzorgen, een succesvol middel om met deze doelgroep in contact te komen. Dit betreft 

fysiek contact, wat volgens respondenten net zo belangrijk is als online contact. Specifiek om de relatie politie - (jong) 

publiek te verbeteren, is het daarom van belang om als DIWA ook de BPZ uit te blijven voeren en wijk en web, zeker 

voor het contact met jongeren, samen te brengen.  

 

DIWA Mark Weg over het belang van zowel online als fysiek contact 

‘’Jongeren kennen mij via Instagram. Als ik ze dan fysiek tegen kom, dan herkennen ze mij en noemen ze bij 

mijn naam (op positieve manier). Door deze wisselwerking breng je beide werelden samen. De jeugd 

waardeert dat enorm. Enkel fysiek actief zijn werkt niet, maar enkel online actief zijn ook niet.’’ (Mark Weg, 

persoonlijke communicatie).  
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6. Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘’Op welke wijze kan door digitalisering de relatie 

tussen politie en publiek worden verbeterd b innen het basisteam Sneek?’’. Deze hoofdvraag is geformuleerd nadat 

op grond van de literatuur werd verondersteld dat een gebrek aan digitalisering binnen de politie leidt tot een 

verstoorde relatie politie-publiek.  

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is ten eerste onderzocht in hoeverre het basisteam een deel van het 

veronderstelde contact met de burger mist. Op grond van die res ultaten kan worden geconcludeerd dat het basisteam 

wel in de fysieke haarvaten, maar niet in de digitale haarvaten van de burgerij in haar werkgebied zit. Daardoor mist 

het basisteam contacten, voornamelijk met jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, ook wel aangeduid als 

Generatie-C. Een groot deel van de sociale interacties van deze generatie vindt online plaats. Zij verwachten daarom 

contact met de politie online te vinden, via social media. Met uitzondering van het cluster Joure-Lemmer is het 

basisteam is echter (zeer) beperkt actief op social media. Daardoor bestempelen medewerkers de online leef - en 

denkwereld als een grote blinde vlek: de informatie uit netwerken, contacten en mogelijkheden die aldaar beschikbaar 

zijn, zijn voor hen onzichtbaar en/of ongrijpbaar. Oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan digitale kennis en 

vaardigheden onder medewerkers en bovendien de vrijblijvendheid die zij ervaren om digitale middelen, specifiek 

social media, te gebruiken. Daarnaast ervaren medewerkers onvoldoende middelen en tijd om zichzelf digivaardig te 

maken en bovendien een zekere ‘digitale afkeer’ die hen belemmerd, zowel vanuit de leiding als van bepaalde 

individuele collega’s. 

 

Een te voorkomen effect is het verder afzwakken van de relatie tussen de politie en het jonge publiek en het daardoor 

moeilijker beheersen en bestrijden van veiligheidsvraagstukken, waar medewerkers voor vrezen. Zij beschouwen 

social media als hét middel om contacten met Generatie-C te leggen en onderhouden en zo de relatie te verbeteren. 

Als oplossingsrichtingen dragen zij een intensiever en interactiever gebruik van social media aan. Tevens hebben zij 

behoefte aan een verandering in de digitale organisatie van het team: zij wensen één of meerdere collega’s als 

kartrekker van de digitalisering en een goede afstemming tussen het COP en de operatie over het gebruik van social 

media.  

 

Nadat is onderzocht in hoeverre het basisteam contacten mist en geconcludeerd kon worden dat dit hoofdzakelijk 

contacten zijn met jongeren uit Generatie-C, is onderzocht hoe een DIWA kan bijdragen aan het verbeteren van de 

relatie tussen politie en publiek binnen het basisteam. Hier kan worden geconcludeerd dat naast de BPZ drie van de 

vier hoofdtaken van de DIWA (van de door het portefuilleteam opgestelde beleidsdocument) van belang zijn om die 

relatie te verbeteren. Dit betreffen: online basispolitiezorg (om naast fysieke informatie ook digitale informatie op te 

doen en hierover contact te leggen met burgers), voorlichting en kennisoverdracht (extern doo r het geven van 

voorlichtingen om contacten op te doen, intern door te zorgen dat het basisteam als geheel digivaardiger wordt en 

contacten legt en onderhoudt) en webcare (het maken en delen van content en het beantwoorden van (hulp)vragen 

en verzoeken die online binnenkomen). Het verbeteren van de relatie politie-publiek slaagt daarbij alleen wanneer de 

DIWA ook actief op straat in de BPZ blijft werken: op die manier brengt hij wijk en web samen. De hoofdtaak digitale 

opsporing door de DIWA zorgt niet direct voor het leggen en onderhouden van contacten, maar is indirect van belang 

voor het herkennen van digitale sporen en het verspreiden van kennis over digitale criminaliteit bij voorlichting en 

kennisdeling onder collega’s.  

 

Bij het uitvoeren van zijn hoofdtaken zal een (aanstaande) DIWA een intern- en extern netwerk moeten opbouwen en 

samen met zijn TC moeten waken voor afbreukrisico’s aan zijn functie (onvoldoende afbakening, een onjuist profiel 

en belemmering vanuit het lokale bestuur). Om specifiek de relatie tussen de politie en Generatie-C te verbeteren, 

moet de DIWA continu op de hoogte zijn van actuele interesses van jongeren en op welke online platforms zij het 

meest actief zijn. Door de jongeren zowel op deze online platforms het contact met jonge ren aan te gaan als fysiek in 

de wijk, zal de relatie tussen hen en het basisteams worden verbeterd en treed het basisteam meer in de haarvaten 

van deze specifieke doelgroep.  

 

Kortom: de relatie politie-publiek binnen het basisteam Sneek kan door digitalisering worden verbeterd door social 

media intensiever en interactiever in te zetten en zo de ontbrekende contacten met voornamelijk jongeren, Generatie-

C, op te doen. Een DIWA kan als kartrekker van dit proces verschillende hoofdtaken, zowel online als offline (fysiek) 

uitvoeren. Daarmee brengt hij, samen met alle medewerkers van het basisteam die door zijn expertise en 

kennisoverdracht digivaardig worden, wijk en web samen.   
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7. Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten en conclusie, beschreven in de voorgaande hoofdstukken, beveelt de onderzoeker de 

opdrachtgever het volgende aan:  

 

 Stel een Digitaal Wijkagent aan 
Benoem na een zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure een DIWA, als coördinator, motivator en 

vraagbaak van het digitale proces. Hij zal zich in eerste instantie moeten richten op de drie benoemde 

hooftaken (online basispolitiezorg, voorlichting en kennisdeling en webcare), in combinatie met de fysieke 

basispolitiezorg, waarbij hij in nauw contact staat met de geografische wijkagenten en jeugdagenten. Op die 

manier wordt een verbetering beoogd in de relatie tussen politie en publiek, specifiek de jongeren.  

 

 Stel een social mediateam samen 
Benoem per cluster circa 6 à 7 collega’s met het taakaccent ‘social-media’ en voorzie hen in middelen en tijd 

om social media binnen het basisteam intensiever en interactiever te kunnen inzetten. Zij ondersteunen de 

DIWA in zijn hoofdtaak ‘webcare’ en zorgen samen met hem voor enerzijds een goede online bereikbaarheid 

en anderzijds voor een inmenging in de digitale gemeenschappen. Zo wordt de kloof tussen de politie en 

jongeren te verkleind. Het advies is om een social mediateam samen te stellen van medewerkers uit zowel 

de BPZ als van het COP, zodat de onderlinge afstemming tussen het plaatsen van content wordt geborg d. 

Ook de jeugdagenten maken deel uit van de webcareteams.  

 

Leden van het social mediateam kunnen bij geschiktheid tevens worden ingezet om de DIWA te 

ondersteunen bij zijn andere hoofdtaken. In het bijzonder bij de (interne) kennisoverdracht, wanneer zij over 

een bovengemiddeld niveau van digitale kennis en vaardigheden beschikken. Op deze wijze wordt beoogd 

dat er een ‘olievlek-effect’ ontstaat en alle medewerkers op termijn digivaardig worden.   

 

 Samenwerken in netwerken  
Zoek als basisteam actief de samenwerking met de interne partners als de districtsrecherche en het 

cybercrimeteam, maar ook het RSC en de DRIO om van digitaal op alle niveaus binnen de organisatie een 

vanzelfsprekend fenomeen te maken. Vorm een netwerk, waarin kennis, vaardigheden, informatie en 

ervaringen kunnen worden gedeeld, ten behoeve van een effectieve en efficiënte afwikkeling van alle 

politieprocessen, maar in het bijzonder opsporingszaken met een digitaal component. Op basisteamniveau 

kunnen deze zaken dan gemakkelijker door de afdeling VVC worden afgehandeld. Tegelijkertijd kan de 

DIWA zich meer richten op het leggen en onderhouden van contacten met de burgers.  

 

Wanneer het interne netwerk goed is vormgegeven, is het advies om ook externe partners of burgers met 

digitale expertise aan te laten sluiten  bij het netwerk. Zoals al eerder duidelijk werd in deze thesis hebben 

burgers een zeker informatievermogen ontwikkeld door de digitalisering. Daar moet de politie gebruik van 

maken. Een mooi voorbeeld zijn de Teenage Crimefighters7.  

 

 Vervolgonderzoeken (nader toegelicht in het volgende hoofdstuk, de Discussie).  
De adviseert een drietal vervolgonderzoeken te starten, namelijk:  

 

- Onderzoek naar het vervolg van de veronderstelling  
In hoeverre levert een betere digitale relationele infrastructuur een b ijdrage aan meer informatie en 
uiteindelijk meer veiligheid?  

 

- Onderzoek naar wat de burger van de politie verwacht op digitaal gebied  
Hoe ziet de burger de (digitale) relatie met de politie? Wat verwacht de burger van ons op digitaal 
gebied?  
 

- Onderzoek doen naar de effectiviteit van de DIWA 
De DIWA is een nieuw fenomeen, maar hoe effectief is het nu precies? Wat heeft zijn komst 
opgeleverd en hoe kan dit worden verbeterd?  

                                                                 
 
7 Wie kun je beter inzetten bij de bestrijding van cybercrime dan de generatie die opgroeide met internet? Dat w as precies de 

gedachte van politiew etenschapper Joyce Kerstens. In haar pilot Teenage Crimefighters leverden middelbare scholieren en 
studenten afgelopen jaar een w aardevolle bijdrage aan opsporingsonderzoeken (Coenders e.a., 2018).  
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8. Discussie  

In deze thesis is onderzocht op welke wijze door digital isering de relatie politie-publiek binnen het basisteam Sneek 

kan worden verbeterd. Het onderzoek maakt deel uit van een bredere veronderstelling, namelijk dat een gebrek aan 

digitalisering leidt tot een verslechterde relatie politie-publiek, daardoor tot een gebrek aan informatie en uiteindelijk 

tot minder veiligheid. Om het onderzoek te kaderen is specifiek gekozen voor het onderzoeken van het eerste 

onderdeel van de veronderstelling: dat minder digitaal leidt tot een verslechterde relatie politie-publiek. Uit de 

resultaten blijkt als een paal boven water te staan dat door een gebrek aan digitalisering er een kloof ontstaan tussen 

de politie en de burgerij, in het bijzonder Generatie-C, omdat de politie de leef- en denkwereld van hen moeilijk kan 

volgen. Die werelden bestaan namelijk voor een groot deel uit het web, terwijl de politie hoofdzakelijk actief is in de 

wijk en slechts voor klein deel op het web. Wijk en web zouden voor de politie twee samengesmolten dimensies 

moeten zijn. Dat is  nog niet het geval, zo geven respondenten aan en zo bevestigt de literatuur.  

 

Naast dat ik in dit onderzoek bevestigd heb dat de relatie politie-publiek binnen het basisteam niet optimaal is  omdat 

zij een belangrijk deel van haar contacten, namelijk dat met jongeren, mist, ben ik van mening dat ik in dit onderzoek 

heb gemeten wat ik wilde meten. Immers, op welke wijze de relatie politie-publiek kon worden verbeterd. Ik heb de 

opdrachtgever van gedegen adviezen kunnen voorzien hoe hij die kloof kan verkleinen en de ‘relati onele 

infrastructuur’ kan verbeteren middels digitaal en de inzet van de DIWA. Want, zo schreef de opdrachtgever in zijn 

feedback:  

 

‘’De conclusies en aanbevelingen zijn zeer bruikbaar voor BT Sneek. We zullen de aanbevelingen zeker 

gaan overnemen en invulling gaan geven aan de functie van Digitaal Wijkagent.’’ – Theo Visser, teamchef 

Basisteam Sneek  

 

Een mooier compliment had ik niet kunnen krijgen. Ondanks dat ik hoop op een voldoende beoordeling op deze 

thesis om daarmee mijn opleiding af te ronden, geeft het mij veel positieve energie dat mijn onderzoek daadwerkelijk 

opvolging krijgt. De DIWA gaat er echt komen binnen het basisteam Sneek. 

 

Ik maak er geen geheim van dat ik het ambieer om de functie van DIWA zelf te gaan uitvoeren, maar ook als een 

collega deze kans krijgt ben ik verheugd dat ik heb mogen bijdragen aan een veiliger stukje Sneek (en omstreken). 

Althans, dat moet nog blijken. Als vervolgonderzoek heb ik geadviseerd om het niet-onderzochte deel van de 

veronderstelling, dat meer contacten leiden tot meer informatie, en meer informatie leidt tot meer veiligheid, te 

onderzoeken. Op basis van mijn onderzoek durf ik echter de hypothese te stellen dat dit wel degelijk het geval is. 

Respondenten gaven immers als aan dat zij geen idee hebben van de contacten, netwerken, mogelijkheden en 

informatie die online beschikbaar is. Hoe kun je de veiligheid dan garanderen? Onbekend maakt onbemind. Het kan 

niet anders dan - als wij als politie zo veel informatie missen – wij ons basisteam veiliger kunnen maken als we die 

informatie wel hebben. Ik merk op dit moment bijvoorbeeld dat het binnen ons team aangiftes regent van 

internetoplichting en –chantage. In plaats van online te kijken wat daar over te vinden is aan (dader)informatie, hoe 

burgers zich er tegen beschermen, wat zij er van vinden, et cetera, ervaar ik dat medewerkers van Intake & Service 

niets anders doen dan aangiftes opnemen. Soms wel vijf op een dag. Dat moet en kan anders. Ondanks dat ik uit ga 

van mijn hypothese is het nog onbekend in welke mate welke relaties bij dragen tot welke veiligheid, welke factoren 

daar aan te grondslag liggen, enzovoort. Een buitengewoon interessant onderzoek.  

 

Naast het verbeteren van de relatie politie-publiek wordt omgaan met de ‘ad-hoc digitale problematiek’, momenteel 

binnen het basisteam ervaren in de vorm van internetoplichting, één van de vele interessante uitdagingen die de 

aanstaande DIWA op het team te wachten staat. Met de nadruk op één van de vele, want ik heb tijdens mijn 

onderzoek ervaren dat er nog zo veel te winnen valt op het gebied van digitalisering. Veel meer nog dan dat ik mij 

had voorgesteld. Zo heb ik mij verbaasd over de mogelijkheden van drones, het dark- en deepweb, de talloze vormen 

van cybercriminaliteit en de systemen en tools die beschikbaar zijn om te zoeken naar informatie over subjecten, 

maar waar we allemaal nog niets mee doen. Dat maakt het des te lastiger voor de DIWA om de grenzen van zijn 

functie te bewaken en prioriteiten te stellen. Dan te bedenken dat ik voor mijn onderzoek alleen nog maar collega’s 

als respondenten heb gebruikt. Nog lastiger kiezen word het voor de DIWA wanneer er ook een vervolgonderzoek 

wordt gedaan naar de wensen van burgers. Wat verwachten zij van de online-politie? In hoeverre zit de burger 

volgens hén nog in de haarvaten van de samenleving? Hoe zou de politie hen moeten bereiken en in hoeverre is de 

politie zelf voldoende bereikbaar? Het toevoegen van het burgerperspectief maakt het onderwerp digitaal nog 

complexer, maar wat mij betreft is een dergelijk vervolgonderzoek een must. Zie het als een 

klanttevredenheidsonderzoek: als organisatie kun je er alleen de vruchten maar van plukken. Zeker op het gebied 
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van digitalisering, daar waar burgers beschikken over informatievermogen (Stol, 2020). De politie moet dat benutten, 

ook in een dergelijk vervolgonderzoek.  

 

Het derde vervolgonderzoek wat ik heb geadviseerd betreft een effectiviteitsonderzoek naar de DIWA. Op basis van 

mijn kwalitatieve onderzoek bevelen respondenten de implementatie van de DIWA van harte aan, maar de 

daadwerkelijke effectiviteit is nog niet gemeten. Misschien logisch, want de functie bestaat nog maar relatief kort. Wat 

ik zou willen weten is: in welke mate draagt een DIWA daadwerkelijk bij aan de veiligheidsdoelstellingen, of aan de 

mate van digivaardigheid binnen een basisteam? Tegelijkertijd lijkt me een dergelijk onderzoek erg lastig, omdat veel 

resultaten van een DIWA, net als politiewerk in het algemeen, niet meetbaar zijn (Joaquin Diez Requejo, persoonlijke 

communicatie). Zeker niet in kwantitatieve resultaten. Ja, het aantal bekeuringen, spoedmeldingen en aangiftes zijn 

meetbaar. Niet meetbaar de contacten en informatie die de DIWA opdoet als hij een Playstation -game met jongeren 

speelt, of de criminaliteit die hij voorkomt door preventief aanwezig te zijn in digitale gemeenschappen.  

 

Reflectie 

Waar ik tegenaan liep bij het uitvoeren van dit onderzoek, was  de breedte van het onderwerp. Uit de vorige alinea’s 

kan dat mogelijk al worden opgemaakt. Ik hoop niet te veel uit de onderzoeksresultaten. Ik heb mijn best gedaan om 

het onderzoek binnen de gestelde kaders uit te voeren, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Enerzijds door mijn 

brede interesse, anderzijds door het grote scala aan onderwerpen, thema’s, concepten, ideeën en theorieën alleen al  

binnen mijn onderzoeksveld: het verbeteren van de relatie politie -publiek door middel van digitaal. Tijdens het 

uitvoeren van mijn onderzoek had ik daar overigens minder moeite mee dan bij het vormen van de onderzoeksopzet. 

Deze moest een paar keer opnieuw omdat ik niet concreet genoeg was. Ik verwerkte veel te veel theorieën en 

concepten in de opzet, waardoor ik door de bomen het bos niet meer zag. Het werken met een op literatuur 

gebaseerde veronderstelling met heldere kaders, hielp mij duidelijkheid te scheppen in de bedoeling waardoor ik 

uiteindelijk relatief eenvoudig en met veel plezier het onderzoek kon uitvoeren.  

 

Waar ik tevens moeite mee had en als belemmering heb ervaren tijdens het onderzoek, is de (gelukkig zeer kleine) 

groep collega’s die niets heeft met digitaal en er ook niet voor open staan om zich ook maar een klein deel van de 

basiskennis en –vaardigheden eigen te maken. Zij behoren niet eens tot het niveau ‘muis in de rechter bovenhoek’, 

daar zij het wel laten om die muis überhaupt aan te raken (bij wijze van). Ik zie het als een taak voor de OE’s Leiding 

en Sturing om deze groep aan te spreken op hun gedrag te corrigeren. Willen zij  écht niet, dan ben ik van mening dat 

er geen plaats meer is voor hen binnen de organisatie. Zoals een respondent zei, hoop ik ook dat deze paar collega’s 

door het natuurlijke verloop uit de organisatie slijten (Bauke de Vries, persoonlijke communicatie). Als ik mijn 

onderzoek opnieuw had kunnen doen, dan was ik graag in gesprek gegaan met een collega die tot d eze anti-groep 

behoort om zijn beweegredenen en inzichten te ontdekken. Dat is overigens een thema om een vervolgonderzoek op 

zich aan te wijden, zo zag ook het portefuilleteam. Ik kijk met belangstelling uit de naar de resultaten van het 

onderzoek wat zij uitvoeren.  
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Bijlage C: de vier kerntaken van de DIWA volgens het Landelijk 

Portefuilleteam GGP    

 Online basis politiezorg  

Enkel op straat surveilleren, fysiek in de wijk aanwezig zijn, is niet meer voldoende  (Hein, 2019).Van de 

DIWA wordt verwacht dat hij surveilleert in zijn wijk: het internet. Het internet heeft geen geografische 

grenzen, wat het lastig maakt om het werkgebied van de DIWA af te bakenen. De DIWA richt zich op de 

lokale samenleving waarvoor het basisteam zijn werk doet (Diez Requejo, 2020). Open Source Intelligence 

(OSINT) biedt veel meer mogel ijkheden dan even ‘Googlen’. Bij OSINT wordt informatie gezocht in 

openbare bronnen, waarbij twee soorten werkzaamheden worden onderscheiden: het monitoren van 

internetinformatie en het identificeren van personen, groepen objecten en locaties. Om te zoeken  heb je 

kennis, ervaring en methodieken nodig om op een bepaalde manier te zoeken om zo de gewenste informatie 

te vergaren (Landelijk Portefuilleteam GGP, 2019). De DIWA beschikt hier over. Tevens moet rekening 

worden gehouden met de regelgeving rond privacy, op grond van artikel 8 EVRM. De politie mag niet zonder 

meer een meer dan geringe inbreuk maken op iemands privacy (Stol, 2018).  

 

Naast het zelf uitvoeren van digitale surveillance, kan de DIWA collega’s in stelling brengen en adviseren 

over hoe ook zij dit middels OSINT kunnen doen8.  

 

Naast digitale surveillance bestaat online basispolitiezorg ook uit het bieden van digitale ondersteuning bij 

incidenten en het afhandelen van digitaal-gerelateerde meldingen. Het is hierbij van belang dat de DIWA de 

verbinding legt met de geografische wijkagenten van zijn basisteam en ook het RTIC/DRIO, die bij de 

monitoring van ad-hoc zaken een grote rol hebben. Voor wijkgerichte zaken kan worden samengewerkt met 

de geografische wijkagenten en zo informatie vanuit de wijk en het web worden gebundeld (Diez Requejo, 

2020).  

 

 Onderzoek doen naar gedigitaliseerde criminaliteit  

Cybersafety is onmisbaar geworden in ons digitale tijdperk (Coenders e.a., 2018). Sterker nog: digitale 

criminaliteit is een alledaags verschijnsel, waar de politie continu op zou moeten anticiperen (Stol, 2018).   

Grote zaken waarbij er sprake is van omvangrijke  digitale criminaliteit, zoals DDOS-aanvallen en 

omvangrijke kinderpornonetwerken, worden opgepakt door de regionale, gespecialiseerde cybercrimeteams. 

Een DIWA houdt zich niet direct bezig met cybercriminaliteit, maar met  gedigitaliseerde criminaliteit (Diez 

Requejo, 2020). Gedigitaliseerde criminaliteit is veel voorkomende criminaliteit (VVC)  met een digitaal 

component erin die door de bas isteams zelf dienen te worden opgepakt. Denk aan fraude via Marktplaats, 

online chantage, of hacken. Een DIWA is daarom in toenemende mate gewenst om het basisteam in stelling 

te brengen om hierop te kunnen acteren en bij grotere zaken de samenwerking te zoeken met 

cybercrimeteams en de districtsrecherche.  

 

 Voorlichting en kennisoverdracht  

Zoals eerder aangehaald digitaliseert de samenleving in rap tempo. De DIWA heeft daarom een groot 

aandeel in voorlichting en kennisoverdracht, zowel extern als intern – op het basisteam zelf. De digitaal 

wijkagent investeert in het digitaal vakmanschap van de collega’s op het basisteam. Bijvoorbeeld het 

aanleren van de basisvaardigheden van digitale surveillance, slim zoeken op het internet, maar ook het 

verspreiden en verbeteren van operationele applicaties zoals MEOS. Het doel: alle medewerkers van het 

basisteam digitaal vaardig te krijgen én te houden (Diez Requejo, 2020).  

 

De DIWA heeft daarnaast een externe signalerende en adviserende rol door te blijven monitoren w elke vorm 

van digitale criminaliteit aan de orde van de dag is en hoe de inwoners van het basisteam hierover 

geïnformeerd kunnen worden. Bij het geven van voorlichting werkt de DIWA samen met de wijkagent van de 

betreffende wijk(en) en relevante externe partners.   

 

 

 

                                                                 
 

8 OSINT is overigens net als ‘even Googlen’, wanneer dit door de politie wordt gedaan om intelligence op te doen over interessa nte personen in 
de wijk, een BOB bevoegdheid op grond van artikel 126j Sv. Er is formeel sprake van ‘stelselmatige informatie-inwinning’.  
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 Webcare 

De DIWA zorgt samen met andere enthousiaste collega’s van het basisteam voor de social media accounts 

van het team, zoals bijvoorbeeld Instagram en Facebook. Webcare bestaat uit het bedenken en het maken 

van content, maar ook uit het beantwoorden van vragen en reageren op volgers. Voor de webcare wordt ook 

de verbinding gezocht met het RSC. Het RSC heeft een rol in webcare vanuit dienstverlening (Diez Requejo, 

2020). 

 

Door bereikbaar en benaderbaar te zijn via social media, investeert de  politie in het contact met de nieuwe 

generatie. Het is van belang dat de politie aansluiting vindt bij de nieuwe generatie, welke opgroeit met 

digitalisering, ook wel ‘Generatie-C ’ genoemd (Marwick & Boyd 2014). Veel van de sociale interacties 

binnen de nieuwe generatie vindt plaats op het internet: het digitale dorpsplein dat geconstrueerd is door 

technologieën en is gevormd door digitale gemeenschappen. Jongeren voelen zich hier vrij om zich te uiten 

(Voogd, 2017). Een DIWA zou zich moeten mengen in deze digitale gemeenschappen op een 

informatiepositie op te bouwen: weten wat er speelt in de digitale wijk; maar ook om als politie toegankelijk 

en bereikbaar te blijven voor deze doelgroep. Dit kan door digitale surveillance, maar ook zeker door 

webcare. Generatie-C ziet contact met de politie via het web namelijk als laagdrempelig en vertrouwd. 

Enerzijds doordat zij zijn opgegroeid met de technologie en het gebruik als erg praktisch ervaren, anderzijds 

omdat digitaal contact hen beschermt tegen sociale afkeer, een aspect dat bellen of face-to-face contact niet 

biedt (Voogd, 2017). 
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Bijlage D: uitwerking expertinterviews  

 

INTERVIEW 

Respondent: Laura de Boer 

Functie: Operationeel Expert GGP Jeugd, Huiselijk Geweld en eergerelateerd geweld  

Datum: 13 mei 2020  

Locatie: Sneek  

           Deelvraag 1 

 

1. Wie ben je, wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?  

Ik ben Laura de Boer, Operationeel Expert GGP Jeugd, Huiselijk-geweld en eer-gerelateerd geweld. Ik ben 

expert op dit gebied. Zowel gevraagd als ongevraagd geef ik advies. Daarnaast heb ik een netwerkrol. Mijn 

netwerk bestaat vooral uit de contacten die binnen mijn taakveld jeugd en gezin vallen. Extern zijn dit 

bijvoorbeeld het gebiedsteam, wijkteam, scholen, gemeente, handhaving, jongeren zelf, ouders, maar ook 

particulieren; bijvoorbeeld particuliere hulpverleningsinstanties. Ik zit bovendien in de Jongeren Op Straat-

overleggen (JOS), waarbij nog meer netwerkpartners aansluiten, zoals de GGD, VNN en het veil igheidshuis. 

Daarnaast heb ik ook intern een netwerk: dit zijn bijvoorbeeld de collega’s van de eenheid in dezelfde 

professie, de collega’s op straat en de jeugdagenten en –coördinatoren. Kortom, ik ben veel aan het 

overleggen, processen aan het aansturen en kennis aan het delen. Alles in het belang van het kind of het 

gezin.  

 

2. Hoe leg en onderhoudt je contacten met burgers binnen jouw werkgebied? 

In principe doe ik het meeste via de telefoon. Bellen. In bepaalde grotere of meer ingrijpende casussen 

(bijvoorbeeld Huiselijk Geweld of Stalking), geef ik mijn nummer wel eens aan betrokkenen en is er ook 

Whatsapp-verkeer. Soms wordt er nog wel eens wat gemaild. Social Media gebruik ik niet. Facebook alleen 

privé. Twitter gebruikte ik in het verleden wel, maar nu ook niet meer. Dat komt ook omdat ik tegenwoordig 

minder op de werkvloer aanwezig ben en meer met beleid bezig ben.  

 

3. Wat doet jou basisteam om die contacten te leggen en onderhouden? 

Op social media doen we te weinig. We zijn inactief. Men doet dat dus vooral door fysiek aanwezig te zijn in 

de wijk. We hebben geen digitale platforms waarmee we de contacten leggen en onderhouden. Daardoor 

missen we aansluiting, vooral met jongeren.  

 

Wat we wel doen om jongeren te bereiken via de digitale weg, is het project ‘’ De Confrontatie’’. Dat hebben 

we ook via social media gepromoot 

 

Wat wordt er van jou verwacht op digitaal gebied?  

Ik heb een andere rol dan mensen op de werkvloer. Ik weet de basis en vind dat ik dat moet weten: 

bijvoorbeeld: hoe schrijf je een bon uit via MEOS, hoe gebruik je de smartphone, et cetera. Ik red me er wel 

mee, maar het gaat wel wat langzamer.  

 

Ik vind het wel een dilemma bij de wat oudere collega’s: kan je van hen nog verwachten dat zij helemaal 

mee gaan op digitaal gebied? Ik vind van wel, zolang zij op straat werken. Ze moeten de basis wel kennen. 

Echter, ik vind dat we er te weinig uitleg over krijgen. Er wordt te weinig aandacht besteed aan het aanleren 

van digitale kennis aan oudere collega’s, voor wie dat niet vanzelfsprekend is en het niet vaak gebruiken. 

Dat geldt voor allemaal nieuwe apparaten: bodycams, progis-zuil en de ademanalyse. Dat is jammer. Aan 

de andere kant vind ik dat collega’s ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om kennis te vergaren. Ik 

vind namelijk dat de fasciliteiten daarvoor wel worden geboden. Echter, het wordt als vanzelfsprekend 

geacht dat als er een nieuw apparaat of systeem is, dat we het dan tussen neus en lippen door moeten leren 

kennen. We krijgen geen tijd om onze vaardigheden met de systemen te  ontwikkelen.  
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4. Het leidende principe binnen de Nederlandse politie is Gebiedsgebonden Politie (GGP). Dat 

betekend dat we in de ‘haarvaten’ van de samenleving zitten. In hoeverre is dat volgens jou het 

geval?  

Ik ben zelf niet van de generatie die is opgegroeid met de telefoon. Ik merk dat de jongere generatie, onder 

de 30 jaar, bijna alles doet met de mobiele telefoon. Ik zie dat kinderen heel veel social media hebben en 

daarmee met elkaar communiceren.  

 

In het land zijn er heel veel jeugdagenten die hun eigen social-media accounts hebben. Dat hebben we hier 

in ons werkgebied niet en dat vind ik slecht. Ik vind dat we echt achter lopen met digitale mediums. Niet 

alleen in Sneek overigens, maar als politie in het algemeen. Maar in Sneek in het bijzonder. Ik doe dat zelf 

ook niet, maar ik vind dat dat vooral vanuit de wijkagenten en jeugdagent op straat moeten komen. We 

proberen het wel, bijvoorbeeld bij vermissingen, dat we dan een bericht plaatsen op social media. Ik zie en 

merk dat ons team er nog niets op is ingericht. Daarmee missen we een hele hoop. Wij hebben nog geen 

computer op de werkvloer waarmee je in één klik bij de social media accounts van je basisteam kunt.  

 

Er gebeurt heel veel waar we geen zicht op hebben, bijvoorbeeld binnen jeugdgroepen. Ik merk dat er op 

social media veel meer is te vinden waar we nu niets mee doen. Kinderen zijn soms niet heel slim. Ze 

maken veel filmpjes van dingen die wij wel zouden willen weten en posten dat op social media. Daar spelen 

we nu onvoldoende op in.  

 

Wat ik mis, zijn vooral dingen van de straat op onze social media en de binding die daardoor ontstaat. Zeker 

met jongeren. Mensen zijn altijd gehaast en druk en hebben niet altijd tijd om naar het bureau te komen, 

daarom zou het fijn zijn als er een betere binding via social media ontstaat om ook via de digitale weg in 

contact te komen met de jeugd.  

 

Ik heb ook wel eens het idee dat de digitalisering binnen onze politieregio wordt tegengehouden. Het duurt 

altijd erg lang voordat er beslissingen worden genomen om digitaal gebied. Dit is niet per se de schuld van 

een persoon of afdeling, maar van het proces. Het komt op mij over alsof men ‘bang’ is digitaal te gebruiken 

om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld met de nieuwe bodycams die we nu he bben 

gekregen: dat heeft ontzettend lang geduurd. Daarnaast heb ik wel wat het idee dat er wat huiverig wordt 

gedaan over social media. Neem bijvoorbeeld de wijkagenten die op Twitter gingen. Dit werd niet echt 

toegejuicht. Ik had hierbij het idee dat het Coördinatiepunt Operationele Politiezaken (COP) bang was dat ze 

de controle kwijtraakten over wat er werd gepost: social media is namelijk vooral bij hen belegd en zij 

beheren de accounts. Deels is dat goed, want niet iedereen heeft een social -media opleiding gehad. Aan de 

andere kant vind ik: je bent politieagent en handelt vanuit je professie.  

 

In Friesland in het algemeen merk ik dat we in mijn optiek te terughoudend zijn in het gebruik van social 

media. Als je kijkt naar de Randstad dan is daar bijna e lke wijkagent actief op social media.  

 

5. In hoeverre mist het basisteam volgens jou contact met de burger of bepaalde doelgroepen? Welke 

contacten precies?  

Ik denk vooral de jeugd tussen de 10 en 23 jaar. Maar, de 55-plussers moeten we niet ook het oog verliezen. 

Je moet er wel rekening mee houden dat áls je gaat digitaliseren, dat je deze groep niet uit het oog verliest. 

Ik merk namelijk dat deze mensen veel moeite hebben met de digitale wereld waarin we leven.  

 

6. Waar leidt dat volgens jou toe?  

Ik denk dat we vooral de wereld van de jongeren niet begrijpen. We verliezen bij deze groep, die continu 

vernieuwd, de aansluiting met hun denken. Dit zie je wel bij het gamen. Mijn eigen kinderen zeggen wel 

eens ‘’Mam, je typt nog met 1 vinger’’, terwijl dat - bij wijze van - voor mij al heel wat is.  

 

Jongeren doen er alles aan om er bij te blijven horen. De digitale wereld voorziet daar ook wel in, maar kent 

ook heel veel gevaren. Bijvoorbeeld dat je niet zomaar alles kan versturen. Je bent niet meer anoniem en 

voor je het weet valt datgene wat je verstuurd in verkeerde handen. Jongeren zijn online kwetsbaar. Ik merk 

dat ze zich hier niet goed bewust van zijn en deze gevaren niet altijd zien. Ik merk tevens dat wij als politie 

vaak niet op tijd signalen zien dat het online mis kan gaan, omdat we de aansluiting met de jongeren 

missen.  

 

Een voorbeeld. We hebben op dit moment binnen ons werkgebied veel last van de Herdersgroep, een 

criminele en overlastgevende jeugdgroep. We weten dat er onderliggende zaken zijn die d eze problemen 
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veroorzaken en dat er bovendien meer gebeurt dan dat we weten, maar we weten niet precies wat dat is. 

We kunnen er de vinger niet opleggen. Meer digitaal zou ons hier ontzettend bij helpen. Tegenwoordig 

worden er heel veel afspraken gemaakt via de mobiele telefoon. Ook bijvoorbeeld als groepen elkaar gaan 

opzoeken of als een criminele groep iets gaat uitsproken. Deze informatie missen wij dan, want vroeger 

werden dat soort afspraken veel meer in de openbaarheid gedaan en pikten we deze signale n sneller op. De 

jeugd weet nu veel sneller dat er iets gaat gebeuren dan dat wij dat weten.  

 

Zaken worden tegenwoordig heel snel opgepikt via Social Media en door de gebruikers daarvan ‘opgeplust’. 

We zien dat mensen elkaar heel snel opzoeken. Een voorbeeld hiervan is ramptoerisme. De schaamtegrens 

vervaagd. Hoe kun je nu uit sensatiezucht een reanimatie op de film zetten? Binnen no -time weet iedereen 

het. We moeten daar als politie wel heel erg rekening mee houden. Een effect hiervan is dat wij bij slech t-

nieuws gesprekken soms voor een enorme uitdaging staan om de familie eerder te bereiken dan social 

media.  

 

 

Ik weet niet of we alles tegen kunnen houden, misschien is dat een utopie. Soms moeten we accepteren dat 

dingen gebeuren. Bijvoorbeeld ramptoerisme. Maar de digitalisering verwacht van ons in ieder geval een 

andere inzet. Ik ben er groot voorstander van dat wij allemaal de bodycam krijgen. Als er filmpjes van ons 

verschijnen wordt daar vaak over geoordeeld. Mensen klappen zonder na te denken van al les op Facebook. 

Middels de bodycam kunnen we ook onze kant van het verhaal laten zien.  

 

Mensen zetten zonder nuance hun ongeventileerde mening op facebook en nemen alles op. Daar moeten 

we rekening mee houden. Het moet beter tussen de oren bij collega’s hoe we ons gedragen in een gesprek 

(alles wordt opgenomen), maar ook: wat zet je in een mutatie. Iedereen kan alles opvragen. Vroeger kon de 

politie veel meer maken dan nu. Dat maakt dat ik vind de houding van politiemensen op straat moet 

veranderen: mensen moeten zich er bewust van zijn dat alles kan worden gefilmd en dat mutaties kunnen 

worden opgevraagd.  

 

7. Wat moet er volgens jou gebeuren om dit wel te realiseren?  

De meeste contacten worden opgedaan door zichtbaar op straat aanwezig te zijn. Praat met m ensen, proef 

wat er leeft en wat mensen interesseert. We mogen best eens wat vaker op de fiets stappen en uit de auto 

kruipen.  

 

Collega’s moeten vanaf het begin dat ze bij de politie werken worden opgevoed met de digitale 

mogelijkheden die er zijn. 

 

Als basisteam moeten we meer communiceren via social media. Jongeren waarschuwen. Open en 

transparant zijn over politieoptreden. Maar ook veel leuke dingen delen. We kunnen veel meer laten zien 

waar wij als politie mee bezig zijn. Nu zijn het vaak getuigenoproepen die worden gedeeld. Ik zie dat burgers 

daar steeds minder op reageren, omdat wij alleen maar zaken van hen vragen. We ‘geven’ nooit iets.  

 

 

8. Stel, jij bent teamchef. Wat zou je veranderen op digitaal gebied binnen het team?  

Ik zou een digitaal wijkagent aanschaffen, omdat je dan continuïteit hebt in het proces en dat dat wordt 

aangestuurd. Digitalisering moet actief blijven en mensen moeten gemotiveerd worden om daar steeds mee 

aan de slag te gaan. Het is wenselijk dat er één of meerdere personen zijn die vraagbaak zijn voor de 

collega’s, motiveren en gespecialiseerd zijn om anderen te ondersteunen in de digitale processen.  
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INTERVIEW 

Respondent: Carina van der Werf 

Functie: Senior GGP (Wijkagent) 

Datum: 14 mei 2020  

Locatie: Sneek  

           Deelvraag 1 

 

1. Wie ben je, wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?  

Ik ben Carina van der Werf, ik ben 32 jaar oud. Ik heb de niveau 5 Politieopleiding gevolgd. Hierna heb ik 

een jaar als operationeel-specialist A (i.o.) gewerkt. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar 

geografisch wijkagent. Dit omdat ik een achtergrond heb vanuit de hulpverlening en ik naar mijn idee meer 

zou kunnen toevoegen in het operationele proces, en dichterbij de burgers wil staan dan in de functie van 

OS-A. Ik ben nu ongeveer twee jaar binnen de Gemeente Súdwest-Fryslân wijkagent werkzaam, waarbij 

mijn gebied bestaat uit 11 dorpjes en stadjes aan de rand van het IJsselmeer.  

 

2. Hoe leg en onderhoudt je contacten met burgers binnen jouw werkgebied? 

Ik ben veel op de fiets aanwezig in de wijk. Mijn gebied is flink uitgestrekt, dus ik zet de fiets in de bus en 

fiets ik vervolgens door mijn wijk heen. Ik leg contact, veelal spontaan, maar ook door bij de mensen langs te 

gaan. De coronacrisis en mijn zwangerschap op dit moment beperken me hier wat ik, maar het liefst ben ik 

zoveel mogelijk in de wijk. Ik sluit vaak aan bij bijeenkomsten van het Plaatselijk Belang, maar als het nodig 

is organiseer ik zelf ook bijeenkomsten. Onlangs heb ik bi j een inbraakgolf in Workum nog een bijeenkomst 

georganiseerd met bewoners, waarbij ik een ex-inbreker had uitgenodigd. Ook geef ik gastlessen op een 

middelbare school, waarbij ik contact leg met jongeren. Dit doe ik vaak samen met een collega. Ik merk 
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daardoor dat ik in de horeca of bij meldingen wordt herkend en leg daardoor steeds gemakkelijker contact 

met jongeren. Daardoor krijg ik veel informatie, door veel in contact te zijn.  

 

3. Wat doet het basisteam precies op digitaal gebied?  

Ik weet dat het Cluster Joure-Lemmer een eigen Facebookaccount heeft, net als Sneek en omstreken. 

Sommige wijkagenten hebben misschien nog twitter. Daar zit ik zelf overigens niet op.  

 

4. In hoeverre vindt je dat jouw basisteam voldoende gebruikt maakt van digitale middelen om contact 

met burgers te leggen en te onderhouden?  

Ik denk dat dat beter kan. We moeten veel meer meegaan met de tijd. Ook de voorlichting wat betreft het 

gebruik van social media richting collega’s zou beter kunnen en je zou collega’s op de hoogte kunnen stellen 

van wat er online gebeurt in ons werkgebied. Daarvan wordt het interessanter en meer interactief. Dan wordt 

het echt iets van collega’s samen. Dat is nu niet het geval. Sommigen gebruiken het wel en sommigen niet. 

Het is erg vrijblijvend.  

 

5. Wat wordt er van jou verwacht op digitaal gebied?  

In ons R&O staat geloof ik wel dat we iets met social media moeten doen. We moeten ons wel inzetten op 

digitaal gebied in de wijk, in welke vorm dan ook.  

 

6. In hoeverre maak je zelf gebruik van digitale middelen om deze contacten te leggen en te 

onderhouden?  

Ik heb geen eigen Facebook of Instagramaccount. Soms gebruik ik het algemene account van het 

basisteam. Zoals afgelopen winter bijvoorbeeld, met een fietsverlichtingscampagne. Ik stond toen zelf op de 

foto dat ik ‘sjablonen’ op de weg spoot. Het is echter zelden dat ik van social media gebruik maak.  

 

7. Je maakt zelf geen gebruik van social media of digitale middelen om contacten te leggen, of doet dit 

zelden. Waarom is dat?  

Privé maak ik ook weinig gebruik van social media. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik niet de behoefte 

heb om van alles te delen. Daarom deel ik ook niet alles met burgers op dat vlak. In ons werk is het goed als 

je gemotiveerd bent om social media te gebruiken, om jeugd te benaderen en reacties te ontvangen van 

mensen. Ik denk dat je het echter pas kunt inzetten als het bij je past. Ik zou het in mijn eentje niet snel 

doen, maar bijvoorbeeld wel sneller met een collega die wel meer affiniteit heeft met digitaal. Als ik iets 

nodig heb of moet weten, dan vraag ik een collega die er meer mee heeft. Ik heb niet de behoefte om het als 

persoon veel te gebruiken, maar zou het wel promoten of stimuleren bij andere collega’s.  

 

8. Het leidende principe binnen de Nederlandse politie is Gebiedsgebonden Politie (GGP). Dat betekend 

dat we in de ‘haarvaten’ van de samenleving zitten. In hoeverre is dat volgens jou het geval?  

Ik vind dat er veel diversiteit is tussen de aanpak van de wijkagenten. Die haarvaten zijn erg belangrijk, maar 

de een zit hier veel meer in dan de ander. De ene collega heeft een veel groter netwerk met de burgers in 

zijn wijk en is heel actief, de ander is heel passief. Ik denk dat het nodig is om veel aanwezig te zijn.  

 

9. In hoeverre mist het basisteam volgens jou contact met de burger of bepaalde doelgroepen?  

Vanuit mijn functie mis ik contact met de jeugd via social media. Ik bedoel hiermee specifiek jongeren tussen 

de 14 en de 20 jaar oud. Nu moeten jongeren bellen of formulieren invullen via de site van de politie om in 

contact te komen met ons. Ik krijg bijna nooit een terugbelverzoek van een jongere. Als we beter bereikbaar 

zouden zijn op social media, zouden we sneller in contact komen met jongeren.  

 

Als ik mijn emailadres geef dan werkt dat wel beter. WhatsAppen doe ik niet met burgers, wel met 

ketenpartners. Daar app ik ook wel veel mee. Ik zit ook wel in groepsapps met ketenpartners. Het zou 

mogelijk goed zijn dat we een speciaal telefoonnummer aanschaffen waarop burgers, maar vooral jongeren, 

ons via WhatsApp of kunnen bereiken. Een chatfunctie zou erg makkelijk zijn. Op dit moment hebben we die 

alleen via vraag het de politie. Die wordt niet gebruikt via de social media accounts van ons basisteam en 

alleen uitgelezen op vaste tijden.  

 

Daarnaast missen we contact met de ouderen. Ik bedoel hiermee de bejaarden. Ik merk dat zij heel vaak 

geen melding doen omdat ze dat te ingewikkeld vinden. Zij vinden het al ingewikkeld om te bellen via 0900 -

8844, en als ze dan bellen dan worden ze vaak afgescheept. Het komt ook voor dat deze do elgroep het 
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nummer niet weet. Of ze zijn van de oude stempel, dat ze niet veel dingen melden. Als je met deze 

doelgroep in gesprek bent, dan hoor je veel meer.  

 

10.  Waar leid het volgens jou toe dat de jongeren niet goed bereikt worden? 

Dat er meer afstand is  tussen de politie en de jongeren en hun problematiek. Ik merk dat jongeren vaak een 

drempel ervaren om met de politie in contact te komen. Daarom zoek ik jongeren vaak zelf op. Zij zullen zelf 

niet snel het algemene nummer bellen om te bellen als er iets is. Via social media zouden ze wel sneller iets 

melden. Digitaal bereikbaar zijn sluit meer aan bij de behoeftes van de jongeren.  

 

11.  Wat moet er volgens jou gebeuren om te zorgen dat het basisteam deze jongeren wel bereikt?  

Een Instagramaccount en een Facebookaccount voor mijn cluster, Bolsward-Koudum. En daarnaast een 

makkelijker bereikbaar nummer zodat ze ons kunnen bereiken, wat de drempel om contact te zoeken 

verlaagd.  

 

12.  Stel, jij bent teamchef. Wat zou je veranderen op digitaal gebied binnen het team?  

Ik zou gaan uitzoeken welke collega’s allemaal affiniteit hebben met het onderwerp social media en dan zou 

ik van hun willen weten wat zij precies willen en wat zij daarvoor nodig hebben. Dat zou ik dan voor deze 

collega’s faciliteren.  

 

13.  Stel, er wordt een Digitaal Wijkagent ingevoerd op het team. Hij is specialist op het gebied van 

digitalisering. Hij is de vraagbaak en kartrekker van het digitale proces. Wat verwacht je dan van hem 

of haar?  

Veel kennis en ervaring op dat gebied zodat het echt een vraagbaak is waar ik terecht kan. Ik zou graag 

willen dat hij mij bovendien kan ondersteunen als ik iets op digitale wijze wil inbrengen richting doelgroepen 

in mijn wijk.  
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INTERVIEW 

Respondent: Bauke de Vries   

Functie: Generalist GGP 

Datum: 14 mei 2020  

Locatie: Sneek  

           Deelvraag 1 

 

1. Wie ben je, wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?  

Mijn naam is Bauke de Vries en ik ben 27 jaar. Ik ben Generalist GGP (Hoofdagent) en mijn 

werkzaamheden bestaat vooral uit het draaien van diensten in de noodhulp. Daarnaast ben ik schipper op 

de politievaartuigen. 

 

2. Hoe leg en onderhoudt je contacten met burgers binnen jouw werkgebied? 

Veelal telefonisch om de contacten te onderhouden. Daarnaast kom ik mensen tegen op straat. Je spreekt 

veel met mensen en luistert naar ze. Hier en daar houdt ik tijdens mijn dienst een praatje. Zo kom ik er 

achter wat mensen bezighoudt.  

 

3. In hoeverre maak je zelf gebruik van digitale middelen om deze contacten te leggen en te 

onderhouden?  

Nog niet. Dat doen we hier nog niet binnen ons team.  

 

4. Wat wordt er van jou verwacht op digitaal gebied? 

Op dit moment nog niets. Ik vind ook niet dat dit vanuit een chef moet komen. Je kunt beter een 

gemotiveerde club collega’s hebben die zelf opstaan en actief met social media aan de gang gaan. Digitaal 

moet worden gedragen door gemotiveerde collega’s die zich er ook in willen verdiepen. Ik denk niet dat het 

werkt als een chef zegt: jij móet nu met digitale zaken aan de slag.  

 

5. Het leidende principe binnen de Nederlandse politie is Gebiedsgebonden Politie (GGP). Dat betekend 

dat we in de ‘haarvaten’ van de samenleving zitten. In hoeverre is dat volgens jou het geval?   

Ik ben van mening dat we zeer zeker in de haarvaten zitten, met name door onze wijkagenten. Ik vind de 

wijkagenten echt de kracht van de Nederlandse politie. Dit omdat ze de politie een ‘gezicht’ geven: het is 

persoonlijk en brengt de politie dichtbij de mensen. Ik vind dat we daarom echt een hele goede 

informatiepositie hebben opgebouwd. Ik denk dat dat één van de redenen is dat het met terrorisme in 

Nederland nog nooit echt is misgegaan, omdat wij precies weten wat er in de wijk speelt.  

 

Als Basispolitiezorg (BPZ) zijn we daarnaast ook veel in de wijk aanwezig en dat werpt volgens mij zijn 

vruchten af. Mensen weten wat ze aan de politie hebben doordat de politie toegankelijk is voor mensen. Als 

je kijkt naar bijvoorbeeld Frankrijk dan is daar de drempel veel hoger om naar de politie toe te stappen.  

 

6. Wat doet het basisteam precies op digitaal gebied?  

Er is een Facebookpagina. That’s it. Sommige wijkagenten maken daarnaast nog gebruik van Twitter, maar 

dat is zeer minimaal. We zitten bij lange na niet op niveau wat betreft het aantal collega’s die gebruik zou 

moeten maken van social media. Wat er geplaatst wordt op social media is bovendien onvoldoende om 

goed in contact te komen met burgers. Het zijn alleen getuigenoproepen en het heeft bovendien vaak een 
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niet-professionele uitstraling. Laatst werd er bijvoorbeeld een foto geplaatst met veel te grote pixels. Dat 

komt ontzettend amateuristisch over naar de burger. Ik stoor mij daar enorm aan.  

 

7. In hoeverre mist het basisteam volgens jou contact met de burger of bepaalde doelgroepen? Welke 

contacten precies?  

Jongeren kunnen we mijn inziens veel meer bereiken via digitaal, via social media. Ik bedoel hiermee de 

pubers, in de leeftijd van circa 12 tot 18 jaar. In het verleden zijn er wel pogingen voor gedaan om hen 

digitaal te bereiken, maar die zij allemaal gestrand zonder het gewenste resultaat. We kunnen en moeten 

online veel meer contact leggen met jongeren dan we nu doen. Dat is dan niet alleen door op hen te 

reageren, maar vooral ook door op onze social media accounts interessante content te plaatsen wat hen 

interesseert. Stel, je maakt een foto maken van een overlastlocatie op Instagram. Dat heeft volgens mij net 

zoveel zin als fysiek ter plaatse gaan om te pogen de jeugd aan te spreken. Via social media is het bereik 

namelijk vele malen groter.  

 

Ik ben van mening dat we het contact met de gewone burger, niet specifiek de jeugd, überhaupt missen. Dat 

komt doordat we nu alleen maar getuigenoproepen plaatsen, maar geen andere content die lokaal 

gebonden is. Mensen voelen zich niet betrokken en herkennen zich niet in de berichten die de politie plaatst. 

Ik vraag me af of ze het überhaupt nog lezen, want het is erg eentonig. Ik ben van mening dat we veel meer 

zaken moeten plaatsen waar we mee bezig zijn. Dat mensen daardoor bijvoorbeeld hun wijk of straat 

herkennen en zich aangesproken voelen. Nu zien mensen alleen fysiek een politieauto voorbij rijden, maar 

hebben ze geen idee waar wij mee bezig zijn. We kunnen een veel betere binding met de lokale bevolking 

en meer draagvlak creëren door te laten zien waar wij mee bezig zijn in de wijk.  

 

8. Wat is er voor jou voor nodig om te realiseren dat we actiever worden op social media? 

We moeten een optimale wisselwerking creëren tussen het COP en de BPZ. Als BPZ moeten we content 

maken die mensen interessant vinden, die mensen aanspreekt en waarin zij hun eigen straat of woonplaats 

herkennen. Content vanaf de straat. Voor het COP is het zaak dat zij actief reageren op berichten die binnen 

komen. Mensen moeten het idee krijgen dat zij snel en goed worden geholpen via de digitale weg. Dus een 

goede content van enerzijds het maken van leuke content, en anderzijds het snel, actief en inhoudelijk sterk 

afhandelen van vragen en verzoeken die online binnenkomen. Ik denk dat als je dat goed inricht, dat je veel 

beter meedoet dan nu.  

 

9. Wat is volgens jou de oorzaak dat we contacten missen?  

Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn. Ten eerste omdat we niet als team als geheel digitaliseren. Een 

aantal oudere collega’s krijgen we lastig mee. Zij hebben de opvatting ‘’we hebben het altijd zonder digitaal 

gedaan, waarom moet dat nu opeens anders?’’. Voor hen werkt het nog om alles in het boekje te doen. Het 

kost veel tijd en energie om deze collega’s een kleine stap in het digitale proces uit te leren. Het gebruik van 

een smartphone is voor hen al heel wat, laat staan social media. Zij keren zich tegen de digitalisering. Ik 

denk dat dat vooral te maken heeft met kennis en dat zij het gebruik van digitale middelen als erg 

ingewikkeld zien.  

 

Daarnaast vind ik dat we geen tijd krijgen om met digitalisering bezig te gaan. Er wordt van ons verwacht dat 

we het er maar gewoon bij doen, en dan we de kennis en vaardigheden opdoen naast de noodhulp. Dat is 

soms lastig. Voor bepaalde zaken moet je echt wel even zitten, zeker collega’s die er minder mee hebben. 

En als je dan echt iets wilt, moet je ook zorgen dat we daarvoor de middelen hebben. Bijvoorbeeld camera’s 

om mooie filmpjes te maken – ik merk namelijk dat we daar heel veel mensen mee bereiken – maar ook 

accessoires, bewerkingsapps en PC’s met dubbele schermen.    

 

 

10.  Waar leidt het volgens jou toe dat we nu contacten missen? 

Ik denk dat we veel dingen missen die anders wel via social media bij ons terecht waren gekomen, maar 

waarbij mensen nu vinden dat ze de politie er niet voor zouden hoeven te bellen. Als ze dat kwij t konden op 

social media zouden ze het misschien wel melden, omdat de drempel om daar zaken te melden vele malen 

kleiner is. We missen dus informatie.  

 

Daarnaast denk ik dat we een stuk betrokkenheid vanuit de burger missen bij het politiewerk omdat we be ter 

kunnen laten zien wat we precies doen en daardoor meer betrokkenheid en draagvlak kunnen creëren. Ik 

heb dat net al eens aangegeven maar ik wil dat nog eens benadrukken.  
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11.  Stel, jij bent teamchef. Wat zou je veranderen op digitaal gebied binnen het team?  

Zorgen dat er een gemotiveerd webcareteam wordt opgericht die bestaat uit medewerkers van de BPZ als 

vanuit het COP, die kunnen beschikken over goede en geschikte middelen om content te maken. Met deze 

middelen bedoel ik goeie camera’s, één of meerdere  werkplekken die geschikt zijn voor het gebruik van 

social media met daarin PC’s met dubbele schermen die hier geschikt voor zijn. Ik heb ook tijd nodig om aan 

de slag te gaan met social media om bijvoorbeeld filmpjes te maken en deze te bewerken.  

 

12.  Hoe zou je de oudere collega’s die minder gemotiveerd zijn voor, en interesse hebben in digitaal, 

hierbij betrekken?  

Ik vind dat in ieder geval de wijkagenten moeten zorgen voor input vanuit hun wijk. Als ze hier zelf niet mee 

uit de voeten kunnen, kunnen ze dit dan kwijt bij het webcareteam. Bepaalde oudere collega’s die geen 

wijkagent zijn en niet zoveel met dit thema hebben, die moet je er niet teveel mee belasten of verplicht 

digitale zaken’’ voorschotelen. Ik denk dat deze generatie er dan middels het ‘natuurlijke verloop’ wel uitslijt 

en dat digitaal voor iedereen in de loop der tijd vanzelfsprekend wordt.  

 

13.  Stel, er wordt een Digitaal Wijkagent ingevoerd op het team. Hij is specialist op het gebied van 

digitalisering. Hij is de vraagbaak en kartrekker van het digitale proces. Wat verwacht je dan van hem 

of haar?  

Ik zie deze persoon in ieder geval als een coördinator van de mensen die zich bezig houden met webcare. 

Hij is het aanspreekpunt hiervoor en zet bepaalde zaken uit. Hij moet ook nauw contact hebben  met de 

geografische wijkagenten en weet wat er speelt in de wijk. Hij zorgt dat dan bepaalde zaken worden vertaald 

naar, en uitgezet in, de digitale wijk: social media. Daarnaast moet hij volgens mij een intern - en extern 

netwerk opbouwen met veiligheidspartners om op het gebied van social media samen sterker te staan en 

specifieke casussen ook met behulp van het webcareteam in te schatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW 

Respondent: Jacob Hansma 

Functie: Operationeel Specialist A 

Datum: 18 mei 2020 

Locatie: Sneek 

           Deelvraag 1 

 

1. Wie ben je, wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?  

Ik ben Jacob Hansma, 35 jaar. Ik ben Operationeel Specialist A (OS-A) binnen het Basisteam Sneek. In 

deze functie ben ik op basisteamniveau één van de schakels tussen het beleid en de operatie. Ik probeer 

beleid zo veel mogelijk door te vertalen naar operationele uitvoerbaarheid en andersom. Zo vertaal ik ook 

knelpunten die ik oppik vanuit de operatie naar de leidinggevende lijn of collega’s die zich bezig houden  met 

organisatieontwikkeling en/of netwerkpartners.  

 

2. Hoe leg en onderhoudt je contacten met burgers binnen jouw werkgebied? 
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Analoog en fysiek. Het zijn directe contacten die ik opdoe als ik op straat werk. Ook sta ik telefonisch 

mensen te woord. Ik doe dat niet digitaal of via de media ofzo.  

 

3. Wat doet het basisteam precies op digitaal gebied?  

We zien een toename van digitale componenten binnen opsporingszaken. Daar gaat het basisteam mee 

aan de slag. Er zijn daarnaast Facebook- Twitter- en Instagramaccounts van Basisteam Sneek e.o. 

(Gemeente Súdwest-Fryslân) en De Fryske Marren, en daarnaast van individuele wijkagenten. Als er 

aanleiding voor is worden er doelgericht open bronnen geraadpleegd, door collega’s die daar affiniteit mee 

hebben of door het Informatieknooppunt (IK) van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO), en 

mogelijk ook door COP-medewerkers. We maken daarnaast gebruik van camerabeelden in 

opsporingsonderzoeken en we analyseren geschreven digitale communicatie (WhatsApp-berichten, e-mails, 

et cetera). Soms communiceren we via WhatsApp met de burger, maar hiervoor kunnen collega’s zelf 

kiezen.  

 

4. In hoeverre vindt je dat jouw basisteam voldoende gebruikt maakt van digitale middelen om contact 

met burgers te leggen en te onderhouden?  

Ik denk dat we daarin achterlopen. Ik ben van mening dat we de afgelopen jaren niet goed mee zijn 

gekomen op dat gebied. Ik vergelijk het maar even met grote bedrijven als bijvoorbeeld KLM, die je via 

bijvoorbeeld WhatsApp heel laagdrempelig kunt benaderen. Dat doen wij niet. Ook wat betreft 

klachtafhandeling vind ik dat we een deel van de klachten richting politiemedewerkers kunnen voorkomen 

door online beter bereikbaar te zijn. Mensen willen af en toe hun gal even kunnen spuwen of hun frustratie 

kwijt over politiecontact wat zij hebben gehad en als negatief hebben ervaren. Social Media is een 

uitgelezen plaats om dit te kunnen doen en ook om daar als politie weer op te kunnen reageren. Soms 

volstaat een korte reactie of uitleg om die frustratie bij mensen weg te nemen en begrip te creëren. In het 

algemeen vind ik dat als mensen iets over ons vinden op social media en als wij daar op reageren, dat dit 

kan bijdragen aan het begrip en respect voor het doen en laten van de politie. Eigenlijk is dit hetzelfde als  op 

een verjaardagsfeestje. Soms krijg je van die ongenuanceerde opmerkingen over het optreden van de 

politie. Door daar op te reageren en de context te benoemen, creëer je dan begrip of in ieder geval dat 

mensen zich er bij neer leggen. Dat kunnen we op s ocial media ook veel meer doen.  

 

Ik vind daarnaast dat wij onvoldoende surveilleren in de digitale samenleving (dus social media en op het 

web). Digitalisering is ons dagelijkse doen en laten zo erg verweven, maar de politie ziet alleen het analoge 

en het fysieke deel. Daardoor heb je een incompleet beeld van je werkgebied, wat daar leeft, wat er speelt 

en wat er mis gaat op het gebied van veiligheid. Daarmee heb je tevens een incompleet beeld van de 

veiligheidsvraagstukken in je werkgebied. Zolang je dat op deze manier doet heb je eigenlijk continu een 

blinde vlek, waar je wel eens een vleugje van mee krijgt, maar waarbij je niet zelf actief op zoek gaat naar 

informatie.  

 

Ik ben van mening dat we digitale component in de opsporing te weinig gebruiken doordat collega’s daar 

onvoldoende verstand van hebben. Ik weet het zelf ook niet precies, maar ik denk dat er veel meer te koop 

is aan mogelijkheden dan die wij gebruiken. Ik heb het idee dat mensen bij ons op de VVC die digitale zaken 

alleen maar lastig en complex vinden. De procedures, wachttijden, toestemmingen, et cetera van 

bijvoorbeeld vordering over bankgegevens, belhistorie, camerabeelden en dergelijke maken het proces 

alleen maar stropterig. Het zijn veel meer handelingen die je moet doen dan simpelweg een verdachte of 

een getuige horen. Een beetje gechargeerd: het zou mooi zijn als collega’s op het puntje van hun stoel zitten 

en er op gebrand zijn om alle mogelijkheden in een opsporingsonderzoek te benutten, maar ik denk dat door 

die stroperigheid sommige zaken worden overgeslagen.  

 

Het gaat in het kort om opsporing, informatiepositie en het verlenen van service waar wij op digitaal gebied 

nog een behoorlijke slag in kunnen slaan.  

 

5. Wat is volgens jou de reden dan het basisteam te weinig digitaliseert?  

We moeten alles volgens het boekje doen. We liggen als organisatie altijd onder een vergrootglas, en als 

individuele medewerker ook. We zitten in een glazen huis en willen geen fouten maken. We durven weinig 

risico te nemen. Maar dat is soms wel nodig als het om dit soort ontwikkelingen gaat: er zit een vertraging op 

omdat we veel te veel de kat uit de boom kijken.  

 



  

DE MUIS IN DE RECHTER BOVENHOEK 
REINOUD WEILAND  

48 
 

 

 Daarnaast zijn de middelen niet ideaal: een voorbeeld is dat ik vanuit mijn politie -omgeving geen YouTube-

filmpjes kan kijken. Dat is niet een groot ding, maar net weer een klein ‘drempeltje’. Zo zijn er nog een aantal 

drempeltjes die maken dat we worden beperkt.  

 

Privacy is daarnaast een groot ding. Je moet daar continu over nadenken. Bijvoorbeeld als je een filmpje 

plaatst op social media. En als je dat dan een keer doet, dan krijg je een bak ellende aan reacties. Daardoor 

wordt je wat terughoudend. Zeker de wat oudere collega’s die daar mee bezig zijn worden wat 

terughoudend.  

Wijkagenten doen dat zeker omdat dit de wat oudere collega’s zijn.  

 

Als ik kijk naar mezelf ben ik ook altijd wat terughoudend geweest bij het gebruik van social media als 

politieman, om te voorkomen dat je niet iets plaatst wat aanstootgevend kan zijn voor anderen. Ik werd daar 

ook wel voor gewaarschuwd: pas op het is openbaar, iedereen kan zien wat er mee gebeurd. Er zijn ook 

VIK-onderzoeken bekend van collega’s die zich hebben misdragen op social media. Ik kan me voorstellen 

dat zulke dingen voor mensen er voor zorgt dat ze de boot missen voor social media of er b ewust voor 

kiezen om het niet te gebruiken. Het is toch een vorm van de kop boven het maaiveld uitsteken. Dat kan 

heel veilig, integer en bewust, maar ik denk dat collega’s zich niet altijd bewust zijn van de risico’s OF 

overschatten die risico’s juist waardoor ze te voorzichtig worden.  

 

Onbekend maakt onbemind. Er is heel weinig op geïnvesteerd door de organisatie en daardoor is  het geen 

gemeengoed. Bovendien weten we niet wat er allemaal te koop is. Wat betreft digitale opsporing is het 

bovendien een specialisme geweest. Daarmee gaan wij het als basisteam niet redden.  

 

Mogelijk is het interessant om ook eens te kijken naar de leeftijdsopbouw van het team. Ik denk dat het gros 

van ons personeelsbestand niet opgegroeid is met het gebruik van social media, of überhaupt met internet. 

Mensen redden zich er wel mee, maar op meer diepgaand niveau iets uitzoeken, doorgronden, of digitale 

informatie analyseren en dan het kar van het koren scheiden, dat vergt wel kennis en vaardigheden die niet 

iedereen heeft. Het lijkt mij overigens lastig om te meten.  

 

6. Het leidende principe binnen de Nederlandse politie is Gebiedsgebonden Politie (GGP). Dat betekend 

dat we in de ‘haarvaten’ van de samenleving zitten. In hoeverre is dat volgens jou het geval?  

Onze voelsprieten zijn zeker aanwezig en de wijkagent is daar het toonbeeld van. Echter doen we dat niet in 

de digitale samenleving, waardoor we het risico lopen om de slag te missen. Hiermee bedoel ik dat we 

verwijderd raken van een compleet netwerk en een goede informatiepositie.  

 

Ik denk dat het onvoldoende gestimuleerd wordt en dat er onvoldoende ruimte gegeven wordt aan digitaal. 

We zijn nu afhankelijk van kennis en kunde van collega’s die aan het werk zijn en er affiniteit mee hebben. Ik 

denk dat er op basisteamniveau niet bewust op geïnvesteerd wordt. Dit kan meer komen vanuit de 

Teamchefs, het MT, et cetera. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat collega’s het ook niet 

voldoende afdwingen.  

 

Er is ook een periode geweest dat het door de afdeling communicatie tevee l gestuurd wordt. Dat zij te veel 

de grip er op wilden houden. Op die manier blijft het iets voor specialisten, net als de illusie dat cybercrime 

speciaal iets voor cybercrimteteams is.  

 

Echter, de huidige rol van afdeling communicatie is verandert, zo merk ik op. Het wordt voor hen te 

omvangrijk om het digitale proces nu helemaal zelf in de hand te houden. Ze maken gebruik van de 

basisteams, sturen hier en daar, pakken soms de regie en geven advies. Maar ze doen niet meer alles zelf. 

Dat is eigenlijk wat de politie ook zou moeten doen richting de burger: de politie kan niet meer alles zelf doen 

en in de hand houden wat betreft digitalisering en social media, ze moet gebruik maken van anderen – 

partners en burgers - die net zo veel, of misschien zelfs meer kennis hebben op dit gebied.   

 

7. In hoeverre mist het basisteam volgens jou contact met de burger of bepaalde doelgroepen? Welke 

contacten precies?  

Dat weet ik niet goed. Dat is een blinde vlek. Mijn gevoel zegt dat we jongeren de tienerleeftijd maar zeer 

beperkt bereiken. Vooral de jeugd dus. Jongeren worden wakker met de mobiele telefoon en gaan er mee 

slapen. Hun hele sociale leven vindt via de mobiel plaats. Ze kijken geen TV meer, maar ze selecteren 

programma’s en streams wanneer zij willen waar en wanneer het hen uitkomt. Het ligt voor de hand dat dat 
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dus ook geldt voor het contact met de politie. Het lastige aan deze vraag is dat dit juist het gebied is wat je 

niet ziet.  

 

8. Waar leidt dat volgens jou toe dat we onvoldoende in de digitale haarvaten zitten? 

Een zwakkere informatiepositie en een zwakkere netwerkpositie. En dus kent je beeld een blinde vlek. Als 

basisteam willen we en veiligheidsbeeld hebben van je werkgebied. Daarvoor hebben we het OVO, de 

Wijkagentenoverleggen, maken we alle mutaties, enzovoort. Dat is de informatie- gestuurde politie (IGP). 

Als je daar een deel van mist, wat nu het geval, is je beeld incompleet. Daardoor kun je als organisatie 

minder adequaat inspelen op de actuele veiligheidsproblematiek.  

 

Het voordeel van de Nederlandse Politie is dat we problemen vaak in de kiem al kunnen smoren, doordat we 

in een vroegtijdig stadium in de gaten hebben dat er iets speelt, en na wat onderzoek ook wát er dan speelt. 

We zitten altijd dicht bij de bron. Als je dat kwijtraakt, wat nu dreigt, dan stap je pas in als het 

veiligheidsvraagstuk al verder geëscaleerd is. Een gevolg zou dan kunnen zijn dat je meer werk en tijd nodig 

hebt om dat te kunnen bestrijden.  

 

In de huidige situatie pakken we zaken vaak als volgt aan: we horen iets, we kunnen er niets mee op 

strafrechtelijk gebied, maar we voeren en ‘stop-gesprek’ en daarmee is het probleem voorbij. Dat kun je ook 

op digitaal gebied doen, als je daar veiligheidsproblematiek ontdekt.  

 

9. Wat betekend het voor de specifieke doelgroep, de tieners die jij noemt, dat we onvoldoende in hun 

digitale haarvaten zitten?  

De jeugd groeit hier mee op, en gaat hiermee verder. Zij zullen altijd gebruik blijven maken van de digitale 

middelen. Als wij daar nu niet op inspelen, dan blijven we de aansluiting missen. Zij gaan niet opeens als ze 

een jaar of 30 zijn terug naar analoog. Het is een blijvend fenomeen.  

 

10.  Wat moet er volgens jou gebeuren om te realiseren dat we wel in die digitale haarvaten komen?  

De noodzaak moet doordringen bij alle medewerkers van het basisteam.  

Daarnaast moet er binnen het basisteam een gedeelde, brede visie ontstaan dat we iets moeten. We 

moeten aan de slag. Er moet daarom geïnvesteerd worden in middelen, misschien ook in tijd om er mee aan 

de slag te gaan en bijvoorbeeld in een Digitaal Wijkagent om dit aan te jagen. De digitale kennis moet intern 

verspreid worden en men moet opgevoed worden op het vlak van digitale opsporing, digitale 

informatievergaring, digitale ordehandhaving en digitale hulpverlening (politietaak). Dat kan ook door 

webcare beter in te richten.  

 

Af en toe moet je het ook het ‘digitale’ sentiment onder de bevolking peilen, om te kijken wat er leeft, wat er 

speelt en welke vorm van maatschappelijke onrust er is. Als we die informatie hebben, kunnen we er 

adequaat op inspelen.  

 

Samengevat: ontwikkelen van urgentiebesef, durven investeren, het bepalen van een visie, maar ook het 

uitzetten van een doel: wat willen we bereikt hebben over een jaar, hoe meten we dat en wanneer doen we 

het goed?  

 

11.  Stel, jij bent teamchef. Wat zou je veranderen op digitaal gebied binnen het team?  

Ik zou willen investeren op digitaal gebied. Expertise binnenhalen en er bewust tijd en ruimte aan geven aan 

een persoon om in het team de collega’s kennis uit te leren, aan kunnen haken bij een opsporingsonderzoek 

om daar wat uitgebreidere (digitale) expertise te leveren of opsporingskansen te ontdekken, en die voorop 

loopt om het digitale sociale netwerk uit te breiden. Hij of zij moet daarin meedenken wat online wel of niet 

handig is. Hoe doe je bijvoorbeeld een kwaliteitscheck op de webcare? Er moet specifiek een individuele 

collega of een groep gepositioneerd worden voor dit thema binnen het team. Deze collega(s) zouden 

bijvoorbeeld de titel ‘digitaal wijkagent’ kunne dragen. Het kan ook een g roep zijn die als ‘digitale 

ambassadeurs’ binnen het team werken.  
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INTERVIEW 

Respondent: Andre van Dalfsen 

Functie: Senior GGP (Wijkagent) 

Datum: 18 mei 2020 

Locatie: Joure  

           Deelvraag 1 

 

1. Wie ben je, wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?  

Ik ben Andre van Dalfsen, 56 jaar. Ik ben wijkagent in Joure. Ik probeer de spil in de wijk en tussen de 

politiecollega’s en de wijk te zijn. Ik filter van wat er binnenkomt uit de wijk, naar wat hebben we daar als 

politie voor nodig. Ik doe aan signaleren. Ik haal informatie binnen naar het bureau.  

 

2. Hoe leg en onderhoudt je contacten met burgers binnen jouw werkgebied? 

Ik ben veel wandelend en op de fiets in de wijk. Met de ketenpartners doe ik veel bellen en mailen. Maar 

contacten met burgers leg en onderhoud ik door lijfelijk aanwezig te zijn. Dat werkt ontzettend 

drempelverlagend om informatie te verkrijgen. Mensen doen namelijk niet zomaar een melding. Die 

informatie moet je soms fysiek halen. Dat gebeurt met name door vertrouwen te wekken bij de burger. Dat 

moet je verdienen. Doordat je jezelf als wijkagent openstelt en actief voor de burger aan de slag bent, krijg je 

veel meer informatie. Ik heb hier een netwerk opgebouwd, zowel met de burger, maar ook met collega’s en 

partners. Daar moet je veel tijd en energie in stoppen. Ik heb bijvoorbeeld een keer een afspraak gemaakt 

met een man op een avond, en daar moest ik per se naartoe. Ik heb daarvoor de noodhulp even afgezegd. 

Als ik niet bij de man was gekomen die avond en mijn afspraak niet na was gekomen, dan was ik het 

vertrouwen kwijt geweest. Deze man was namelijk al zo vaak teleurgesteld door de politie en had al een 

aantal negatieve ervaringen met ons gehad. Door er voor hem te zijn, kreeg ik dat vertrouwen en vertelde hij 

me van alles.  

 

Een ander voorbeeld: ik heb contact met een moeder van een (ex-)gedetineerde in mijn wijk. Zij stuurde me 

via WhatsApp een brief door dat het niet goed gaat met haar zoon en sprak haar zorgen uit. Ik heb daar via 

WhatsApp op gereageerd, zorgen gedeeld en de moeder gerustgesteld. Dat werkte bij haar. Ik kreeg daar 

veel waardoor voor en bouw opnieuw vertrouwen op.  

 

3. Wat doet het basisteam precies op digitaal gebied om in contact te komen met de burger?  

We hebben binnen ons cluster Joure-Lemmer een webcareteam. Daarvan hebben we één kartrekker. Hij 

heeft ook een social media-training gehad. Zij scannen de dagrapportages en als er iets interessants tussen 

staat maken ze daar een leuk bericht van op Social Media. Daarnaast doen ze aan webcare en reageren ze 

op binnenkomende klantverzoeken en vragen. Ik merk dat dit leidt tot veel reacties van de burger. We 

krijgen heel veel berichten van burgers uit ons team. We doen daarmee veel contacten op. Het werkt 

drempelverlagend: bellen of langskomen is voor velen een drempel, maar digitaal een berichtje doen is zo 

gebeurd. Ik weet zeker dat we heel veel contacten hebben die we zonder bereikbaar te zijn op social media 

niet zouden hebben.  

 

Ik merk wel dat mensen een bepaalde verwachting hebben dat er snel gereageerd wordt op de berichten. 

We  hebben een app, Obi4WAN, waarmee we borgen dat er snel gereageerd wordt. Met circa 8 collega’s 
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doen we dat binnen ons cluster. We hebben een eigen WhatsAppgroep waarmee we de berichten en 

reacties afstemmen. Daarnaast hebben we veel contact met het Regionaal Service Centrum (RSC). Ook zij 

kunnen via Obi4WAN op berichten en klantverzoeken reageren die via onze social media binnenkomen.  

 

Dat zou nog wel wat meer gepimpt kunnen worden. Ik denk dat we meer af kunnen stemme n wat er nog 

meer op social media geplaatst kan worden. Er kan naar mijn idee veel meer gedeeld worden. We kunnen 

onszelf beter op de kaart zetten, onszelf beter verkopen. Dan denkt de burger: ‘’Oh kijk, de politie doet er 

ook echt wat aan. Ze doen eigenli jk best veel!’’. We doen hier bijvoorbeeld soms rondleidingen aan scholen 

en bedrijven, maar dat kan ook digitaal. Daarmee verkoop je jezelf en kan je aan een veel groter publiek 

laten zien wat je doet. We kunnen daarnaast ook wat andere content delen; bij voorbeeld dat we bezig zijn 

met snelheidscontroles. Laatst was het politie-droneteam hier een testvlucht aan het doen. Ook daar zou je 

een prachtig berichtje van kunnen maken. Als je zulke zaken plaatst, creëer je een hele mooie 

wisselwerking. Want geheid dat je iets terug krijgt van de burger, waar je vervolgens op in kunt spelen.  

 

Niet alle wijkagenten zijn actief op Twitter. Sommigen wel. Een aantal collega’s plaatsen op persoonlijke titel 

nog wel eens wat. Ook hebben we  een collega die bezig is met de  website www.vraaghetdepolitie.nl, om in 

contact te komen met de jeugd. Echter is dat niet specifiek voor het basisteam.  

 

4. Wat doe jij zelf om via digitale middelen in contact te komen met de burger? 

Ik merk dat het gebruik van mijn mobiele telefoon een soort van tweede natuur wordt, net als ik dat bij de 

jongere generatie zie ontstaan. Ik app soms met burgers, om gemakkelijk en laagdrempelig in contact te 

komen met de burger. Ik zit zelf ook in het social media team en beheer het Facebook- en Instagramaccount 

van ons cluster. Daarnaast heb ik een eigen Twitteraccount. Ik merk dat ik op Twitter binnen mijn wijk best 

een groot bereik heb. Als ik iets op Twitter zet, krijg ik altijd iets terug. Je geeft wat aan de burger en pas dan 

ontvang je ook wat.  

 

In juni zouden we op de 112-dag in Joure de digitale aspecten binnen de politie ook goed promoten. Daar 

zouden onder meer het droneteam komen, het mobiel media lab en we zouden daar tevens een digitaal 

burgenpanel organiseren. Via dat burgerpanel zouden we via de digitale weg dan vragen stellen over 

veiligheidsthema’s. Een mooie ingang om de burger te bereiken. Helaas gaat dit door de heersende 

coronacrisis niet door.  

 

5. In hoeverre vindt je dat jouw basisteam voldoende gebruikt maakt van digitale middelen om contact 

met burgers te leggen en te onderhouden?  

Te weinig. Er wordt veel gedaan met digitaal, maar het is vooral een grote blinde vlek. Een heel leven speelt 

zich af op digitaal gebied, maar we zijn daar veel te weinig aanwezig. We hebben geen idee wat zich online 

precies afspeelt. Ik denk dat als er een pionier binnen ons basisteam komt, bijvoorbeeld een Digitaal 

Wijkagent, die de kennis verspreid, dan zou dat heel goed werken. Een vast aanspreekpunt.  

 

6. Wat is volgens jou de reden dan het basisteam te weinig digitaliseert?  

Ik denk dat het geen onwil is, maar onbekendheid. Het is een complete wereld die er bestaat, maar er is 

geen zicht op. Dat is hetzelfde als met het Darkweb. We weten dat het bestaat, maar we doen er niets mee. 

En ondertussen gaat het maar door.  

 

Wij kunnen op basisteamniveau op verschillende niveaus al heel veel doen op het gebied van cybercrime, 

maar we doen er veel te weinig mee. Ik denk dat collega’s bijgeschoold moeten worden. Ik denk dat  veel 

collega’s niet weten wat er digitaal te halen valt.  

 

Daar moet ook meer op gestuurd worden. Het is te vrijblijvend om je te verdiepen in de digitale wereld. Een 

voorbeeld. Ik kreeg onlangs een mail over cryptovaluta. Er staat bij ‘’dit zou je kunnen  gebruiken voor je 

eigen ontwikkeling’’. Dit is veel te vrijblijvend: het zou gewoon in ons systeem moeten zitten. Maar als we 

niet willen, hoeven we er niets mee te doen. Zo krijgen we redelijk vaak zulke mailtjes. De informatie wordt 

dus wel aangeboden, maar de keuze wordt bij de medewerker gelaten om dat al of niet te gebruiken. Het 

moet tastbaar worden en hoe het nu wordt uitgezet is voor veel collega’s nog te vaag.  

 

Ik maak er privé wel eens een sport van om fraudeurs op te zoeken op Marktplaats. Tijdens mijn werk heb ik 

hier geen tijd voor. Dit heeft alles te maken met capaciteit. Wij krijgen geen tijd om ons digitaal te 

ontwikkelen. Daarnaast mis ik een aanspreekpunt op het team waar ik naartoe kan gaan als ik vragen heb. 

We hebben meer tijd nodig, ik ben er nu veel thuis mee bezig, in mijn eigen tijd.  

http://www.vraaghetdepolitie.nl/
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Ik leun nu op collega’s die digitale affiniteit hebben en overal een klein beetje vanaf weten.  

 

7. Het leidende principe binnen de Nederlandse politie is Gebiedsgebonden Politie (GGP). Dat betekend 

dat we in de ‘haarvaten’ van de samenleving zitten. In hoeverre is dat volgens jou het geval?  

Bij heel veel dingen wordt gezegd: ‘’dat doet de wijkagent wel’’. Maar heel veel kunnen de collega’s ook zelf 

doen. Het is niet ‘’de wijk van de wijkagent’’, nee, he t is de wijk van ons allemaal. Op digitaal niveau is dat 

ook zo: dit is niet van een persoon of van een speciaal team, het zou van ons allemaal moeten zijn. Dat is 

echter niet het geval. In de digitale haarvaten zitten we veel te weinig.  

 

8. In hoeverre mist het basisteam volgens jou contact met de burger of bepaalde doelgroepen? Welke 

contacten precies?  

Ik denk dat er veel te halen bij de jeugd. We krijgen hier heel veel meldingen van, van jeugdoverlast. We 

gaan dan ter plaatse en sommige collega’s maken heel makkelijk contact. Sommige collega’s echter ook 

helemaal niet. Die kunnen geen contact maken of geen ingang vinden. Ik denk dat we via digitaal die ingang 

wel kunnen vinden. Dat merk ik ook bij de jeugd in ons cluster: wij hebben veel contact met hen vi a social 

media. De rest van het basisteam zou hiervan kunnen profiteren door het ook meer te doen. Ook wij kunnen 

hier overigens nog in verbeteren, maar er staat al heel wat.  

 

 Bovendien werkt het veel efficiënter. Digitaal is heel laagdrempelig voor de jeugd. De digitale platformen 

ontwikkelen zich enorm. We moeten met deze bewegingen meegaan. De jongere jeugd zit nu constant op 

TikTok. Waarom doen wij daar niets mee? Ik zie dat onze hangplekken ook op TikTok staan. Op deze 

manier kun je deze platformen ook als signaalfunctie gebruiken. Maar dat is weer het onbekende: we 

kennen het niet goed dus gebruiken we het niet. Er zijn natuurlijk ook kanalen waar de jeugd bewust 

‘stiekem’ gebruik van maakt. Daar kunnen we ook in terecht komen, maar dat proberen we n iet. De 

ontwikkelingen gaan zo snel.  

 

9. Waar leidt dat volgens jou toe dat we onvoldoende in de digitale haarvaten zitten? 

Het is een blinde vlek. We zien het niet, maar we missen informatie en signalen die er wel zijn. Voor de 

jeugd specifiek betekend dat dat het volgende: zij hebben al hun eigen wereld, maar daardoor wordt de 

afstand tot die wereld nog veel groter. Wij kunnen er niet goed bij wat zij beleven, wat ze denken, wat ze 

interessant vinden, en dergelijke. Je moet weten welke specifieke manier voor hen van toepassing is om 

contact te vinden en te zoeken.  

 

Wat wij nu denken dat interessant is van deze jeugd, kan al lang achterhaald zijn.  

 

 

10.  Wat moet er volgens jou gebeuren om te realiseren dat we wel in die digitale haarvaten komen?  

We moeten kennis en kunde in huis halen. Haal een Digitaal Wijkagent in huis die coach is. Hij hoeft niet 

alles te doen, maar hij moet collega’s de goede kant uitduwen. Onbekend maakt onbemind, dus hij moet 

vraagbaak zijn en kennis overdragen aan collega’s. Ik wil weten  waar ik naar moet kijken en waar ik op moet 

letten. De een weet het na een keer uitleggen, de ander moet je het tien keer uitleggen.  

 

Daarnaast het ik tijd nodig om digitaal vaardig te worden. Dit moet niet tussen neus en lippen door. Ik doe 

veel thuis, maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is een serieus onderwerp dat je ook 

serieus moet benaderen. Dat kan niet zo even ‘hap snap’. Ik denk dat het MT onderschat dat digitaal zo’n 

wezenlijk onderdeel is van de dagelijkse politiepraktijk. Digitaal zit tegenwoordig overal in. Daar zit ook het 

gevaar: aan de ene kant is het zo belangrijk en niet meer weg te denken, aan de andere kant doen we niet 

of bestaat het niet.  

 

11.  Stel, jij bent teamchef. Wat zou je veranderen op digitaal gebied binnen het team?  

Een Digitaal Wijkagent implementeren. Eigenlijk zijn we al te laat. Het schip vaart al, maar de schipper moet 

nog opstappen. We zijn dus stuurloos. We steken tijd in watertoezicht, in inbraken, et cetera. Digitaal zit 

overal, maar daar steken we geen tijd in. Het ziet niet per se op het water, op de weg, of in de wijk; het zit 

overal. Dat wordt niet gezien en dat moet veranderen.  
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INTERVIEW 

Respondent: Sander Hoed  

Functie: Senior GGP (Digitaal Wijkagent)  
Datum: 26 mei 2020 
Locatie: Online (Via Microsoft Teams) 

           Deelvraag 2 

 

 
1. Wie ben je en wat is je functie? 

Sander Hoed, digitaal wijkagent (formeel: Senior GGP) binnen het Basisteam Nijmegen-Zuid. 
 
2. Wat houdt je functie precies in?  

Dat is een goeie vraag. Je kunt mij zien als de spil tussen het digitale en het blauw: ik vertaal van en naar elkaar. 

Ik ben daarin heel vrij. Eigenlijk speel ik gewoon in op de actualiteiten. Hier kom ik zo op terug. Er zijn daarnaast 

aantal zaken waar ik specifiek verantwoordelijk voor ben, namelijk: 

- webcare; 

- Social media (algemeen); 

- Ondersteuning aan de geografische wijkagenten om ze op social media wegwijs en bes chikbaar te maken 

en te houden. 
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Zoals gezegd speel ik in op de actualiteiten. Een actueel voorbeeld is dat ik onlangs heb gezorgd dat we  

vertaalcomputers op het basisteam krijgen. Vertaalcomputers zijn erg makkelijk in bijvoorbeeld situaties dat je bij 

een melding snel informatie vertaald moet krijgen, zonder dat daar per se een dure, beëdigde tolk voor benodigd 

is. Je spreekt het in op de vertaalcomputer en krijgt meteen een vertaling. We krijgen er nu tien op het team, ze 

zijn makkelijk mee te nemen op de auto. Daarnaast ben ik bezig met een project op drones op het basisteam te 
krijgen. Zulke dingen. Na een tijdje komen ze voor van alles bij je. ‘’Sander, we kunnen de camerabeelden niet 

bekijken, kun je even meekijken?’’. Eigenlijk hoort dat niet bij mijn functie, maar op een gegeven moment wordt 

je toch de vraagbaak en expert. Dat is ook wel heel leuk.  

 

Daarnaast probeer ik collega’s bewust te maken bij het gebruik van openbare bronnen en waar je zoals naar 

kunt zoeken op het internet. Ik zit bijvoorbeeld binnen 5 minuten op het Darkweb en kan dan wapens bestellen. 

Veel collega’s snappen dat niet, of ze zijn zich er niet bewust van dat dat zo makkelijk gaat. Veel collega’s weten 

ook niet dat ze veel effectiever kunnen zoeken in openbare bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van 

operators op Google. Dit kan het verschil maken als je bijvoorbeeld te maken hebt met een urgente vermissing 

of research doet naar een bedrijf waar je je twijfels bij hebt. Zo zijn er nog tal van onderwerpen binnen het 
digitale domein die binnen een team eigenlijk niet gebruikt worden en niet gedaan worden. Als we daar niets  

mee doen dan lopen we over 10 jaar alsnog achter de feiten aan. We hollen dan dagelijks nog alleen achter de 

winkeldieven aan, terwijl de criminaliteit zich op een heel ander domein afspeelt.  

Op papier zou ik 80% vrijgemaakt moeten worden voor het werk a ls Digitaal Wijkagent en 20% voor de 

noodhulp. Ik de praktijk is dat eerder een 50/50-verhouding. Dat is op zich goed te doen, want ook tijdens een 

noodhulpdienst kan ik prima werk doen wat bij mijn functie als Digitaal Wijkagent hoort. Ik moet echter wel 
duidelijk prioriteren in mijn werk. 

 

3. Hoe is de implementatie van de digitaal wijkagent op jullie team tot stand gekomen? 

In oktober 2019 besloot onze teamleiding dat er een Digitaal Wijkagent moest komen. Een OE’er zag namelijk 

een verschuiving van criminaliteit naar de digitale wereld. Er werd een uitvraag gedaan naar wie dat wilde doen. 
Ik toonde mijn belangstelling en kreeg de functie, eerst tijdelijk. ‘Ga maar ontwikkelen’, werd er tegen mij gezegd, 

met daarbij wel een richting die we ongeveer op wilden. We wilden gewoon kijken waar het schip zou stranden. 

Na driekwart jaar werd de nut, noodzaak bewezen en kreeg ik de functie definitief.  

Ik kreeg meteen van het begin veel vrijheid. Dat moest ook wel, want ik begon bij nul. Ik had geen idee waar ik 

moest starten, wat ik precies wilde, wat mijn netwerk was, et cetera. We hadden wel een social mediateam en ik 

was al een beetje bezig om webcare op te richten. Vanuit daar ben ik toen gaan kijken: waar liggen de behoeftes 
binnen het team. Ik kwam tot de conclusie dat het basisteam nergens op voorbereid is. We kunnen op het gebied 

van cybercrime helemaal niets en onze kennis van de digitale wereld is ver te zoeken. Ik zit nu vooral op de 

voorlichting binnen het team. Dat gaat vooral over digitale bewustwording. Bijvoorbeeld: een doorzoeking binnen 

een woning. Laat je de WIFI op je diensttelefoon aan? Of je Bluetooth? Je moet niet met een diensttelefoon op 

een openbaar netwerk of bij een crimineel thuis: je laat namelijk altijd sporen na.  

Verder wil ik het aankomende jaar iedereen een soort van basis meegeven. Wat is een computer en wat kun je 
er allemaal wel en niet mee? Wat is een IP adres? Wat zijn de onmogelijkheden en de mogelijkheden? We 

stoppen wel veel tijd in een fietsendief en winkeldief, maar de crimina liteit verplaatst zich. Daar zijn we als 

basisteam totaal niet op voorbereid. De speciale teams pakken alleen de grotere zaken op. Die zijn 

ondersteunend. Dat betekent dat we als klein team de basis moeten doen. Maar wie gaat dat dan doen? Het lukt 

alleen als we het nut en noodzaak zien en kennis van zaken hebben. 

 

4. Je zegt dat na driekwart jaar het nut en de noodzaak werden bewezen. Hoe heb je dat precies bewezen? 

(Hoe heb je succes bereikt?)  

Er waren veel projecten waar ik mee bezig was. Ik had binnen mijn team bijvoorbeeld social media wat niet 
lekker liep, webcare wat nog opgestart moest worden, cybercrime waar mensen veel vraagtekens bij hadden. 

Dat er nog zo veel moest gebeuren,  toonde het nut en noodzaak wel aan. Er bleek zo veel te doen. Dat was vri j 

simpel aan de te tonen. Mijn functie moest toen ook door de burgemeester worden goedgekeurd, want er moest 

een wijkagentenfunctie worden opgeofferd. Echter was de burgemeester ook snel overtuigd.  

 

5. Binnen het basisteam Sneek missen we vooral contacten met jongeren. We hebben geen zicht op hun 

online leef- en denkwereld. In hoeverre misten jullie het digitale contact met een bepaalde doelgroep?  

Ik denk dat wij nog een (groot) deel van de contacten met jeugd missen. Als DIWA houd ik wel in de gaten wat er 

online speelt en doe ik contacten op, maar de reguliere agenten in de noodhulp doen dat niet. Dat wordt ook niet 

van hen verwacht. Ik ben als DIWA daar goed van op de hoogte en communiceer bijzonderheden door aan de 
wijkagenten als ik die constateer en als  daar op geïnvesteerd moet worden. Een jeugdagent zou ook wat meer 

online kunnen zijn, maar ik merk dat niet iedereen dat kan bijhouden. Die ontwikkeling gaat te snel.  
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6. Hoe kan de DIWA specifiek worden ingezet om contact met de jeugd te verbeteren?  

Wij hebben nu een erg leuk project waarbij we gamen met de jeugd. Dat werkt erg goed. We hebben een 

community aangemaakt op de Playstation. Als ze in contact met ons willen komen, kunnen ze een spel spelen. 

We spelen met de jeugd bijvoorbeeld FortNight of Warzone. We hebben dan een headset op en communiceren 

met de jongeren. In eerste instantie is het vooral het contact en horen we waar de jeugd mee bezig is. Het is hun 
veilige omgeving waar we in zitten. Tijdens het gamen krijg je gewoon hele leuke gesprekken. Het ene moment 

hoor je ‘’Kill, kill, kill!’’. Het andere moment vragen ze ‘’Wat moet je doen om bij de politie te komen?’’.  Je bent 

erg toegankelijk. Op deze manier spreek je een doelgroep aan die je op straat niet zou bereiken.  

 

Eigenlijk zou je al op de basisschool moeten beginnen. De ouderwetse schoolagent in het leven roepen om daar 

al in contact met de jeugd te komen. We moeten niet vergeten om ook gewoon fysiek bij scholen en andere 

ontmoetingsplaatsen van jongeren aanwezig zijn. Je kunt aankondigen op social media dat je daar heen gaat en 

vervolgens fysiek in contact gaan met jongeren.  

 

7. Welke doelen kreeg je mee bij het opstarten van de functie?  
Ik weet het niet precies meer. Ik kreeg een hele vrije rol met nagenoeg geen kaders. Ik moest vooral ga an kijken 

waar de behoefte lag binnen het team en bij de burger.  

 

Burgers  wilden veel voorlichting. Informatie. Vooral over cybercrime. Die ontwikkeling gaat zo hard en daar zijn 

veel mensen slachtoffer van. Maar ook ouders die veel wilden weten over social media. De digitale 

ontwikkelingen, specifiek voor jongeren, waardoor ze geen grip op hun eigen kinderen hebben. Ik heb dit 

onderzocht door informatie die we van de wijkagenten kregen. Ik heb de wijkagenten laten peilen waar de 

behoefte lag, omdat zij in de fysieke haarvaten zitten.  

 
De behoefte van de collega’s waren (en zijn) overigens heel verschillend. Die zitten net zo bleu er in als de 

burger. Die behoefte is nog veel breder. Ik wordt echt over van alles benaderd. Dat gaat van: ‘’hoe werkt mijn 

telefoon?’’ tot ‘’hoe werkt Facebook?’’. De ene collega is op digitaal gebied veel verder dan de ander. Als ik het 

idee heb dat ergens een grotere behoefte ligt, dan speel ik daar op in. Ik geef dan bijvoorbeeld een presentatie 

aan collega’s of doe er een algemene mail uit. Ik lever maatwerk. Dat is het voordeel van mijn vrije functie.  

 

8. Hoe waren de reacties van de burger? 

‘’De komst van de Digitaal Wijkagent heeft een keer in de krant gestaan. Men was daar positief over. Ik denk niet 

dat de burger er heel erg mee bezig is. Ik denk dat het vooral handig is voor hen dat ze niet elke keer een brief 

krijgen met de teleurstellende mededeling dat in de zaak waarin ze aangifte hebben gedaan er ‘geen 

opsporingsmogelijkheden meer zijn’, terwijl ze er wel zijn, nameli jk binnen het digitale domein.   

 

Waar de burger daarnaast profijt van heeft met de komst van de Digitaal Wijkagent, is dat social media anders is 

gaan draaien. Berichten worden nu sneller beantwoord. Er in Nijmegen twee facebookteams en twee 
instagramteams. We hebben nu één Insta Nijmegen en 1 Facebook Nijmegen. Tussen beide basisteams is er 

dan ook meer samenwerking. De burger snapt niet dat er twee Nijmegens zijn of dat zij bij noord of zuid horen. 

Binnenkort komt er een campagneweek, dan gaan ze het helemaal merken. Dan gaan we ze bestoken met 

flyers, kranten, het Mobiele Medialab en nog veel meer.   

 

Die facebookteams en instateams zijn collega’s uit de BPZ, die social med ia er als neventaak bij doen en het 

samen draaiende houden. Dit noemen we de webcare. We hebben één webcare computer (een normale PC met 

twee schermen, zodat je tijdens je dienst de webcare bij kunt houden). Er is altijd wel iemand in dienst die de 

berichten kan beantwoorden. Soms duurt dat wat langer, als het bijvoorbeeld druk is met m eldingen, maar 
tussendoor proberen ze wel zo veel mogelijk in te loggen. We dragen ook bewust niet uit dat we 24/7 bereikbaar 

zijn, want dat kunnen we nog niet helemaal waarmaken. Als je dat zou willen dan zou je een servicecentrum er 

tussen moeten zetten.  

 

Social media moet bijgehouden worden door collega’s die op straat werken. Die hebben er gevoel bij. Dit moet 

niet door mensen binnen worden gedaan en de meldingen zelf niet meedraaien.   

 

Om de kwaliteit van de berichten te waarborgen, controleren we elkaars berichten van Facebook. Dit in verband 

met de (politieke) gevoeligheid, maar ook om domme spelfouten te voorkomen. We doen eerst een 

voorstelbericht in de groepsapp. Pas als iedereen daar akkoord op heeft gegeven, wordt het bericht geplaatst.  
Twitter doen we niet meer, dit is inmiddels een achterhaald medium.   

 

Wij hebben de social media accounts van de wijkagenten geclusterd. We werken in clusters. Aan de hand van 

die clusters hebben de facebook accounts ingericht. Per cluster is er een facebook account, met daarin 
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meerdere wijkagenten. Het account blijft daardoor altijd bestaan. Als een wijkagent wegvalt, valt het 

facebookaccount met de lokale volgers  niet weg. Daarom heeft bij ons niet iedere wijkagent een eigen 

facebookaccount.’’ 

 

9. Tegen welke problemen liep je aan?  

Eigenlijk de overvloed aan wat er allemaal te doen is en ook het onbekende. Mensen kennen en snappen de 
functie vaak nog niet. Je moet uitleggen wat je aan het doen bent, terwijl je dat zelf eigenlijk nog niet weet. Maar 
na uitleg volgt er vaak wel veel steun. Dat mensen zeggen: ‘we willen je helpen, dit is echt wat we nodig hebben 
binnen het team.’ Ik moet zeggen dat ik ook al wel wat draagvlak  had. Ook bij collega’s die totaal niets met 
social media hadden, maar die nu bij mij komen en zeggen:  ‘kun je daar een leuk berichtje van maken?’. 
Collega’s zijn enorm positief. 

 
10. Wat zou je anders hebben gedaan bij het opstarten van de functie? 

Misschien nog meer investeren in het opstarten van een netwerk. Eerder bij de gemeente op bezoek 
bijvoorbeeld. Deze heb je bijvoorbeeld nodig om voorlichting te geven aan burgers. Dat stuk preventie moet bij 
de gemeente liggen. Wij doen het wel, maar de gemeente zou het moeten doen. Maar die heeft er ook geen 
kaas van gegeten. De voorlichting die er gaat komen ziet op de vijf meest voorkomende cybercrime zaken: 

 Wailing 

 Phising e.d.  

 Voorlichting social media aan ouders (jeugd weet heel goed hoe het werkt, maar ouders hebben 
geen idee).  

 
Senioren worden ook in de cybercrime meegenomen. Dat is een gevoelige doelgroep. We gaan via de 
ouderenbond kijken hoe we dat aan gaan vliegen bij mensen die nog wel gebruik maken van een computer. 
Mensen die tussen de 70 en 80 jaar zijn en nog thuis wonen zijn een kwetsbare doelgroep. MKB’s worden 
daarnaast vaak vergeten. Dit zijn ook makkelijke slachtoffers. Team cybercrime heeft hier ook veel belang bij en 
initieert in de komende actieweek een speciale campagne met betrekking tot cybercrime en MKB’s.’’   

 

11. Hoe zie je jouw functie voor je in de toekomst? Welke ontwikkelingen staan er op de rol?  

Overbodig. Het is nu een nieuw iets, alle digitalisering moet nog vorm krijgen binnen de politie. Ik hoop dat het 

over een jaar of vijf al zo geïmplementeerd is, dat een team zelfsturend is en dat je er geen speciaal poppetje 

meer voor nodig hebt om dat te sturen. Vroeger werd een wijkagent aangenomen op zijn vlotte babbel, maar 

tegenwoordig vind ik dat het een eis moet zijn dat wijkagenten kennis hebben van social media. 

12. Wat voor advies zou je geven aan beginnende digitaal wijkagenten? 

Sluit aan bij de landelijke groep van digitaal wijkagenten. Dan heb je al een heel sterk beginnend netwerk.  

Ga daarnaast in je eigen gebied kijken wat je daar aan partners hebt. Vooral intern. Bijvoorbeeld DRIO. Dit is wel 

een hele gesloten partner merk ik, maar wel zeer nuttig. Elke keer mag ik bij hun masterclass aansluiten. Dit gaat 

bijvoorbeeld ook over crypto-currency en RAN-software.  

Ga ten slotte kijken waar de behoefte ligt op het team. Niet wat het beste is, maar kijken wat de behoefte is en 

wat er redelijk en mogelijk is. Jullie hebben bijvoorbeeld social media (webcare) nog niet goed draaien, pak dat 

dan eerst aan. Zorg dat je mensen eerst digitaal bewust maakt. Daarna ga je bijvoorbeeld pas kijken hoe je 
opsporing er bij pakt. Daarna het volgende stapje, et cetera. 
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INTERVIEW 

Respondent: Joaquin Diez Requjo  

Functie: Senior GGP (Digitaal Wijkagent) / Lid landelijk Portefuilleteam GGP  

Datum: 26 mei 2020 

Locatie: Online (Via Microsoft Teams) 

           Deelvraag 2 

 

 
1. Wie ben je en wat is je functie? 

Ik ben Joaquin Diez Requjo. Mijn functie is Digitaal Wijkagent (Senior GGP) en ik werk voor de portefeuille 
Gebiedsgebonden Politiezorg. Aldaar is mijn opdracht dat er aan de ene kant meer digitale wijkagenten 
komen. Het liefst in alle basisteams 1. Daarnaast is mijn opdracht om het digitaal vakmanschap bij de 
collega’s te verhogen. Ik doe deze functie sinds vorig jaar oktober. Daarvoor was ik Digitaal Wijkagent op het 
basisteam Rozendaal. Ik was een van de eerste Digitaal Wijkagenten. Nadat ik was aangesteld kwamen er 
steeds meer.   

 
2. Wat houdt volgens jou de functie van Digitaal Wijkagent in? 

Ik heb een MEMO opgesteld over hoe ik de functie zie. Deze heb ik eerder gedeeld en ik heb begrepen dat 
je deze als bron voor je onderzoek gebruikt. Deze MEMO geldt vanuit de portefeuille GGP als 
beleidsdocument. De taken, naast de basis politiezorg, die bij een digitaal wijkagent horen zijn:  
 
- Online basis politiezorg (Wat speelt er online bij de inwoners?) 
- Onderzoek doen naar gedigitaliseerde crim inaliteit (VVC zaken) 
- Voorlichting & kennisoverdracht 
- Webcare 
 

3. Hoe is de implementatie van de digitaal wijkagent op jouw team tot stand gekomen in Rozendal? 
In 2016 kwam er een stroom asielzoekers naar Nederland. Die moesten opvang krijgen. Elke gemeen te 
moest zelf opvangplekken regelen. In twee van de vier gemeenten van ons BT moesten opvangplekken 
worden verzorgd. De wijkagenten werden toen bevraagd over wat het sentiment was onder inwoners. Ik was 
toen al bezig met webcare en beheerde FB-pagina. Mensen vroegen mij toen of ik op social media wilde 
kijken wat mensen daar over zeiden. Hoe reageerden burgers op de komst van AZC’s? Ik kwam er snel 
achter dat burgers reacties posten waar we als politie iets mee moesten: mensen wilden de boel in brand 
steken, hadden wapens klaarliggen, et cetera. Zo is het gaan rollen. Zo zijn ook de ogen geopend van de 
teamleiding. De wijkagenten in de fysieke wereld hebben signaleren niet het sentiment wat leeft in de 
digitale wereld. Terwijl daar veel te halen valt waar we iets mee kunnen en soms ook mee moeten. Ik kreeg 
toen steeds vaker de vraag vanuit de teamleiding van: kun je eens kijken wat er online gezegd wordt over dit 
probleem, en dat probleem, en wat kun je daar mee? Toen heb ik gesprekken gevoerd met mijn teamch ef 
en ben ik uiteindelijk na een sollicitatieronde benoemd als digitaal wijkagent. De functie waarop ik 
solliciteerde was geografisch wijkagent, maar ik heb bewust met een digitale inslag gesolliciteerd. Mijn 
teamchef heeft ook het lokale bestuur, de burgemeester, meegenomen in de beslissing om mij aan te stellen 
als Digitaal Wijkagent. Dat kwam omdat er dan een plek van geografisch wijkagent als het ware moest 
worden opgeofferd.   
 
Ik heb toen mijn eigen werkplek gecreëerd. Ik ben tussen de wijkagenten gaan zitten en hoorde van alles 
over wat er bij hun in de wijk gespeeld. Dan riep ik van he die persoon en dat persoon en hielp hen met 
zaken uit de wijk te digitaliseren. Ik moest het echt tussen de wijkagenten doen. Ik heb toen mijn eigen 
netwerk gecreëerd. Via platforms als LinkedIn en Facebook heb ik meer aandacht gevraagd voor mijn 
functie. Er was veel belangstelling voor.  Ik ben toen uiteindelijk gevraagd of ik deel wilde uitmaken van het 
portefuilleteam. Zodoende ben ik op deze functie terechtgekomen.  
 

4. Waren er specifieke contacten die jullie binnen het basisteam misten? 
Eigenlijk niet. De focus lag op alle inwoners. Wat speelde er bij hen? Ik ging kijken naar de actualiteiten. Ik 

speelde in op wat ik online zag. Ging het over jeugd, dan ging ik vervolgens in gesprek met de jeugdagent.  

Ik keek dan of wij er samen iets mee konden, of dat hij dat alleen of met zijn (keten)partners moest doen. 

Zag ik online actualiteiten over drugs, dan ging ik naar de taakaccenthouder drugs toe. Het was heel veel 

samenwerken. Met de wijkagenten, maar ook met partners: het RSC, bureau communicatie, en bijvoorbeeld 

het cybercrimeteam.  

 
5. Welke doelen heb je meegekregen bij het opstarten van je functie?  

Eigenlijk specifiek geen doelen. Omdat ik vooraf gesprek had gehad met m ijn TC en sectorhoofd had ik wel 

verteld hoe ik de functie zag. Daar gingen zij wel mee akkoord. Ik heb eigenlijk letterlijk card blanche 

gekregen. Er was ook nog geen referentiemateriaal, want ik was een van de eerste DIWA’s. Als ik achteraf 
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kijk, moet ik zeggen dat het me dat goed is afgegaan. Ik kon niet iemand bellen van: ‘hoe doen jullie het?’’.  

Ik heb vooral gekeken naar hoe de wijkagenten het deden en hoe ik dat kon combineren met het web. 

Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van mijn ervaringen uit de praktijk. Gaandeweg ben ik steeds meer aan 

gaan sluiten bij overleggen, waaronder met de burgemeester. Ik had geen specifiek thema.  In plaats van in 

de wijk, keek ik op het web. Het was maar net wat de waan van de dag was: wat was het actuele  thema, 

wat stond er op de briefing? Naar verloop van tijd werd mijn functie bekender binnen het team en werden 
mijn werkzaamheden uitgebreid omdat steeds meer collega’s een (digitale) vraag voor mij hadden.   

 

6. Hoe heb je succes bereikt?  

Door het te doen. Vooral door mijn functie te verkondigen. Eigenlijk een stukje PR door op Twitter, LinkedIn, 

Facebook te plaatsen wat ik deed en hoe ik het deed. Dat werd opgepikt door lokale media maar ook door 

zelfs Belgische nieuwzenders. Ik heb daardoor op TV gedeeld wat ik heb gedaan en hoe ik dat heb gedaan. 

Zo ben ik mijn functie gaan uitdragen. Door middel van de voorbeelden kon ik laten zien wat ik online heb 

gesignaleerd, wat ik daar aan gedaan heb en wat dat heeft opgeleverd, bijvoorbeeld door reacties aan te 

tonen over welke impact het heeft gehad op het veiligheidsgevoel van de bewoners. Het is namelijk lastig 

om het succes van een digitaal wijkagent cijfermatig te meten.  
7. Tegen welke problemen liep je aan?  

In de eerste plaats de onbekendheid van de functie. Wat ik merkte was dat ik door de gekoppelde LFNP 
functie als Senior GGP wijkagent aan bepaalde (standaard) middelen was gebonden. In mijn geval was dat 
een Chromebook. Als DIWA wilde ik bepaalde tools installeren en daar zelf de controle over hebben. Met 
alleen een Chromebook lukte dat niet. Ik had echter meer hard- en software nodig om mijn functie goed te 
kunnen uitvoeren. Een speciale computer met speciale programma’s. Ik moest daarvoor  mensen van ICT 
uitleggen en overtuigen wat ik deed en dat ik echt meer middelen nodig had. Mijn TC was akkoord, maar er 
moeten meer mensen iets over vinden. Uiteindelijk heb ik een speciale laptop gekregen, met  eigen software 
en licenties. Uiteindelijk kwam het dus  wel goed, maar ik moest echt aan de hand van voorbeelden 
aantonen waarom ik het nodig had.  
 

8. Hoe waren de reacties van collega’s na de implementatie van je functie? 

Ze wisten eerst eigenlijk niet waarvoor ze mij konden vragen en wat ik precies deed. Ik kreeg wel eens de 

vraag: zit je nu de hele dag achter Facebook? Ja, soms  wel. Maar dat was dan voor politiewerk en niet voor 

mezelf. Dat moest aan het begin wel bij collega’s tussen de oren. Ze noemden me gekscherend wel de 

burgemeester van Sim City. Echter, doordat ik de collega’s meenam en steeds liet zien wat ik deed kwam e r 

steeds meer begrip voor mijn functie en wisten collega’s waarvoor ze mij konden gebruiken. De reacties die 

ik krijg waren in het begin wat onwennig. Collega’s hadden geen zicht van wat er allemaal mogelijk was. 

Gaandeweg kwam mijn functie steeds meer in beeld en heb ik meer credits verdiend. 
 

Een voorbeeld: We moesten een persoon aanhouden buiten heterdaad. Meneer was niet thuis. Toen keek ik 

via Facebook wie zijn vriendin was. Hierdoor zijn we aan een naam van die vriendin gekomen, en via het 

systeem ook aan een adres. Daar zat de verdachte op de bank. Ik vraag me af dat als ik er niet was 

geweest, dat mijn collega’s dan op dat idee waren gekomen. Het zijn van die kleine bewustwordingen die 

wel het verschil kunnen maken.   

 

9. Hoe waren de reacties van burgers na de implementatie van je functie?  
Ik was daar wat sceptisch over. Ik had een bericht  op Facebook geplaatst dat ons BT nu een DIWA had en 
wat deze functie precies inhield. Ik was er bang dat mensen negatief zouden oordelen: er moet meer blauw 
op straat, de politie moet niet te veel binnen zitten, et cetera. Maar burgers stonden er juist heel positief 
tegenover. Ze waren blij dat we op het internet gingen surveilleren en ook de criminelen daar gingen 
aanpakken. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat ik ging doen als digitaal wijkagent en waar ze voor mij 
konden bereiken. Ik kreeg veel positieve reacties.  
 
Helaas is er (nog) geen vervanger voor mijn functie is Rozendaal, sinds ik bij het portefuilleteam zit.  
De vacature van DIWA heeft daar twee keer open gestaan, maar er is geen geschikte kandidaad gevonden. 
Er is weinig belangstelling voor: er had maar 1 persoon gesolliciteerd. Ik snap niet waar dat aan ligt. Wat ik 
deed hebben ze nu in Rozendaal verdeeld over een aantal collega’s. Webcare ligt bijvoorbee ld bij een OS-A 
die dat coördineert, gedigitaliseerde criminaliteit ligt bij VVC. Alleen het stukje online basispolitiezorg is nog 
niet echt geborgd. Dat vind ik erg jammer.   
 

10. Wat zou je anders hebben gedaan bij het opstarten van de functie? 
Ik zou tegen meer dingen NEE zeggen. Ik kreeg veel taken naast mijn functie aangeboden. Ze vroegen ook 

of ik OPCO wilde zijn, CTER trainingen wilde geven, etc. Ze vroegen ook of ik in het SGBO wilde zitten 

vanuit mijn digitale expertise. Ik zei overal ja op en deed het er allemaal bij. Daarnaast had ik mijn 

noodhulpdiensten die ik moest draaien. Het waren al met al te veel neventaken naast mijn functie als DIWA, 

waardoor ik niet meer aan mijn eigen werkzaamheden toekwam. Als ik het over mocht doen, zou ik me meer 

focussen op mijn hoofdtaak als DIWA.   

11. Hoe zie je jouw functie voor je in de toekomst?  
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In het begin zei ik altijd: de DIWA houdt op een gegeven moment op te bestaan. Maar ik ben daar eens over 
na gaan denken. Ik denk dat een DIWA gaat evalueren, misschien naar een andere naam of rol, maar altijd 
wel op een team aanwezig zijn. Hij zal altijd bezig zijn met innoveren om altijd de collega’s te ondersteunen 
en de informatiepositie te versterken. Ik denk dat er altijd een of meerdere personen die bezig zijn met de 
implementatie van de nieuwste technieken. Zoals nu bijvoorbeeld: Mix Reality komt op. De Apple Bril is in 
ontwikkeling. Die nieuwe technieken gaan ons werk veranderen en er moet iemand zijn die dat binnen het 
basisteam doet. Deze persoon hoeft niet per se een DIWA te heten.  
 

12. Hoe kan de DIWA specifiek worden ingezet om contact met de jeugd te verbeteren?  
In de eerste plaats moet hij veel online aanwezig zijn. Bijvoorbeeld door eigen accounts te hebben op 
Instagram, Snapchat, et cetera. Daarnaast moet de jeugd veel meer betrokken worden bij het politiewerk. 
Gooi er bijvoorbeeld online eens een Q&A uit onder de jeugd. Wat willen zij online zien en horen? Welke 
mening hebben zij over bepaalde veiligheidsvraagstukken en wat verwachten zij van de politie?  
 
Niet alleen het via web maar ook zeker tijdens een horeca-avonden moet een DIWA de jeugd benaderen. Dit 
kunnen andere collega’s overigens ook doen. Spreek de jeugd aan en stel ze vragen om er ook achter te 
komen wat er bij hen leeft en wat hen interesseert. Wat doen jullie online, welke apps gebruiken jullie? Wat 
vinden jullie leuk? Wat vinden jullie dat ik als digitaal wijkagent moet doen? De vragen die je online stelt kun 
je ook op straat stellen. Ook hier moet je het contact niet verliezen. Zoek de jeugd ook op op school of in een 
jeugdhonk.  

 
Soms moet je als politie ergens ook onherkenbaar bij aansluiten, om zaken te signaleren en informatie op te 
doen. Zoek ze echt op, online en in real live. Zorg dat je ze jou ook weten te vinden via social media. De 
jeugd gaat de politie niet meer bellen namelijk; ze sturen via Snapchat of insta een DM.   

 
We hebben buurtpreventiegroepen, maar waarom hebben we niet jeugdpreventiegroepen? We zouden best 
eens een appgroep kunnen oprichten met een aantal vooraanstaande jeugdigen die daar voor open staan. 
Zij zijn dan het aanspreekpunt voor de politie. Als zij signalen oppikken in de groep, kunnen ze ons appen. 
Bijvoorbeeld als er ruzie is, of als groepen elkaar willen opzoeken. Dit bedenk ik hier nu ter plekke, maar dit 
zou je best kunnen organiseren.  
 

 
13. Wat voor advies zou je geven aan beginnende digitaal wijkagenten? 

Geef jezelf zeker het eerste jaar de tijd om de functie vorm te geven en je plek te vinden in het team met de 
wijkagenten en andere collega’s. Zeg niet overal ‘’Ja’’  op. Zorg dat je bekend en gekend wordt. Niet alleen 
binnen jou team, maar ook bij de interne en externe partners. Het moet  daarnaast duidelijk zijn bij de 
collega’s dat je niet voor alle digitale problemen bent. Mensen komen ook bij jou voor zaken al s een kapot 
beeldscherm, als MEOS het niet doet, et cetera. Bij bepaalde zaken moeten ze gewoon de ICT servicedesk 
bellen. Zorg dat je je werk goed afbakent.  
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INTERVIEW 

Respondent: Mark Weg 

Functie: Senior GGP (Digitaal Wijkagent)  

Datum: 27 mei 2020 

Locatie: Hoorn 

           Deelvraag 2 

 

 
1. Wie ben je en wat is je functie? 

Mijn naam is Mark Weg, 34 jaar. Ik ben DIWA binnen het basisteam Hoorn. Mijn formele functie is Senior 
GGP Wijkagent.  

 
2. Wat houdt volgens jou de functie van Digitaal Wijkagent in? 

De verbinding maken tussen wijk, web en wereld. Daarmee peilen wat er online speelt en die informatie 
doorgeven aan reguliere wijkagenten en aan de BPZ. Op die manier versterk ik de informatiepositie en leg ik 
contact met de burger, vooral de jongeren. Zij zijn namelijk het meeste online actief. Door online contact te 
maken laat je zien dat je ook online actief bent als politie. Je merkt dat mensen veel sneller online een 
berichtje sturen, in plaats van dat zij 0900-8844 bellen om een melding te doen. Aan de ene kant omdat dat 
geld kost, maar ook omdat ze dan in een wachtij komen te staan. Online is laagdrempelig. Daar waar de 
geografische wijkagent in de haarvaten van de samenleving zit, zit ik in de digitale haarvaten.  
 

3. Hoe is de implementatie van de digitaal wijkagent op jouw team tot stand gekomen? 
Eigenlijk door onze teamchefs Rob en Yvette. Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek had een 
collega op eigen initiatief online gevonden. Gewoon door simpel te zoeken in open bronnen. Men  merkte sat 
dit veel sneller werkte dan klassiek rechercheren. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hier het idee is 
ontstaan om de functie van DIWA in het leven te roepen.  
 
Er moest een geografische wijkagent voor worden opgeofferd, want er moest een  wijkagent uit de 
bestaande bezetting gehaald. Toen dat rond was met het lokale bestuur, is de vacature opengesteld en ben 
ik na een succesvolle sollicitatie daar voor aangenomen. Ik heb toen de OSINT-opleiding gedaan voor het 
zoeken in open bronnen. Ik zit nu bijna twee jaar op deze functie.  

 
4. In hoeverre is er beleid gemaakt rondom jou functie? Voor je je functie uit conform het beleid? 

Ja, zoals de MEMO van Joaquin Diez Requejo is opgesteld, zo sta ik er ook achter. Wij werken volgens dat 
principe. Maar ieder team doet dat anders, en terecht. De behoefte is voor ieder team namelijk verschillend. 
Neem bijvoorbeeld gedigitaliseerde criminaliteit: dat is hier al geborgd bij de Basisteam-recherche (BTR). Ik 
hoef mij daar minder mee bezig te houden. Ik houd mi j daarom het meeste bezig met de online 
basispolitiezorg; het surveilleren op internet. De OSINT-opleiding die ik heb gevolgd helpt mij hier enorm bij.  
 
Ik ben vooral nieuwsgroepen en social media aan het lezen en peil wat daarin en -op speelt. Wat is het 
sentiment in bepaalde wijken? Wat gebeurt er? Als ik bijzonderheden zie waar ik vind dat op moet worden 
geacteerd, dan speel ik het bijvoorbeeld via de OPCO. Een voorbeeld is nu met de coronacrisis bijvoorbeeld 
feestjes die worden georganiseerd: dat is verboden. Als ik online zie dat mensen worden uitgenodigd voor 
een feest of als het al gaande is, dan kunnen we daar gelijk op inspelen. Een ander voorbeeld. In ons team 
hebben we nu heel veel last van autobranden. Ik kijk wat er rondom dit actuele thema onl ine gebeurd in ons 
werkgebied. Wat zijn de reacties? Worden er namen genoemd van mogelijke verdachten of getuigen? Zijn 
er mensen die camerabeelden op Facebook plaatsen? Ik kan dat bijvoorbeeld doorspelen naar de OPCO 
om een getuigenverklaring op te nemen of andere informatie in te winnen.   
 

5. In hoeverre waren er specifieke contacten die jullie binnen het basisteam missen voordat de DIWA 
werd geïnstalleerd? 
Er is geen sprake van dat wij het als een groot probleem ervaren dat wij specifiek contacten misten. Maar ik 
denk dat het contact met de jeugd altijd beter kan. Dat is een blijvend probleem, al doen we er alles aan om 
ook online contact met de jeugd te vinden. Zo hebben we hier  veel jeugdagenten die al online actief zijn. 
We hebben voor ons team één Instagram account. Daar zitten de jeugdagenten samen op. Dat werkt. We 
hebben veel jeugdagenten die de wijk ingaan en contact maken met de jeugd. Contact maken met de jeugd 
is namelijk een wisselwerking van enerzijds online actief zijn en verbinding maken, maa r zeker ook fysiek. Er 
draait nu een pilot met een TikTok-account in Purmerend. Onze afdeling communicatie wil eerst kijken hoe 
dat werkt en dat vervolgens breed uitrollen. Want de jeugd hang wel buiten, maar hangt buiten met hun 
telefoon. De telefoon is overal. Dat is het nieuwe nu. Als je de jeugd wilt bereiken, moet dat via de telefoon. 
TikTok is mogelijk een goede manier om contact met de jeugd te leggen en onderhouden.   
 

6. Hoe kan de DIWA specifiek worden ingezet om contact met de jeugd te verbeteren?  
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Eén van de plannen waar ik mee bezig ben, is een samenwerking met Stichting Netwerk. Dit is een stichting 

die contacten heeft met onder meer middelbare scholengemeenschappen. Ik ben bezig met het maken van 

een uitgebreide PowerPointpresentatie voor jongeren op middelbare scholen, die ik daar – in combinatie met 

een interactieve presentatie/voorlichting – kan laten zien. Thema’s die tijdens deze voorlichting aan de orde 

komen, hebben betrekking op online veiligheid. Denk aan online pesten, grooming, sexting  en afpersing via 

snapchat. Op die manier wil ik contacten zoeken met de jeugd.  
 

Ik ben zelf ook jeugdagent geweest. Wat ik veel doe als ik jeugd zie is dat ik uit de auto stap en contact 

maak met de jeugd. De gouden combinatie is om contact te maken met de jeugd, zowel fysiek als online. Ik 

wil dit nogmaals benadrukken. Jongeren kennen mij via Instagram. Als ik ze dan fysiek tegen kom, dan 

herkennen ze mij en noemen ze bij mijn naam (op positieve manier). Door deze wisselwerking breng je 

beide werelden samen. De jeugd waardeert dat enorm. Enkel fysiek actief zijn werkt niet, maar enkel online 

actief zijn ook niet.  

 

7. Welke doelen heb je meegekregen bij het opstarten van je functie? Hoe heb je aan die doelen 
gewerkt?  
Bij het opstarten van mijn functie werd ik erg vrij gelaten. Ik kreeg niet harde, meetbare doelen mee, maar 
eerder speerpunten waar ik mij op moest richten. Dit waren er drie:   
 

- Het verbeteren van de informatiepositie.  
- Het samenbrengen van wijk, web en wereld  
- De wijkagenten ‘voeden’ met online informatie 
 
Deze kaders hebben heel veel overlap. Ik heb ze aangevlogen door informatie op te doen van internet en dit 
te delen met de wijkagenten. Dat is mijn voornaamste taak nu nog steeds. Dat doe ik door informatie die ik 
op doe vanuit het internet te delen met de wijkagenten. Ik sleur ze echt mee naar mijn computer en laat ze 
echt dingen lezen en zien. ‘’Kijk: dit gebeurt er ook in jouw wijk’’. Bijvoorbeeld: ik heb hier een filmpje van 
een ontploffende prullenbak in je wijk; herken je die? Aan het begin waren de wijkagenten heel sceptisch, 
maar dat is nu bijna helemaal weg. Ze komen nu ook uit eigen beweging naar mij toe. 
 
 Ik voorzie de wijkagenten dus van informatie en deel dat overigens ook met de overige collega’s in de BPZ, 
indien relevant. Ik leg zaken vast in BVH en deel het met betrokken collega’s. Het is echt signaleren van wat 
er zich online afspeelt. Het kan over corona zijn, maar ook over die autobanden. Alles hangt samen met het 
binnenhalen van informatie en dit vervolgens weer delen. Met de Wijkagent-OE’s, de Basisteamrecherche 
(BTR) en de geografische wijkagenten. Via een beetje slim zoeken en slim kijken kom ik er achter dat hij via 
Marktplaats ook fietsen te koop heeft staan. Dat heeft er toe geleid dat collega’s bij hem thuis ook fiets en 
hebben aangetroffen die van diefstal afkomstig waren.  
 

 

8. Waarom is een DIWA volgens jou noodzakelijk op een basisteam?  
Als er geen DIWA is, weet je niet wat er online speelt in je geografische bewakingsgebied. Je had sommige 
(ernstige) misdrijven van te voren kunnen voorkomen, doordat er informatie beschikbaar was op het internet 
waar je op had moeten anticiperen. Een voorbeeld: een jaar terug komt er een artikel online dat er voor de 
tweede keer iemand is aangehouden voor het bezit van kinderporno. Ik signaleerde toen online dat zijn 
naam en adres al werd genoemd en dat deze persoon bedreigd werd. Dit gebeurde middels Fake -accounts. 
We hebben naar aanleiding hiervan de verdachte een ander onderdak gegeven, de surveillance 
opgeschroefd en verregaande beveiligingsmaatregelen genomen. Dit heeft er toe geleid dat de verdachte 
veilig bleef en dat de rust weer wederkeerde in de wijk.  
 
Het mooie is dat ik als DIWA nu ook gevoed wordt. Collega’s komen nu bij mij en zeggen: ‘’Ik lees dit op het 
internet, kun je hier eens naar kijken?’’.  
 
  
 

9. Kan iedere collega zelf niet online surveilleren of gericht zoeken?  
Je kan collega’s wel op een bepaald niveau brengen dat zij online zaken kunnen zoeken, in open bronnen. 
Echter is de politie er niet op uitgerust dat alle collega’s dit standaard zouden doen. Sommige bepaalde 
trucjes wel, maar de collega’s hebben over het algemeen niet de kennis en vaardigheden op dat op 
detailniveau te kunnen. Het is ook niet realistisch om iedereen op dit niveau te krijgen. Daarvoor ontbree kt 
bij velen de interesse en capaciteit. Bovendien hebben we de middelen er ook niet voor: collega’s werken op 
een standaard WBC. Een DIWA heeft een breder specialisme en betere middelen. Wij kunnen bijvoorbeeld 
heimelijk zoeken, video’s van het internet afhalen en weten waar en hoe we bepaalde informatie moeten 
vergaren.  
 

10. Tegen welke problemen liep je aan bij het opstarten van je functie?  
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In het begin de middelen. Het heeft een tijd geduurd voordat ik mijn eigen laptop had met software waarop ik 
kon werken.  
 
Daarnaast liep ik tegen de grote hoeveelheid zaken aan die op mijn pad kwamen. Je moet prioriteren en een 
onderscheid maken welke taken wel en welke niet bij jou horen. Je moet niet alles naar je toe trekken. 
Sommige problemen moet je daar onder brengen waar het hoort, want niet alles wat digitaal is hoort bij de 
digitaal wijkagent. Daar heb ik inmiddels mijn weg in gevonden.  
 
Een probleem waar ik nu nog wel tegenaan loop, is de externe bekendheid. Mensen weten vaak het bestaan 
niet af van een digitaal wijkagent. Ik vind dat er meer aandacht aan moet worden besteed, bijvoorbeeld op 
www.politie.nl. Als mensen dan specifiek vragen voor mij hebben, dan kunnen ze me daar bereiken. Dat 
duurt nu vaak te lang, omdat vragen van burgers eerst via een andere afdeling of reguliere wijkagenten 
lopen. Ik kan dan sneller, beter en specifieker in contact komen met de burgers in mijn werkgebied.  
 

11. Hoe waren de reacties van collega’s na de implementatie van je functie? 

Ik denk een verhouding van 80% positief, 20% sceptisch. Inmiddels is dat 98% versus 2%. Het zijn echt de 

oude wijkagenten die denken dat Hyves nog bestaat, die het niet begrijpen. Ik heb draagvlak bereikt door 

vooral zelf met informatie te komen en deze te delen op de weekbriefing van de wijkagenten. Daar ben ik 

continu bij aanwezig geweest en heb ze daar gevoed met de informatie die online beschikbaar is over 

actuele veiligheidsproblemen. Zoals bij de autobranden, dan voer ik een online buurtonderzoek. Dat doe ik 

via burgernet-mail. Ook post ik getuigenoproepen op social media. De wijkagenten zagen snel het nut en de 

noodzaak van mijn functie. Ik overtuig collega’s niet, ik neem ze mee in mijn werk en laat ze daardoor de nut 

en de noodzaak zien. Die overtuiging komt dan vanzelf.  
 

12. Hoe waren de reacties van burgers na de implementatie van je functie?  
Dat is lastig te peilen. Ik ben nog steeds bezig met mijn externe bekendheid. Ik heb op mijn veiligheidsvest 
een apenstaartje (@) voor het woord ‘wijkagent’ staan. Dat leve rt soms leuke gesprekken op met burgers 
die ik dan uitleg wat een digitaal wijkagent doet. Dan merk je dat de burger beter dan de collega’s snapt dat 
er digitaal wijkagent is. De burger verwacht van ons namelijk dat we online veel bezig zijn en dat 
politiemensen de online wereld specifiek in hun portefeuille hebben.  
 

13. Je vertelde dat er nog een tweede DIWA op jullie team komt. Wat kun je daar over vertellen? 
Eén is geen. Er is geen back-up. Als ik ziek ben of met vakantie, dan kunnen ze op het team niet op iemand 
anders terugvallen. Ook niet in de weekenden als ik niet werk. Het is daarnaast fijn om met iemand te 
kunnen sparren. Als er een digitale zoekvraag ligt is het prettig om samen te analyseren en zaken af te 
stemmen, en vanuit verschillende perspectieven de zaak aan de vliegen. We kunnen kennis delen.  
 
Daarnaast gaan we de werkgebieden van beide DIWA’s opdelen per gemeente. Zodat ik en mijn collega 
beide een gebied hebben waar we ons online op kunnen focussen. Ik bedoel dan de burgers die online 
actief zijn en woonachtig zijn in een bepaald gebied. Het internet zelf kent natuurlijk geen geografische 
grenzen.  
 

14. Wat zou je anders hebben gedaan bij het opstarten van de functie? 
Niets. Ik zou het precies zo doen. Het meest enthousiast ben ik over een situa tie tijdens de 
zwartepietendiscussie. Er was een persoon die online een post had geplaatst dat hij zichzelf zou willen 
opblazen tussen de anti-zwartepietendemonstranten. Ik heb die man toen volledig geanalyseerd en 
informatie rondom hem verzameld. Dit heb ik doorgestuurd naar het SGBO. Die hebben toen meteen – op 
basis van mijn informatie - het arrestatieteam naar zijn adres gestuurd en hem aangehouden. Uiteindelijk 
bleek hij te handelen vanuit emotie, maar we hadden hem wel. Stel je voor dat hij wel echt e en aanslag 
beraamde. Dit voorbeeld is wel mijn grootste succes tot nu toe.  
 
We hebben een eigen social media-team. Dit zijn een 8-tal mensen die allemaal geautoriseerd zijn voor 
Obi4WAN. Zij voeden Facebook en Instagram met informatie en ze doen aan webcare. Ze hebben ook een 
emailadres voor als collega’s iets willen plaatsen op social media. Collega’s moeten zelf een bericht met de 
informatie aandragen. Wij controleren het dan en zorgen dat het geplaatst word. Dit werkt erg goed. Op 
social media plaatsen getuigenoproepen, maar ook andere zaken. We hebben veel water en delen ook 
resultaatgerichte berichtjes. Bijvoorbeeld wat we hebben gedaan aan de overlast op het water. Ook doen we 
aan volgdiensten om de burger inkijkjes te geven in ons werk. Ik merk dat deze afwisselende hoeveelheid 
content de burger bindt aan ons team. Daardoor doen we contacten op en houden we de burger betrokken 
bij ons werk.  
 
In verband met de corona houden we op de dinsdagmiddag een online politiebureau, waarbij mensen 
terecht kunnen met vragen. We reageren daar dan op via de webcaretool. We hebben daar best veel 
informatie uit gehaald. Daarnaast hebben we burgers met het online bureau kunnen informeren over corona -
gerelateerde zaken en andere veiligheidsproblemen die speelden. We kri jgen daar veel positieve reacties 
over.   
 

http://www.politie.nl/
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15. Hoe zie je jouw functie voor je in de toekomst?  
Het mooiste zou zijn dat elke collega een online-basiskennis heeft, hoe ze slim kunnen zoeken en gebruik 
kunnen maken van de openbare bronnen, waardoor ik de wat meer lastige zaken kan oppakken. Het is een 
utopie om te zeggen: ‘’de digitaal wijkagent is overbodig, iedereen heeft op een gegeven moment die skills’’.  
Bepaalde skills zijn namelijk echt wel bestemd voor een specialist.  

 
16. Wat voor advies zou je geven aan beginnende digitaal wijkagenten? 

Baken je grenzen af: neem niet teveel hooi op je vork. Ga eerst werken aan je interne bekendheid. Op het 
moment dat dat gestalde begint te krijgen, ga dan pas werken aan je externe bekendheid. Vorm een netwerk 
met de gemeente, scholen, MKB (worden veel lastig gevallen met phising-mails), maar ook 
ouderenverenigingen, jeugdnetwerken, GGZ, enzovoort.  
 
Ik heb voornamelijk met de gemeente een goed samenwerkingsverband. Als er bij hen een pappenheimer 
aanklopt, dan komen ze daarmee soms bij mij en delen we informatie. Daarnaast is het zo dat de gemeente 
de hele dag op iemands profiel mag kijken om info te zoeken: zij hebben namelijk geen ‘opsporingspet’ op, 
en wij wel. Als wij dat gaan doen bevinden we ons in de BOB-bevoegdheden. Dus als je je doel niet linksom 
kan bereiken, dan maar rechtsom. Bovendien kun je samen met je netwerkpartners enorm leuke (online) 
voorlichtingen organiseren. Ik merk dat hier veel behoefte aan is en dat je op die manier contacten kunt 
leggen en onderhouden.  
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INTERVIEW 

Respondent: Rob Janssen 

Functie: Teamchef C   

Datum: 28 mei 2020 

Locatie: Hoorn 

           Deelvraag 2 

 

 
1. Wie ben je en wat is je functie? 

Mijn naam is Rob Janssen. Ik ben teamchef in BT Hoorn en bovendien portefeuillehouders Cybercrime en 
Digitalisering binnen het district Noord Holland-Noord.  

 
2. Wat houdt volgens jou de functie van Digitaal Wijkagent in? 

Ik heb daar een hele uitgesproken visie over. Ik zal eerst eens vertellen welke weg we binnen ons  basisteam 
bewandeld hebben en hoe de DIWA tot stand is gekomen.  
 
Een aantal jaren geleden hebben ze in onze eenheid geprobeerd om een aantal mensen per team op 
digitaal vlak op niveau te krijgen. Per team werden er zes collega’s opgeleid om een bovengemi ddeld 
digitaal niveau te bereiken en overweg te kunnen met een IRN-computer, op onderzoeksbasis. Het viel mij 
tegelijkertijd op dat we bij bepaalde opsporingszaken naar informatie zochten, maar die niet goed konden 
vinden door middel van klassiek rechercheren. Zo waren we bezig met een onderzoek naar een gestolen 
jetski. Een collega had daar camerabeelden van gevonden via Facebook. Dit heeft ons ontzettend geholpen 
in dit onderzoek. Gelijktijdig kwam er uit het onderzoek van IRN computers dat dat geen donde r had 
opgeleverd. Ook gelijktijdig werd er een artikel geplaatst over internetopsporen. Dit was voor mij, maar ook 
voor vele anderen binnen de eenheid, een eyeopener: hier moesten we veel meer mee doen.  
 
De ontwikkelingen vielen allemaal samen. Enerzijds de digitale ervaring op het team wat een soort blinde 
vlek leek, anderzijds het onderzoek met collega’s dat niets opleverde en tegelijktijdig de eyeopener 
internetopsporen, maakte dat wij vonden dat we een andere weg in moesten slaan wat betreft digitaal. Ik 
zag dat er in het land initiatieven ontstonden voor ‘wijkagent web’. Samen met BT Heerhugowaard hebben 
we toen de handen ineen geslagen en de vacatures opengesteld voor de eerste DIWA. De mensen moesten 
wel talent hebben. We hebben ze daarom bij de soll icitatie een opdracht meegegeven om te zoeken in open 
bronnen op het web. Aan de hand daarvan is Mark Weg aangenomen als DIWA binnen het BT Hoorn.  
 
Dat was de start. Inmiddels werken we een tijdje met DIWA’s. Eén is geen. Het is erg kwetsbaar. Als Mark 
nu weg gaat, zijn we weer terug bij af. Daarom hebben we inmiddels een tweede DIWA aangenomen.  
 
Vanuit mijn idee over de structuur, helpt het mij om echt een onderscheid te maken tussen cybercrime en 
internetopsporen. We hebben in ons district een cybercrimeteam met specialisten die continu bezig zijn met 
cybercrimezaken. Eén laag daaronder hebben we de Basisteamrecherche (BTR) en de Districtsrechte (DR). 
Daarbij willen we per team twee mensen hebben die verstand hebben van cybercriminaliteit én twee 
mensen die verstand hebben van internetopsporen. Cybercrime is echt opsporen/onderzoek van digitale 
criminaliteit. Internetopsporen door specialisten betreft het genereren en verzamelen van informatie. Dit is 
bijvoorbeeld meer werken via OSINT. Een hele praktijkgerichte casus: op Schiphol was er gedoe met 
Drones. Deze vlogen waar het niet mocht. Er wordt dan iemand fysiek naartoe gestuurd op die lui 
(dronepiloten, red.) op te sporen. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Echter, de collega’s van 
internetopsporen weten via andere kanalen binnen no-time die dronepiloot op te sporen. Dat is weer iets 
anders dan een hackonderzoek, wat thuis hoort bij cybercrime. Het zal elkaar deels overlappen, maar het 
zijn wel verschillende specialisten. De onderste laag is dan op BT-niveau is dan de DIWA. Deze legt en 
onderhoudt onder meer digitaal contact met de  burger en doet aan digitale surveillance.   
 
Alle niveaus samen moet elkaar overlappen. Het zijn geen gescheiden clubs, maar het overlapt elkaar. 
Daarom moeten ze continu contact met elkaar hebben. De ‘cybercrime-man’ moet ook contact hebben met 
onze wijkagenten, bij wijze van. Ook over de teams heen. De netwerken moeten elkaar weten te vinden met 
tips en trucs. Daar willen we naartoe werken, dat is het ultieme plaatje.  
 
 
Het is wel een complexe, lange weg om de bovenstaande ideaalsituatie te creëren, zo ervaar ik. JE 
investeert in specialisten en je bouwt met hen kennis op, maar wanneer je dan op niveau denkt te zijn dan 
solliciteren de specialisten weer naar een andere functie en kun je opnieuw beginnen. Maar we moeten 
doorzetten: als je het op alle niveaus goed borgt, dan zijn we echt klaar voor de toekomst. Als je er niet in 
meegaat, dan loop je straks hopeloos achter. 
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Tijdens de huidige corona-crisis zien we een pittige toename in cybercriminaliteit en een daling in de 
reguliere criminaliteit. We slaan de handen dan ineen met de bovengenoemde teams. Ze (BTR, DR en het 
Cybercrimeteam, red.) hebben gister een aanhouding gedaan inzake sextortion door het hacken van 
snapchataccounts. De verdachte hebben we nu kunnen linken aan twintig aangiften, waarvan vijf in ons 
werkgebied. Dat staat in de krant en daar krijgen we credits voor.  

 

3. Waarom is een DIWA volgens jou noodzakelijk op een basisteam?  
Wij hebben in dit team 30 wijkagenten. Dan is het toch zot als je niet tenminste twee hebt die surveilleren in 
de digitale wereld?. Die digitale wereld is een enorme blinde vlek, dus je moet toch weten wat daar gebeurt? 
Je moet kennis dragen van de gevoeligheden, de sentimenten en het nieuws wat online te vinden is. Als je 
dat niet weet, dan sta je voor schut als politie. Als burgers aan de balie komen omdat zij aangifte willen doen 
van een veiligheidsthema waar op het web veel informatie over te vinden is en wat enorm actueel is , en je 
snapt er vervolgens geen bal van, dan sta je echt voor schut. Digitale criminaliteit is bovendien de meest 
groeiende vorm van criminaliteit. Het groeit harder als wat dan ook. Het is een must om kennis en 
vaardigheden in huis te halen om digitaal gebied. Je hebt daarnaast ook figuren nodig binnen je team om je 
medewerkers op vlieghoogte te brengen.  
 
Je mobiele telefoon is je identiteit tegenwoordig. Neem als voorbeeld topcrimineel Riduouan Taghi: die is 
alleen maar opgespoord met digitale manieren, hoor. Wij kijken veel naar welke stappen wij als team moeten 
nemen om te kijken hoe we mee moeten komen met de tijd. We zijn hier ook veel bezig met drones 
bijvoorbeeld. Dit is de toekomst voor de politie. We sturen nu fysiek een auto met twee personen na ar een 
melding, maar over tien jaar sturen we in veel gevallen een drone om te kijken. Als je kennis draagt van 
deze ontwikkelingen, moet je daar nu al op anticiperen. Dat proberen wij en de DIWA helpt ons daar enorm 
bij. Anticiperen we niet, dan is de achterstand die we oplopen straks niet te overzien.  
 

4. Waren er specifieke contacten die jullie binnen het basisteam misten? 
Deels wel. Voornamelijk met jeugd. Dat is nu overigens nog steeds aan de orde. Als je niet aanhaakt op de 
digitale wereld, mis je een behoorlijk stuk informatie. Dit moet overigens niet alleen van een DIWA afhangen. 
Dit zijn de specialisten, maar het is bedoeling dat zij een netwerk om zich heen bouwen van collega’s die dit 
ook bovengemiddelde digitale kennis en vaardigheden hebben om dig itale contacten te kunnen leggen en 
onderhouden. Het moeten ook de jeugdcoördinatoren en jeugdagenten die ook in die digitale wereld kunnen 
duiken. Ik zou willen dat iedere politiemedewerker een soort basisniveau daarin heeft. Het is aan de DIWA’s 
om dus ook kennis uit te leren.  
 

5. Hoe kan de DIWA volgens jou worden ingezet om het contact tussen politie en burgers te 
verbeteren?  
Door pro-actief communicatie op te zoeken. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld, merkten we dat heel veel 
meldingen naar het Regionaal Service Centrum (RSC) gingen en niet bij ons terecht kwamen. Onze DIWA 
had op dinsdagmiddag een digitaal bureau geopend om direct antwoord te geven op de vragen van burgers, 
dit leverde veel contacten en informatie op. Ook het social mediateam is heel  belangrijk. Via onze 
Facebookpagina komen ontzettend veel reacties doordat we laten zien wat we doen. Dat is goed voor het 
vertrouwen in de politie. Daarmee genereer je ontzettend veel contacten. Maar ook opsoringszaken worden 
via Facebook opgelost. Een s impel voorbeeld is het plaatsen van een getuigenoproep bij een gestolen fiets. 
We hebben daarmee al diverse successen bereikt waarbij we een verdachte hebben kunnen aanhouden en 
de fiets weer netjes terug hebben kunnen brengen bij de rechtmatige eigenaar.  
 
De DIWA helpt om met bepaalde doelgroepen makkelijker in contact te komen. Niet voor iedereen, maar 
voor bepaalde doelgroepen wel. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep waar de DIWA echt een 
toegevoegde waarde bij is.  
 
Wat ik uiteindelijk voor ogen zie voor mijn team is het volgende. Ik wil graag een kern, bestaande uit twee 
DIWA’s met daaromheen nog een man of 7/8 die ook een verhoogde kennis hebben en dat uit kunnen 
dragen binnen het team. Je krijgt dan een olievlek-effect. Je moet elkaar er mee besmetten. De meeste 
ouderen hebben geen zin in nieuwigheid, want er komt al zoveel op je af. Zij moeten het zien, doen en 
ervaren.  
 
 

 

6. Welke doelen heb je de DIWA meegegeven bij het opstarten van zijn functie?  
Ik heb hem niet zoveel doelen meegegeven. Ik geloof heel erg in het pioniersschap en eigenaarschap. 
Mensen moeten de ruimte hebben om te ontdekken. Het is zíjn specialisme, niet de mijne. Als ik zou zeggen 
van: ‘’ik wil het zus, of zo’’, dan werkt dat alleen maar belemmerend. Het zit niet in mijn systee m om een 
digitaal politiebureau te verzinnen. Ik kijk aan de zijlijn mee met de dingen die de DIWA onderneemt: past 
het binnen de kaders, druist het niet in tegen andere belangen, enzovoort. Het is meer de kaders bewaken, 
niet inhoudelijk sturen.  
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Het wijkagentenaspect is wel sterk binnen de functie en het is belangrijk dat dit zo blijft. Het is niet vooral 
opsporen. Ik merk dat als de BTR geen mensen hebben met affiniteit en kennis van digitale opsporing, dat 
de DIWA naar de opsporing wordt gezogen om te ondersteunen in de onderzoeken. Dat is nu juist wat we 
niet willen. Daarom is het belang van die verschillende niveaus en de samenwerking tussen hen ook zo 
groot.  
 

7. Wat is het effect geweest van het aanstellen van een DIWA?  
De informatie die we nu ontvangen is van een veel beter niveau, omdat je deze vanuit verschillende 
invalshoeken ontvangt. Het is meer valide. De DIWA bekijkt het digitale aspect als een casus wordt 
ingebracht. Vooral bij zaken met een grote maatschappelijke onrust. Alle signalen worden door de DIWA 
opgepikt op social media. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis: We zagen in het centrum van Hoorn dat er 
een spandoek hing met de tekst: ‘Rutte is een terrorist’. We wisten niet waar dat op sloeg en wat er achter 
zat, en vroegen onze DIWA of hij daar meer informatie over kon vinden. Dat hebben we bereikt. Mark (Weg, 
red.) pikte online signalen op rondom het spandoek en daardoor konden we er op gepaste manier op 
acteren.  
Ook tijdens de zwartepietendiscussie heeft onze DIWA zijn meerwaarde uitstekend bewezen. Hij zag dat 
iemand op social media postte dat hij zich wilde opblazen. Deze figuur is toen aangehouden door het 
arrestatieteam (AT). Bijzonder: we hebben het RTIC, SGBO en allerlei teams, maar onze DIWA vindt een of 
andere terrorist. Dat is wel echt klasse en toont het nut en noodzaak van de DIWA aan.   
 

8. Tegen welke problemen liep je aan?  
Heel veel technische dingen. Ik liep tegen de stugheid van de organisatie aan. Je hebt bepaalde middelen 
nodig. Maar dat moet via allemaal potjes, weggetjes en omwegen. Inmiddels is dat wel getackeld.  
 
Als je een DIWA aanstelt is het belangrijk om te kijken dat dit iemand is die de kennis en vaardigheden ook 
ook over kan brengen op de andere medewerkers binnen het basisteam. Hij moet draagvlak hebben bij de  
collega’s. Hij moet krachtig zijn en mensen mee weten te nemen in de digitalisering. Het moet een motivator 
zijn. Anders heb je het risico dat het een éénling wordt. Daarnaast moet hij goed kunnen inspelen op de 
behoeftes van het team. Tevens moet hij moet ook kunnen netwerken. In een ander BT binnen ons district is 
al een wijkagent gesneuveld, omdat hij zijn team niet mee kreeg.  
 

9. Wat zou je anders hebben gedaan bij het opstarten van de functie? 
Niets. Ik ben tevreden hoe het is gegaan.  

 
10. Hoe zie je de functie van DIWA voor je in de toekomst?  

Een DIWA op het basisteam, maar op alle niveaus daaromheen een digitale borging, zoals eerder verteld. 
Alle niveaus (cybercrime, BTR, DR, maar ook het RTIC, RSC, enzovoort, werken continu samen op digitaal 
niveau in een netwerk. Over de hele eenheid moet een netwerk worden opgebouwd. Ik geloof heel erg in 
‘ontschotten’. De politie zit vol met schotten en barrières onderling, dat werkt alleen maar belemmerend.  

 
11. Wat voor advies zou je geven aan teamchefs die een DIWA installeren?  

Ten eerste zou ik er gisteren al mee begonnen zijn. Elk BT moet er één hebben.  
Daarnaast: teamchefs moeten bij de selectie echt goed kijken of hij het in de vingers heeft. Ook met zoeken 
in open bronnen. Ze moeten enerzijds de vaardigheden om  in de digitale wereld goed uit de voeten te 
kunnen, anderzijds een netwerker/verbinder zijn. 

 
Als je begint moet het bovendien een pionier zijn die je niet alles voor hoeft te kauwen, maar zijn eigen weg 
ontwikkeld. Een zelfstarter. Hij moet ook informatie en best-practices op kunnen halen uit het land, want je 
hoeft niet alles zelf te verzinnen.  
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INTERVIEW 

Respondent: Berend Jager 

Functie: Senior GGP (Digitaal Wijkagent)  

Datum: 28 mei 2020 

Locatie: Online (via MS Teams)  

           Deelvraag 2 

 

 
1. Wie ben je en wat is je functie? 
Berend Jager, 58 jaar. Ik heb drie jongvolwassen kinderen die nog thuis wonen. Dat zegt misschien niet heel 
veel over de inhoud, maar daardoor blijf ik toch wel bij met de technologie. Ik weet ook hoe de jeugd naar de 
wereld kijkt en hoe mijn kinderen studeren. Voor mijn leeftijd zit ik beter dan gemiddeld in de ‘moderne tijd’.  Ik 
heb altijd wel een beetje in de ‘wijkagentenhoek’ gezeten en ben altijd wel wat bezig geweest mijn analyseren en 
aanpakken van bredere, maatschappelijke problemen. Sinds 2003 heb ik officieel de titel wijkagent gekregen, 
eerst in Eibergen. In 2010 ben ik in het centrum van Winterswijk als wijkagent aan de slag gegaan. Destijds 
waren er in onze eenheid twee collega’s begonnen met een twitteraccount. Dit hadden ze zelf bedacht en 
geïnitieerd. Dit bleek te werken. In mijn nieuwe wijk heb ik toen besloten om ook met een twitteraccount te 
beginnen. Eerst werd ik er intern om uitgelachen. Men zag het nut er niet van in. Koud, kil, niet functioneel, kost 
veel tijd: dat was de teneur die men over social media had. Men vond dat ik naar de mensen toe moest, handen 
moest schudden.  

 

2. Wat houdt jou functie precies in?  
Mijn functie bestaat uit het vertegenwoordigen van het team op sociale media. Daarnaast het stimuleren van 

collega’s om daar in grotere talen aan mee te doen. Met name de wijkagenten. Zij hebben inmiddels in hun 
functieomschrijving staan dat zij affiniteit hebben ermee en dit moeten kunnen inzetten t.b.v. de wijk.  

 
Ik ben aan het zoeken en het aan bouwen naar netwerken waar ik informatie uit kan halen en kan zoeken en 
weer terug kan geven. Dat wil ik weer teruggeven naar de wijkagenten op straat. 

 
Het is vooral coachen, maar ook zoeken en experimenteren. Dat laatste vind ik vooral het leukste. Je kan je 
eigen wensen heel erg uitbouwen. Een voorbeeld: door het SGBO corona is een veiligheidsbrief opgesteld. 
Daarin stond: we moeten de digitale mogelijkheden borgen in onze werkzaamheden. Digitaal kan een hele 
waardevolle aanvulling zijn en bovendien veel sneller om mensen te bereiken en bij elkaar te brengen.  

 
Digitale opsporing hoort ook bij mij, maar daar ben ik nog niet zo goed in en heb ik me nog weinig op gefocust. Ik 
ben wat ouder dan de gemiddelde digitaal wijkagent, maar dat brengt ook weer nieuwe inzichten. Als DIWA is 
het belangrijk dat je een creatieve geest hebt en die creativiteit ook gebruikt. 

 
3. Hoe is jouw functie tot stand gekomen? 
Ik ben in september 2010 begonnen met een twitteraccount op de computer. Ik had nog geen smartphone en  
wist er verder weinig van. Op de zaterdagavond dat ik begon had ik 3 volgers. Tijdens een disco bij een 
buurtschap hier in de buurt hielden we geregeld toezicht. Daar kreeg ik mijn eerste smartphone in mijn handen 
gedrukt. Eerst een beetje kijken en ontdekken. Er was toen iemand die liep achter mij langs en zei: ik volg jou al! 
Dat was erg bijzonder dat ik mijn eerste volger daar tegen kwam.  
 
Op een gegeven moment zagen we dat collega’s in Apeldoorn een moderne telefoon hadden en ook mooie 
plaatjes konden maken en op twitter konden plaatsen. Toen had ik gereageerd op iemand van de politie 
(technologie) omdat ik niet zo’n telefoon had. Daar hebben we toen een afspraak mee gemaakt. Van hem heb ik 
twee smartphones van gekregen met een simkaart erbij. Ik deed toen samen met mijn maatje, waar ik veel mee 
samenwerkte. Beiden kregen we een telefoon. Landelijk waren we toen alsnog één van de eersten die zo’n 
telefoon hadden. Voor onze omgeving hebben we toen landelijk een behoorlijke hoeveelheid volgers 
gegenereerd. Het was ook een beetje een competitie tussen mijn collega en ik. Het aantal volgers groeide snel. 
Het was ook gezellig, functioneel en leuk. Ook ondernemers deden mee, gemeenteraadsleden en andere 
politieke lui. Dit bracht mij ook verder met het ‘handjes  schudden’: er ontstond een prachtige manier van 
communiceren. Je krijgt steeds beter door wat het publiek leuk vind. Daar leer je heel snel van. Dierenleed 
bijvoorbeeld levert een hoop views en likes op.  
 
Na een tijdje hield de afdeling  communicatie zich hier ook mee bezig. Zij besloten om niet extra regels op te 
leggen, onder de voorwaarde: wat jij in een normaal gesprek met een ‘klant’ kunt delen, mag je ook op sociale 
media delen. Op twitter had ik contact met een collega uit Leiden. Daar hebben ze he t zo aangepakt dat 
collega’s die interesse hadden, 14 dagen in een soort oefenomgeving konden wennen aan het gebruik van 
Twitter en dan kregen een soort communicatie en stonden ze nog een maand onder soort van toezicht van 
communicatie.  
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Op een gegeven moment zag ik dat men ging verschuiven van Twitter naar Facebook. Toen heb ik (zonder 
toestemming van communicatie) een Facebookaccount aangemaakt. Daarna kreeg ik van mijn kinderen mee dat 
Instagram heel leuk was. Toen heb ik ook – na een beetje kijken – een Instagram account aangemaakt. De 
afdeling communicatie was het hier niet mee eens, omdat niet binnen de landelijke richtlijnen paste. Ik heb het 
toen toch gedaan. In plaats van dat het toen tegenhielden, vroegen ze of het goed was dat ze mij dan ook 
mochten volgen en dat ze nieuwe collega’s naar mij zouden verwijzen die interesse hadden in social media. 
(werd een soort van voorbeeld). Zo zijn mijn collega en ik doorgestoomd.  
 
Wat ik op een gegeven moment graag wilde zien, was dat ik de andere collega’s ook graag mee zou willen 
nemen (wijkagenten en collega’s in het veld). Ik heb toen een bijeenkomst georganiseerd om de interesse ter 
wekken bij collega’s, maar ik had eerst een teamchef die anti -social media was. Ik heb hem toen continu 
‘hoofdredacteur’ genoemd. Namelijk: als ik iets verkloot op social media, dan komen ze eerst bij hem. Ik heb hem 
toen op die bijeenkomst als hoofdgast/sleutelfiguur neergezet. Dat werkte: op een gegeven moment zag hij het 
licht. Ik neem mijn huidige TC nu ook altijd  mee in de tags op LinkedIn en geef haar ook credits. De teamchef zal 
zich er altijd van bewust moeten zijn dat ze  eindredacteur is. Dat houdt volgens mij ook in dat je moet faciliteren: 
mensen de kans geven om berichten te plaatsen, zich te ontwikkelen, voorzien in middelen, et cetera,, cursussen 
volgen. 
 
Op de bijeenkomst, met nog een aantal partijen, waren er toen een aantal collega’s die wel graag met webcare 
aan de slag wilden. De chef (hoofdredacteur) zij toen dat ik vooral in Twente om me heen moest kijken. Ik moest 
maar kijken wat ik nodig had en dan zou hij het regelen. Ik had ook een OE’er uitgenodigd en hem gevraagd of 
hij de portefeuille social media wilde houden in het MT.  
 
We hebben toen gezegd dat we per cluster, we hebben vier clusters, een Instagram, facebook en een 
twitteraccount wilden hebben. Dit was in november 2017. Die accounts worden dan gevoed door collega’s die 
werkzaam zijn binnen dat cluster. Ik heb toen gezegd dat ik op de bijeenkomst wel wil vertellen hoe ik dat 
fundament zie: in vier clusters. Beleid werd  allemaal belegd bij de OE’er die de portefeuille heeft. Ik doe alleen 
de leuke dingen. Zo wilde de teamchef het, want ik was de wijkagent en dat soort dingen moesten bij de OE’er 
liggen. Ik heb toen gezegd dat ik de OE’er wel wilde he lpen daarmee. Hij is toen samen met een OS beleid gaan 
schrijven. Daar stond toen in, globaal, wat ik over die clusters had voorgesteld.   
 
Toen werd het 2018. Ik zat toen 8 jaar in mijn wijk. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging en heb toen 
uitgesproken dat ik wat anders wilde. Ik vond het saai worden. Ik mijn laatste R&O gesprek kwam naar voren dat 
ik was uitgeleerd op het platteland. Mijn nieuwe teamchef kwam toen naar mij toe en die had toen een opvolger 
voor mijn wijk. Echter gaf ik aan dat die plek pas vrij kwam als ik wat nieuws had.  
 
 Ik had toen in de krant gelezen dat er in Enschede 43 fte bijkwam. Daar had ik wel oren naar. Ik heb daar toen 
een dag meegelopen. Ik werd getriggerd door de wijk rondom de universiteit: dynamiek, talen, multimedia, et 
cetera. Echter het bleef maar duren voordat er meer inzicht kwam in die 43 fte. Toen zei mijn teamchef: is 
Digitaal Wijkagent dan niet wat voor jou? Ik wist dat Sander (Hoed, red.) deze functie ook zou krijgen, maar ik 
had nog geen idee wat dit zou betekenen. Mijn chef zei toen: maak maar een functieomschrijving. Denk maar 
eens na wat je zou willen doen als DIWA. Toen heb ik van alle kanten informatie gevraagd; o.a. Dirk Jan 
Groteboer van de zeehavenpolitie. Toen heb ik een plaatje gemaakt over de taak van de digitaal wijkagent. (zie 
onder).  
 

Er moet staan Digitaal Wijkagent (gevraagd met leraar Nederlands). Geen Digitale Wijkagent.  Mooier zou 
nog zijn: Wijkagent Digitaal. We willen namelijk uitdrukkelijk b lijven uitdragen dat we wijkagent zijn. 

Verb inding zoeken, vinden en maken met burgers. Er zijn voor de burgers.  
 
De teamchef gaf toen akkoord en het MT vond het goed. Ze bood mij die baan aan en heeft geen vacature 
opengesteld. Ze zei: ‘’Je hebt je er al jaren in vastgebeten en ik vind dat jij het ve rdiend hebt’’, ondanks de 
stugheid waar je tegenaan loopt. Dat is overigens nu nog steeds zo.  

 
4. Waaruit bestaat die stugheid? 
Dat bestaat er uit dat wijkagent zich verstoppen achter argumenten als ‘’ik ben druk’’. Of dat ze andere zaken 
belangrijker vinden. Als ik mensen vraag: wie wil mij helpen op het TikTok account invulling te geven? Dan krijg je 
reacties als ‘’dat stomme gedans spreekt mij niet aan’’. Terwijl de politie Amsterdam er 50.000 abonnees mee heeft. 
Dat betekend dat je er wel wat mee moet. Het is niet alleen dansen en leuke filmpjes maken, maar de serieuze 
boodschap komt er ook gewoon tussendoor. Daarmee bereik je jongeren ontzettend.  
 
5. Tegen welke problemen liep je aan? 
In de formatie van het team zijn een x-aantal wijkagenten. Maar ik wilde wel de functie wijkagent houden, zodat je ook 
aanspraak op de 80/20 verhouding: 80% tijd voor het wijkwerk, 20% BPZ. Er zitten nog meer voorrechten aan: 
wijkagenten krijgen bijscholingen, cursussen enzovoort. Senior GGP met de portefeuille digitaal w as ook een optie, 
maar dit wilde ik liever niet.  
 
Veel mensen feliciteerden mij met mijn nieuwe functie. Maar ik kreeg ook weerstand. Mijn maatje vroeg me namelijk 
of die functie niet opengesteld moest worden voor iedereen om te solliciteren. Het antwoord  van mijn teamchef was: 
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ik zeg altijd tegen iedereen of ze ook willen ruilen. Dat willen ze nooit. Berend heeft aangegeven dat hij dat wel wil, 
dus ik vond voor mijzelf, naar eer en geweten gehandeld en dat Berend daar recht op had. Als jíj dat ook had gew ild, 
had je dat moeten aangeven. Tot op de dag van vandaag heeft mijn maatje mij nooit gefeliciteerd met mijn functie.  
 
Het rekensommetje kwam echter wel zo uit, volgens de verdeling 1 wijkagent op 5000, dat er een verschuiving plaats 
moest vinden binnen ons BT in de wijkagenten. Daardoor ontstond wel beroering binnen de collega’s omdat er ook 
over de clusters geschoven moest worden omdat ik een extra wijkagentenplek in beslag nam. Toen kwam het 
volgende verhaal: wanneer gaan we nu beginnen? De TC zei toen eerst dat ze langs de vier burgemeesters in mijn 
BT moest om a.d.h.v. mijn plaatje uit te leggen wat ik zou doen. Eén burgemeester vond het vervelend dat we in 
plaats van mij één geografische wijkagent zouden inleveren, omdat ze nog niet zagen wat het nut van mijn functie 
was. Men wil blauw op straat zien: wordt die digitaal wijkagent niet een kantoormuis? Ik merk dat dat ook op andere 
plekken in het land terugkomt. Als je als teamleiding gaat besluiten om een digitaal wijkagent aan te schaffen. Je 
moet dus als teamleiding goed overwegen hoe je functie gaat invullen, want het bestuur gaat er wat van vinden als 
deze drukt op de sterkte van wijkagenten.  
 
6. Tegen welke problemen loop je nu nog aan?  
Er zitten dus best veel haken en ogen aan. Ik ga stug door en ben daarom ook door de teamleiding uitgekozen om 
deze functie te doen. Ik kom overal weerstand tegen. Weerstand bestaat vooral uit: 
 
- Onwetendheid van de collega’s  
- Onwetendheid van de burgemeester / bestuur (wat gaat ie dan doen) 
- Men heeft het naar eigen zeggen ‘veel te druk’ voor digitale zaken. Ze zien dit als niet belangrijk genoeg.   
 
Ook bij jonge collega’s merk ik dat bij alles wat nieuw is, de hakken in het zand gaan. Bijvoorbeeld het gebruik van 
sociale media en TikTok, dan geven veel collega’s niet thuis. Bij collega’s mis ik nog wel eens dat we er voor de 
burger zijn en dat de burger er niet voor ons is. 
 
7. Welke doelen heb je meegekregen bij het opstarten van jou functie? 
Nee. Vorig jaar sprak ik daarover met mijn regiochef en mijn teamchef. Zi j vroegen toen: waar wil je volgend jaar 
staan? Dat wist ik toen nog niet. Ik heb binnenkort weer een gesprek en dan gaan we doornemen hoe het gaat en 
wat we willen. Ik hoor eigenlijk niet zoveel over mijn functie. Ook niet van mijn direct leidinggevende. Ik heb een 
gesprek aangevraagd om te horen hoe ze over mij denken.  
 
Tijdens mijn tussenevaluatie kwam naar voren dat ik weerstand tegenkom vanuit de werkvloer en weinig 
ondersteuning vind vanuit de leiding. Als de leiding digitale wil worden zullen wij oo k moeten zorgen dat digitaal in de 
volle breedte terugkomt in het politiewerk. Hier zullen ze zich hard voor moeten maken. Dat betekend ook sturen op 
digitaal en mensen aanspreken als zij niet meewillen. Het voelt soms een beetje als zwemmen tegen de stroo m in. 
Maar daarvoor ben ik destijds ook aangenomen op deze functie, omdat ik doorga op mijn eigen, onverstoorbare 
manier. Dat is overigens ook nodig, maar ik verwacht soms meer steun vanuit de leiding. Eigenlijk wordt ik wat te vrij 
gelaten en kijkt men wat te weinig naar mij om soms. 
 
8. Waren er specifieke contacten die jullie binnen het basisteam misten? 
Ik zie onze jeugdagenten niet heel veel met de jeugd bezig op internet, terwijl daar heel veel gebeurt. Vooral om op 
de hoogte te zijn van wat daar precies gebeurt en hoe de jeugd jou weet te vinden. We kunnen hier ook veel beter 
met de jeugd in het digitale contact. Die zoektocht moet ik hier nog beginnen, hoe we dat gaan aanvliegen.  
 
Collega’s moeten weten wat Mindcraft, FIFA, Pokémon Go, enzovoort is. Pas als ze op de hoogte zijn van dat soort 
zaken, kunnen ze in contact komen met jongeren. Als je niet weet wat er online speelt, is het niet eens meer mogelijk 
om een gesprek te voeren met jongeren. Even praten over het voetbal gaat niet meer op. Jongere n zullen er termen 
ingooien waarbij collega’s hun vraagtekens bij zetten en waardoor het gesprek niet loopt. Collega’s moeten zich dit 
beseffen en ik ga uitzoeken hoe ik ze op deze manier dichter bij jongeren kan brengen.  
 
9. Social media is bij jullie per cluster geregeld. Hoe bevalt dit? 
Ik heb nog een eigen account, maar de politie wil wel terug naar een ‘bedrijfspagina’ namens de plaatselijke politie. 
Dat is wel een beweging die we nu steeds meer krijgen: de privéaccounts gaan weg en de bedrijfsaccounts komen. 
Die bedrijfsaccounts zijn ook beter te vangen in de webcare. We kunnen de klant dat ook beloven dat we aan 
webcare doen: binnen een bepaalde tijd antwoorden. We merken echter dat die clusters gedragen worden door een 
klein aantal collega’s. Het zijn maar een paar collega’s die de accounts bijhouden. Ik ben nu bezig om collega’s te 
beïnvloeden om hen meer te laten doen op social media en het nut en noodzaak ervan in te laten zien.  
 
 
10. Waar focus jij je nu op om te zorgen dat er binnen het werkgebied digitale contacten worden gelegd en 
onderhouden?  
 
- Ik zorg er voor om wijkagenten aan de social media te krijgen. Collega’s die niet voldoende affiniteit met social 

media hebben om een eigen account te vullen, die kunnen gebruik maken van de clusteraccounts.   
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- Studenten krijgen op de academie geen les in het gebruik van social media. In hun tertiel 5 waar ze balie -
examen doen ga ik ze hier wegwijs maken in het gebruik van het programma OBI-4-WAN, waar wij de webcare 
in doen. Dit is een programma wat door de korpsleiding is aangekocht en kan worden gebruikt om de webcare in 
te doen. Zo kunnen studenten ook eenvoudige vragen via social media beantwoorden en worden ze hier vaardig 
in. Dit kunnen we natuurlijk niet allemaal zelf regelen om studenten hier voor op te leiden. Ik heb dit afgestemd 
met het hoofd OBT, die kende ik goed. Die zag het helemaal zitten. Vervolgens heb ik het weer afgestemd met 
twee trajectbegeleiders. Zo heb ik het aangevlogen.  
 

- We moeten voorlichting gaan geven in brede zin. Stukjes schrijven in seniorenbladen (klik niet zomaar elke SMS 
of mailtje aan) en ook onze social media kanalen gebruiken om dingen uit te zetten. Maar vooral ook het 

voorlichten van ouders van kinderen, om ouders ook tools te geven voor de opvoeding. Ik heb binne nkort de 

eerste voorlichting op een middelbare school.   
 
- Intern moeten we baliepersoneel beter op vlieghoogte brengen wat betreft het omgaan met aangiftes die over 

cybercrime gaan. Ik zie dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de werkvoorbereiding en mijzelf om 
de deskundigheid op dat gebied te vergroten.  

 
- Digitale vaardigheden aan elkaar uitleren met collega’s onderling. Gewoon bij elkaar gaan zitten en kennis en 

ook succesjes met digitale zaken op tafel gooien. Als collega’s behoefte hebben aan bepaalde kennis dan ga ik 
ze daarbij helpen.  

 
- Een stuk of 7 collega’s die peilen wat het sentiment is in de wijk en dat via Microsoft teams met elkaar delen. Of 

de wijkagenten allemaal op teams. Het gaat dan over welke problemen zie jij en welke opl ossingen draag je 
aan? Dat kan ook met een burgemeester of een ambtenaar Veiligheid en Openbare Orde erbij.  

 
Ik moet nu steeds meer op gang komen met de uitvoering van mijn functie. Voorbeeld: ik heb onlangs een Instagram 
account gemaakt voor een cluster in ons BT die dat nog niet had. Collega’s wilden dat ook niet, want ze hadden het 
‘’veel te druk’’. Er hebben slechts twee collega’s gereageerd die de inloggegevens wilden, van de 15 of 16 die dat 
konden doen. Daar zit dus nog wel een uitdaging. We hebben inmiddels al wel 800 volgers en ook al meldingen 
gehad via Instagram.  
 
Het mooiste aan social media vind ik dat je alles zelf in de hand hebt. Je hebt zelf in de hand wanneer je het plaatst, 
hoe je het plaatst etc. Voorbeeld: ondermijning vindt ook HIER plaats. Zo was er laatst cocaïne-afval gevonden in een 
weiland in ons werkgebied. Daar heb ik een berichtje van gemaakt en op social media geplaatst. Dat berichtje 
scoorde goed, omdat mensen kennelijk niet hadden verwacht dat dat soort criminaliteit zich ook  bij ons op het 
platteland afspeelt.   
Je hebt de toegang om op allerlei plekken je nieuws te delen en in te kleuren en zo te ‘sturen’ om mensen te 
bereiken. De afdeling communicatie doet dat niet meer voor ons. Dit moet je samen doen met collega’s en 
teamleiding: hoe wil je er op staan richting de burger en wat wil je uitstralen als politie. Mijn collega staat veel vooraan 
met met prio 1 meldingen. Daarmee haalt hij wel twee tot drie keer per week de regionale zender of regionale krant. 
Zo kun je nieuws ook sturen. Ik doe dat zelf ook wel eens. Ik heb inmiddels ook 4/5 namen van journalisten in mijn 
telefoon. Je hebt veel invloed op de berichtgeving die je doet.  
 
11. Wat zou je anders hebben gedaan bij het opstarten van de functie? 
Dat weet ik niet zo goed. Alle keren dat ik naar een nieuwe wijk ging, heb ik gemerkt dat het moeite kost om je positie 
duidelijk te krijgen voor je collega’s en ook voor jezelf. Een voorbeeld: in mijn vorige geografische wijk had mijn 
voorganger alles gedelegeerd. Voor contact m et de horeca had hij een collega die dat deed, voor contact met de 
ondernemers had hij weer iemand anders. In die fase zit ik nu nog een beetje. Ik ben nog zoekende. Waar liggen 
kansen? Deze fase waar ik nu in zit, heb ik elke keer bij het aanvaarden van een nieuwe wijk zo gevoeld.  
 
Het mooie van dit verhaal is dat ik in een groot landelijk netwerk zit. De expertise die ik nodig heb kan ik daarin heel 
makkelijk vinden. Als ik niet weet hoe ik iets aan moet pakken, dan bel ik even met een collega. Het is ee n 
groeimodel, ook omdat de DIWA in den lande nog in de kinderschoenen staat. Ik merk echter wel dat de zoektocht 
wordt ondersteund door de corona-tijd waar we nu inzitten. Ik zie vanuit het land steeds meer de roep komen om 
digitaal steeds meer als vaste waarde in ons werk mee te nemen. Het bewijst nu zijn nut. Maar: we moeten er wel 
voor waken om niet alles digitaal te doen. Fysiek contact is heel belangrijk en dat mogen we niet uit he toog verliezen. 
Het is belangrijk om de geografische wereld en het web te verbinden. Dat moet wel een warme verbinding zijn en 
daarom moet je met beide werelden nauw contact houden.  
 
 
12. Hoe kan een digitaal wijkagent worden ingezet om specifiek contacten met jongeren te leggen en 
onderhouden?  
Om de jeugd te bereiken moet je altijd meegaan in de tijd. Kijk waar de jeugd actief is. Als dat op Instagram is, doe 
dan dat. Als dat op TikTok is, maak daar dan ook een account aan. Ik hoor ook steeds meer over TikTok. Ik wil 
gewoon weten hoe het werkt en hoe het er uit ziet. Ik lees ook over de gevaren en de kommer en kwel in het 
systeem. Dat kan ik dan meenemen in mijn  eigen overweging om het te gebruiken, maar ook om jongeren te 
informeren over de gevaren. Ik speel eigenlijk continu in op de actualiteit. Je moet meegaan me de tij d. Als je dat niet 
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doet dan wordt je de politie van gisteren en niet van vandaag of morgen. We leven met ons opleidingsniveau al tien 
jaar terug in de tijd.  
 
Ik heb bijvoorbeeld ook snapchat. Doe ik niet zoveel mee, omdat het wel veel 1 op 1 communiceren is. Maar ik heb 
het bijvoorbeeld wel een keer bij een heterdaad inbraak gebruikt. Via snapchat kan je bijvoorbeeld via de kaart zien 
waar je vrienden zijn. Toen zag ik dat er vlak bij de plaats van de inbraak een vriendje online was; die heb ik 
benaderd als getuige. Die verwees mij vervolgens weer door naar een WhatsApp groep in de buurt. Heeft niet geleid 
tot de aanhouding; maar was wel heel grappig en een mooi middel. 
 
Als je wilt dat jongeren jou gaan volgen, zorg dan dat jij zelf mensen volgt die zij in teressant vinden en zoek daar 

interactie mee. Ga mensen volgen die het gewoon goed doen. Mij bijvoorbeeld, haha. Ik jat geregeld content van 

andere collega’s op social media die succesvol zijn. Bijvoorbeeld voorstellen van de wijkagenten op social media. O f 

je moet combinaties maken met actuele zaken, bijvoorbeeld ondermijning.  

Ik doe nu sinds kort aan Whatsapp-spreekuren met jongeren. Dat loopt storm. Ik heb daarvoor een speciale telefoon 

gekregen met een nieuw nummer. Ik heb daarmee veel contact met jongeren. Ze zeggen tegen mij: als dit er niet was 

had ik nooit contact met je opgenomen. Dit werkt erg drempelverlagend. Mijn WhatsApp-telefoon rinkelt de hele tijd 

door. Ik merk dat dat voor jongeren een behoorlijke behoefte ligt. 

We hebben binnen ons team een behoorlijk aantal bureaus dichtgedaan. Collega’s klagen daar over. Maar aan de 

andere kant: als ze ingepland worden bij een bureaudienst en er komt niemand, dan klagen ze ook. Dan kun je die 

tijd beter inplannen om digitaal contact te zoeken. Ik heb via Whatsapp binnen een uur 8 klanten te woord gestaan. 

Dat haal je nooit als je aan de balie gaat zitten. De gemiddelde politieagent vindt: als je bereikbaar wilt zijn, moet je 

een politiebureau hebben wat veel open is. Dat is echt ouderwets. En bovendien: n iemand wil nog baliedienst 

draaien. Service zit in online bereikbaar en toegankelijk zijn. Dat in veel mindere mate binnen de stenen van het 

politiebureau.  

 
13. Hoe waren de reacties van de burger na jouw aantreden?  
Ik krijg geregeld positieve reacties. Mensen herkennen mij op straat omdat ik online actief ben. Ook journalisten 
hebben er veel oog voor: ik word met regelmaat uitgenodigd om met een artikel in de krant te komen of in een radio -
uitzending. Ik merk dat mensen contact nu ervaren als een lage drempel en dat voelt voor mij als waardering.  
 
14. Hoe zie je jouw functie voor je in de toekomst?  
In het clubje van de landelijke digitale wijkagenten vergaderen we 1x in de twee maanden om te kijken of we 
draagvlak kunnen krijgen om te zien hoe we er landelijk een functie van kunnen maken en bovendien hoe we de 
functie van DIWA kunnen ontwikkelen. Het meest actuele is dat 2 collega’s vorige week op de landelijke briefing bij 
Erik Akerboom hun zegje mochten  doen. Daar hadden ze 7 minuten voor. Maar goed, er is dus wel steeds meer 
aandacht voor. 
 
Ik ben me nu aan het bedenken waar ik me de komende tijd op ga focussen. Social media heb ik goed onder de knie. 
Echter: opsporing ga ik nu wat meer naar kijken. Ik heb ik november 2019 een 4 -daagse cursus gehad van opsporing 
op internet. Ik ben ook aan het kijken naar meer opleiding voor mezelf om in het domein digitale opsporing vaardiger 
te worden.   
 
Wat bij mij nog een beetje een vraagteken is: op welke manier gaat men op surveillance in je digitale wijk? Waar 
begin je, maar ook: waar stop je? Dat is voor mij best nog wel een zoektocht. De opsporing moet niet te ver gaan, 
want ik moet niet zelf hele rechercheonderzoeken gaan draaien. 
 
15. Wat voor advies zou je geven aan beginnende digitaal wijkagenten? 
Blijf met je wijkwerk op het web wel dichtbij het geografische wijkwerk. Daar kan best een stukje handhaving en 
opsporing bij horen, maar in mijn functie moet de wijkagent in contact staan met de mensen. Als je elke keer heel 
diep in opsporingsonderzoek duikt, heb je het risico dat je RTIC’s  en cybercrimespecialisten voor de voeten loopt en 
bovendien je eigen wijk uit het oog verliest. Want de TC, maar ook het lokale bestuur, verwacht van jou dat je in het 
belang van het team vooral in contact staat met de burger in jouw digitale wijk. Zorg daarnaast dat je meteen een 
netwerk opbouwt en onderhoudt.  
 
De kerngedachte is dat de DIWA zorgt dat hij wijk, wereld en web bij elkaar brengt. Dat is een belangrijk zinnetje om 
te onthouden.  
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INTERVIEW 

Respondent: Hans de Vries 

Functie: Operationeel Specialist E (Plv. Portefeuillehouder GGP)    

Datum: 2 juni 2020 

Locatie: Online (via MS Teams)  

           Deelvraag 2 

 

 
1. Wie ben je en wat is je functie? 

Hans de Vries. Ik ben plaatsvervangend portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP). De GGP is een 
grote portefeuille binnen  ons korps. In 2018 zijn we gestart met de ontwikkelagenda GGP ‘Podium  . Daarin 
stellen we dat een aantal ontwikkelingen in de samenleving invloed hebben op politiewerk. We proberen 
basisteams te helpen bij deze ontwikkelingen in het politiewerk. Dat kan op diverse niveaus zijn. We zijn 
vooral aan het verbinden, makelen, helpen en ook sommige dingen financieren. Een van de vier externe 
sporen in de ontwikkelagenda is werken in wijk en web .  
 
Dat heeft er mee te maken dat we  brug moeten slaan tussen het fysieke werk op straat en het digitale werk. 
Dit is een speerpunt omdat we constateren dat er een viertal onderwerpen zijn waarop we als politie 
achterlopen. Een daarvan is digitaal. We herkennen da t we vaardigheden en kennis missen bij de collega’s 
op digitaal gebied. Wijkagenten weten van de hoed en de rand in de fysieke wijk, maar tegelijkertijd laten we 
toe dat er allerlei verbindingen zijn die we niet kennen. Daardoor missen we informatie en laten we mogelijk 
crimineel handelen toe. Als je geen beeld hebt van wat er online leeft en speelt in je wijk, hoe kun je dan een 
goede wijkagent zijn?  
 

2. Ik onderzoek de veronderstelling dat we door een gebrek aan digitalisering bepaalde digitale 
contacten missen. Dat we niet in de digitale haarvaten van de samenleving zitten. In hoeverre herken 
je deze veronderstelling?  
Ik herken deze helemaal. Wij pretenderen in de haarvaten te zitten, maar zitten niet in die digitale haarvaten. 
Althans, niet overal. Op sommige basisteams is men wel veel meer ‘digivaardig’. Maar op andere 
basisteams is dat veel minder en soms wordt ook helemaal niet gekeken naar social media.  
 

3. Wat merk je van dit probleem?  

Ik merk dat ik heel veel wijkagenten en anderen binnen de GGP tegenkom die onvoldoende weten wat er op 

digitaal gebied mogelijk is.  

 

Als wij hier niet snel wat aan doen, dan raken we alleen maar meer achterop. Vanuit de portefeuille GGP zijn 

we bezig met een onderzoek. We willen weten welke drempels we weg kunnen nemen zodat collega’s 

digivaardiger worden. We zijn daarmee aan het testen. Het gaat over gedrag, cultuur, vaardigheden. Dat is 

hele lastige materie. Om het even tot de wijkagent te beperken: als je niet op social media zit of 

onvoldoende digitaal bezig bent en niemand stimuleert jou om dat te doen, dan wordt het ook niets. Je moet 
goede voorbeelden om je heen hebben. Er is ook een taak voor de leidinggevende en OE om te sturen op 

digivaardigheid.  

 

Je als team, maar ook als persoon die eerste stap zitten, gewoon gaan proberen.   

Ik kwam via LinkedIn met een wijkagent in contact die net een TikTok-account had aangemaakt. Die zei: 

‘’daar zit jeugd. Ik weet niet hoe het werkt, maar ga het toch proberen’’. Zo hoort het!   

 

4. Hoe kunnen leidinggevenden volgens jou sturen op die digivaardigheid?  

Ten eerste is het signaleren en constateren dat er collega’s zijn die onvoldoende digivaardig zijn. Het 

gebruik van MEOS is bijvoorbeeld goed middel om dat te zien. Hoeveel bonnen heeft iemand 

uitgeschreven?    Maar ook gewoon het gesprek aangaan: hoe doe jij het in je wijk? Hoe maak jij contact in 

je wijk? Er zijn soms teamchefs die een wijkagent nodig hebben die echt goed fysiek is, maar ze zouden 

meer moeten vragen dan alleen het fysieke.  
5. Wat is volgens jou de oplossing voor dit probleem?  

Sturen is een ding, maar je moet het ook zelf willen. Als je het wilt, dan ga je zoeken naar wegen om het 
voor elkaar te krijgen. Als je afwachtend bent, dan gaat het niet. Bij alles wat we binnen de ontwikkelagenda 
doen is het zo dat er vraag moet zijn naar datgene wat we aanbieden.  

 
 

6. Wat houdt volgens jou de functie van Digitaal Wijkagent in? 
Het klinkt wat raar, maar eigenlijk ben ik tegen een digitaal wijkagent. Ik vind namelijk dat iedereen 
digivaardig moet zijn. Ik zie de digitaal wijkagent als een soort opstap naar het digitaal vaardiger maken van 
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ons korps. Je zou daar heel veel in moeten investeren. Je ziet dat veel mensen beginnen met een DIWA. 
Deze gaat dat voor anderen informatie verzamelt. Je gaat voor de rest van de collega’s een enorme 
leunstoel creëren, want zij denken dat ze dit nu zelf niet meer hoeven doen. Dat moet je dus zien te 
voorkomen . 
 
Bij een basisteam zal je altijd iemand nodig hebben die er iets meer vanaf moet weten dan een ander. Maar 
waarom een DIWA? Een specifiek poppetje zorgt ervoor dat we altijd zitten blijven en niet acteren 
 
Alle burgers laten digitale sporen na. Deze sporen zijn onmisbare intelligence voor onze dagelijkse 
politiepraktijk en in het bijzonder in onderzoeken. Dus iedereen die je in de wijk teg enkomt; of je nu 80 jaar 
oud bent en je zit op Facebook, om je bent 12 en je zit op TikTok; heeft die sporen. Die digitale sporen kun 
je niet alleen overlaten aan een DIWA. Het hele basisteam hoort daar verstand van te hebben. Ik merk dat 
dat nu nog niet het geval is, maar een DIWA kan wel helpen om dit te realiseren. 
 

7. In hoeverre sluit de opkomst van DIWA volgens jou aan bij de ontwikkelagenda GGP? 
Een op een. Dit is precies wat wij willen: het digivaardiger maken van collega’s. Uiteindelijk zal iedereen 
digivaardiger worden. Het is prima als dat begint met een DIWA. Werken in wijk en web moet een extern 
spoor worden. Eigenlijk hebben alle externe sporen betrekking op digitaal. Hoe kun je nou samenspannen 
tegen ondermijning als je niet weet wat er digitaal speelt in je wijk? Digitaal is een rode draad door de 
ontwikkelagenda maar nog niet binnen het hele korps. We moeten gewoon allemaal digivaardiger worden.  
 

8. Wanneer is een collega digivaardig?  
Ik denk dat je hier geen eisen aan moet stellen. We hebben 167 basisteams. Dat zijn allemaal verschillende 
teams. Dus er zal ook een verschillend niveau aan digitale vaardigheid moeten zijn om goed aanwezig te 
kunnen zijn in je wijk. Als je - bij wijze van - een wijk hebt met 5000 bejaarden dan zal de kans dan met 
digitaal vaardig is kleiner zijn dan in een gebied met heel veel jeugd en jonge mensen, die niet beter weten 
dat digitaal een wezenlijk onderdeel is in je leven.  
 
Wat prettig zou zijn is als iedere collega beschikt over een bepaald pakket waarin je weet hoe  je digitaal 
vaardig bent. Dat ze weten hoe LinkIn werkt, of Tiktok of Facebook, afhankelijk van de behoeften in het 
team. Als je via TikTok in contact kunt komen met de collega’s in je buurt, dan is dat prima. Misschien moet 
je ook wel wat weten over het Darkweb. Het gaat dan puur over kennis, want daar zelf op lopen vogelen 
werkt niet. Maar je moet wel weten wat er bestaat en hoe dat gebeurt. Veel collega’s weten nu niet eens wat 
de mogelijkheden zijn. Dan kunnen die mogelijkheden ook niet worden benut.  

 
Het wordt de mensen die niet digivaardig zijn nu ook wel heel gemakkelijk gemaakt. Zij komen er vaak nog 
mee weg. Een aangifte van een woninginbraak kan bijvoorbeeld nog gewoon op papier worden gemaakt. De 
vrijblijvendheid is groot.  

 
9. Hoe kan een collega digivaaridg worden die dat niet wil? 

Verleid hem / daag hem uit om het wel te gaan doen. Als iemand echt niet wil, dan voldoet diegene niet 
meer aan het profiel wat  wij zoeken bij een hedendaagse politieman of -vrouw. We zijn dus nu aan het 
onderzoeken hoe we mensen zouden kunnen uitdagen en hoe we die drempels om digitaal te worden 
kunnen beslechten. Daarnaast zijn we nog bezig met een ander onderzoek over social mediagebruik door 
politiemensen. Van beide onderzoeken krijgen we binnenkort de uitslagen.  
 

10. Wat merk je als portefeuillehouder van de opkomst van de DIWA’s in den lande?  

Wat we proberen te bereiken is dat we allemaal een (1)  digitaal wijkagent nemen per basisteam. Dit is de 

eerste stap om basisteams digivaardiger te maken. Het grotere gedachtengoed is om te zorgen dat iedereen 

dan digivaardiger wordt. Ik kan geen termijn noemen wanneer iedereen dat is.  

 

11. Hoe kan de DIWA volgens jou worden ingezet om het contact tussen politie en burgers te 
verbeteren?  
Dat vind ik een lastige vraag, omdat ik vind dat alle collega’s dat dus zou moeten doen. Maar ik denk dat, 
zoals we het nu doen, dat de DIWA daar zonder meer aan kan bijdragen. Dit kan hij doen door het 
signaleren van zaken die in wijken spelen. Dat lever informatie op. Als hij die informatie deelt  met collega’s, 
dan kunnen er acties en gesprekken plaatsvinden om niet alleen problemen op te lossen, maar ook in 
gesprek te komen met burgers en contacten te leggen.  
 
 
 
Op dit moment werken we in 8- of 9-uurs dienstverbanden. Ik voorzie dat dit in de toekomst anders wordt, 
omdat er namelijk momenten dat je op social media meer contacten kunt opdoen. Dat zou betekenen dat je 
in privétijd ook meer gaat kijken wat er speelt door het uitvoeren van digitale surveillance. Maar het zoeken 
naar, en analyseren van digitale sporen (in opsporingsonderzoeken) blijf je wel gewoon tijdens je dienst 
doen.  
 



  

DE MUIS IN DE RECHTER BOVENHOEK 
REINOUD WEILAND  

74 
 

 

12. Hoe zie je de functie van DIWA voor je in de toekomst?  
De eerste stap is om te gaan naar een digitaal vaardige organisatie. Alle teams moeten mee, niet specifieke 
wijken. Het moet namelijk veel breder zijn dan een wijk. Collega’s moeten zelf een bepaalde mate van 
vaardigheid hebben. Als er iemand is die hen daarbij helpt, dan is dat prima. Dit kan een DIWA zijn, maar 
het woordje WIJK-agent maakt dat je je wel meteen focust op de wijk. Het moet breder zijn dan dat. Het is 
mijn inziens een tijdelijke oplossing, een opstap naar meer kennis en vaardigheden voor iedereen binnen de 
organisatie.  

 
13. Zijn er zaken die wij als organisatie missen om te zorgen dat medewerkers digitaal vaardig worden?  

Wat ik mis is een soort netwerk van mensen die heel vaardig zijn in de digitale wereld. Die als vraagbaak 
zouden kunnen dienen van mensen die ergens mee worstelen en er niet uitkomen. Collegiale hulp kan beter 
geregeld worden.  We beschikken mijn inziens wel over de juiste middelen om digitaal vaardig te maken. 
Kijk naar je MEOS of naar de meer dan 4000 Chromebooks die zijn verstrekt om wijkagenten digitaal in de 
wijk aanwezig te laten zijn. Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt.  

 
14. Wat voor advies zou je geven aan teamchefs die een DIWA installeren?  

Denk vooral na over de toekomst. Hoe laat je niet alleen de digitaal wijkagent online aanwezig zijn, maar ook 
de rest van je team? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


