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Figuur 1: Maatschappijbeeld 10 

‘In de schaduw van morgen neemt de grote stad een belangrijke plaats in. Utopische en apocalyptische vergezichten 11 
wisselen elkaar af aan de vooravond van het derde millennium. Enerzijds zijn er de utopische verhandelingen over de stad 12 
als knooppunt van welvaart, cultuur en burgerschap, anderzijds zijn er de twintigste-eeuwse fin-de siècle -teksten waarin de 13 
stad wordt afgeschilderd als een poel van armoede, moreel verval en criminaliteit’. 14 

Godfried Engbersen, Utrecht 1997 (Engbersen 1997). 15 

  16 

  17 
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INLEIDING 18 

Al geruime tijd worstelt het bestuur met het omgaan met buurten die niet functioneren. Wanneer het gaat over 19 
Staten spreken we over ‘Failing states’. Spreken we ook over falende buurten wanneer we spreken over 20 
Slotervaart, de Schilderswijk of Ondiep? In het boek ‘De achterkant van Nederland’ wordt heel erg duidelijk dat 21 
zowel politieke ambtsdragers als beleidsmedewerkers geen idee hebben hoe om te gaan met dit soort buurten 22 
(Tops and Tromp 2017). Dat is ook niet verwonderlijk wanneer je bekijkt hoeveel nieuwe wetgeving waarvoor 23 
gemeenten verantwoordelijk zijn geworden. Denk aan de nieuwe Jeugdwet en aan de Wet Maatachappelijke 24 
Ondersteuning. Ook op andere locaties dan buurten, ik denk hierbij aan campings zoals Camping Fort Oranje 25 
bij Rijsbergen in West-Brabant (zie ook http://www.sbs6.nl/programmas/fort-oranje-camping-of-krottenwijk/). 26 
Geen unieke locatie volgens bestuurders.  27 

Dit document wil handvatten geven aan bestuurders, beleidsmedewerkers en medewerkers aan de kant van de 28 
Openbare Orde en Veiligheid, om inzicht te krijgen in (nog niet zichtbare) probleem buurten c.q. locaties. 29 
Hiervoor wordt als voorbeeld gebruik gemaakt van de kennis en kunde opgedaan met het implementeren van het 30 
werkproces ‘buurtregie’ en ‘data mining’in de politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Midden- en West Brabant 31 
en Zeeland. Langs beschrijvende weg zal vooral de geografische component worden belicht.  32 

WAAROM GEO INZETTEN. 

Geografische analyses worden al geruime tijd gemaakt bij de politie. In 1983 startte in Amsterdam de eerste 
experimenten met GIS. Dit experiment, waarbij op buurtniveau, criminaliteitscijfers aan het lokale 
management zichtbaar werden gemaakt, leidde tot betere inzicht in wanneer en waar bepaalde vormen van 
criminaliteit en overlast plaatsvonden. Dit leidde tot een betere inzet van personeel op die plaatsen en 
tijdstippen die werden geduid als ‘hotspots’. Criminaliteit en overlast daalde in een jaar tijd significant met 
meer dan 20% terwijl in de omliggende districten criminaliteit op z’n minst gelijk bleef of steeg. Daarnaast 
werden de ‘coldspots’ eveneens aan analyse onderworpen om te kunnen leren wat deze plaatsen anders 
maakten dan de ‘hotspots’. Door ook gebruik te maken van de demografie en dan vooral de daarin zittende 
criminogene, sociale en economische factoren in relatie tot de voorkomende criminaliteit en overlast zou elke 
gemeente in staat moeten zijn inzicht te krijgen in het functioneren van de buurten én interessanter naar de 
toekomst toe te kunnen voorspellen welke in de toekomst problematisch worden. Gezien de huidige politiek 
van de landelijke overheid taken over te hevelen naar de gemeenten moet het voor deze gemeenten interessant 
zijn op deze wijze te gaan werken en te leren van de ervaringen die door de schrijver zijn opgedaan. 

Op dit moment is er een discussie gaande over een oud sociologisch thema: ‘segregatie – sociale cohesie’. Dat 33 
thema voor het gemak ’segregatie1’ versus ‘integratie2’ komt bijna dagelijks voor in de media. Vooral na de 34 
laatste 2e Kamerverkiezingen van 2017 met de opkomst van de politieke beweging DENK en al langere tijd de 35 
uitingen van politici van de politieke bewegingen als de PVV en de SP, wordt zichtbaar dat het kennelijk slecht 36 
is gesteld met aan de ene kant die integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving en aan de andere 37 
kant dat een groot deel van de Nederlandse bevolking die nieuwkomers niet accepteren als medeburgers. In 38 
stadsdelen van de grote steden zoals Rotterdam-Zuid en Amsterdam-West stemden meer mensen op DENK dan 39 
op een klassieke politieke partij als de PvdA of de SP, de traditionele partijen voor werknemers en nieuwkomers 40 
(Slot and Hylkema 2017). 41 

                                                             

1 Van Dale: afzondering (uit de samenleving), sociale scheiding van bevolkingsgroepen in een land met 
gemengde bevolking. 

2 Van Dale: het als gelijkwaardig opnemen van een bevolkingsgroep (van een ander ras) in een bep. maatschap-
pij. 
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De (omslag)afbeelding (Figuur 1) geeft aan dat de samenleving gecompliceerd is. Maatschappelijke onrust over 42 
een moord op de filmmaker Van Gogh, mensen die aan het einde van een marktdag uit de vuilnisbak voedsel 43 
halen om te kunnen eten, criminele groepen die eigen grenzen trekken, drugsgebruik, verzet tegen machthebbers 44 
op basis van een religie of de effecten van criminaliteit op (delen van) de samenleving (Brimicombe et al. 2001). 45 
Afnemende sociale informele èn formele controle en toenemende individualisering bepalen hoe wij met elkaar 46 
omgaan. In de westerse samenleving is inmiddels wel duidelijk dat wanneer je dit soort complexiteiten wil 47 
voorkomen, dat je een ordening moet aanbrengen zoals verbeeld in een van de plaatjes over de inrichting van 48 
een ‘goede openbare ruimte’.  49 

In ons taalgebruik wordt vaak verwezen naar ‘de openbare ruimte’ om aan te geven dat alles wat instituties 50 
‘doen en laten’ zichtbaar, dus controleerbaar hoort te zijn. Ook ‘samenleven’ die je in het algemeen in een 51 
‘openbare ruimte’ of je dit een fysieke openbare ruimte bedoelt, of je huis, het kantoor… Die ruimte moet goed 52 
worden ingericht, beheerd en bewaakt. Is de inrichting fout, dan wordt het niet gebruikt, of wordt door 53 
verkeerde groepen gebruikt, is het goed ingericht, dan gebruikt iedereen de ruimte naar volle tevredenheid 54 
(Project for Public Spaces 2000; Van der Wouden 1999). Toezicht en handhaving blijven noodzakelijk. 55 

Wat betekent dat voor een institutie als de politie, de gezondheidszorg; wat betekent het voor de gehele 56 
openbare orde en veiligheidsketen, de brandweer? Wat dacht u van de gehele overheid? Waar vindt 57 
radicalisering plaats, of waar zijn de risico’s het grootst? Waar is de meeste burenoverlast, jeugdcriminaliteit, 58 
verloedering? Vragen die steeds meer gaan spelen sinds de politie de ‘nijging’ heeft zich terug te trekken uit het 59 
openbare domein en steeds meer overlaat aan medewerkers van de gemeenten. Eén van de vragen - in het 60 
verleden - voor de politie was in ieder geval hoe kunnen we het werkconcept ‘buurtregie’(nu de wijkagent) zo 61 
inrichten dat de juiste m/v in de juiste buurt komt te werken. Voor de grote van de buurt stonden de 62 
huisartsenpraktijken model. Daarnaast wilde de korpsleiding van de Amsterdamse politie weten of de door de 63 
politie gebruikte wijkindeling nog in overeenstemming was met de praktijk en met de indelingen van de andere 64 
partijen werkzaam in het veld van de openbare orde en veiligheid, zoals de brandweer en de GGD. Het ideaal 65 
was dat alle diensten van gelijke grenzen gebruik zou maken in het verzorgingsgebied3 van de Amsterdamse 66 
politie. Het gelijktrekken van de ‘werkgebieden’ van de hulpdiensten had een belangrijk doel, namelijk het 67 
inzichtelijk maken van problemen die elkaars werkveld raken4. Het bekendste en veelal in de media 68 
voorkomende aangehaalde ‘verwarde persoon’ is daarvan een herkenbaar voorbeeld. Het gebruiken van 69 
verschillende buurtindelingen ‘verwatert’ de kennis van alle betrokken partijen bij de opvang van deze – vaak – 70 
psychiatrische patiënten. Nu valt de opvang van deze ‘verwarde personen’ veelal onder de 71 
‘verantwoordelijkheid’ van de politie en worden zij vaak ingesloten in een politiecel of een zogenaamd 72 
‘dagverblijf’. In de samenleving leven duidelijke opinies dat het niet de politie is die voor deze mensen moet 73 
zorgen maar de ‘psychiatrie’.  74 

DOEL VAN DIT DOCUMENT 75 

Het kan zoveel mooier, beter en slimmer!(Stam 2016) Dit document verhaalt aan de ene kant over de zoektocht 76 
naar een goede manier om de zwaarte van de buurten te bepalen en de daarbij gevolgde zoektocht. Daarnaast 77 
vertelt het over de nut en noodzaak. Wat kan ik er mee in de praktijk van alle dag. Dit artikel wil handvatten 78 
geven aan andere instituties om met een Geografisch Informatiesysteem (GIS) problemen in beeld te krijgen 79 
zonder dat dit veel inspanningen kost. 80 

Omdat Geoinformatie in een klein deel van de sociale wetenschappen (geografie) wordt gebruikt zal dit artikel 81 
beginnen met het beschrijven van een casus (Buurtregie bij de politie). Vervolgens zal beschreven worden wat 82 

                                                             

3 Het werkgebied van de politie Amsterdam-Amstelland betreft de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen.  

4 Gezamenlijke problemen van hulpdiensten hebben veelal sinds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de 
Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet één ‘eigenaar, namelijk de Burgemeester.  
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GIS is en hoe het in de praktijk gebruikt kan worden. Hierna zal een methodiek voorgesteld worden die 83 
eenvoudig is te gebruiken door lokale overheden. Tenslotte zal deze methodiek geëvalueerd worden op (brede) 84 
toepassing door verschillende disciplines. 85 

De politie heeft ‘het wegen van de zwaarte van de buurten’ aangepakt volgens de methodiek van Prince25.  86 

'Samenleving', in de algemene zin van het woord, betekent 'een gemeenschap, natie, of breder, groepering van 87 
mensen met gemeenschappelijke tradities, instituties en collectieve activiteiten en belangen, of meer specifiek 88 
een blijvende, samenwerkende sociale groep waarvan de leden zich door interacties met elkaar hebben 89 
ontwikkeld in complexe door relatiepatronen (online versie Merriam-Webster Dictionary). De gemeente 90 
Rotterdam hanteert een eenvoudige definitie die ook gangbaar is in het middelbare onderwijs: ‘De mensen die 91 
samen in een land wonen’. Al met al een complex concept dat zijn complexiteit vooral laat zien rond 92 
verkiezingen voor bijvoorbeeld de Tweede Kamer. De samenleving is het studieobject par excellence van de 93 
sociologie.  94 

BUURTREGIE 95 

Begin 1999 is een eerste onderzoek geweest om middels indexering de vermeende zwaarte van buurten in de 96 
politieregio Amsterdam-Amstelland in beeld te brengen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de datawarehouse, 97 
het bedrijfsprocessysteem XPol- (nu Basisvoorziening Handhaving) gegevens over het jaar 1998 in samenhang 98 
met socio-demografische gegevens. 99 

In 2001 hebben wijzigingen in omgevingen en de werkdruk het gevoel gegeven dat de zwaartebepaling van 100 
buurten en wijkteams aan verandering onderhevig is geworden.  101 

Voor de buurtregisseur bestond er de wijkagent bij de politie. De wijkagent was vooral een sociale agent. Een 102 
bemiddelaar tussen burgers en burgers en bedrijven onderling. Eerder een maatschappelijk werker in dienst van 103 
de politie. Met de komst van de wijkteams was het de bedoeling dat iedere agent deze taak zou gaan doen. De 104 
agent zou van een ‘uniform rijdende in een auto’, rijdende van meldkamer klus naar meldkamerklus in de 105 
breedste zin des woords, verworden tot een entiteit dat aanspreekbaar was omdat hij of zij op straat liep. Het 106 
einde van de wijkagent naderde met de komst van de ‘community policing’ gedachte (Alpert and Dunham 1988; 107 
Braha and Weisburd 2010; Den Boer et al. 2001; Kelling and National Institute of Justice (U.S.) 1993; Van der 108 
Torre 1999).  109 

Ten behoeve van dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de rapportgegevens uit de XPOL data van 2001 110 
en de FMS-data6 van 2001. En ook nu zal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare socio-demografische 111 
gegevens per gemeentebuurt van het gemeentelijk bureau voor Onderzoek en Statistiek van januari 2001 (van 112 
Hinte 2002). 113 

De politie, maar tot op heden elke overheidsorganisatie, maakt gebruik van een groot aantal systemen. In Figuur 114 
2 een voorbeeld van de vereenvoudigde weergave van het politiesysteem. Kenmerkend is het groot aantal 115 
systemen die op de een of andere manier aan elkaar gekoppeld zijn door een datawarehouse. Veel van deze 116 
informatie mag door aangewezen functionarissen gekoppeld worden en in context – openbare orde en veiligheid 117 
– worden geanalyseerd. Het koppelen en daarna gebruiken vindt echter slechts sporadisch plaats. 118 

                                                             

5 Voor uitleg Prince2 methodiek: https://nl.wikipedia.org/wiki/PRINCE2 . 

6 FMS: Flexibel Meldkamer Systeem. Een oud systeem waarin de Politiemeldkamer de 112 meldingen 
verwerkte. Het was een belangrijke bron van informatie over hulpverleningsvragen aan de politie. Denk aan 
burenoverlast, geluidsoverlast, ongevallen, maar ook criminaliteit. 
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 119 

Figuur 2: Anatomie van Politie informatie 120 

Onderzoekers van het ‘Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment (AME)’, aan de Universiteit 121 
van Amsterdam, hebben in opdracht van de korpsleiding (HC Han van Kapsenberg) een deductieve-122 
onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee een groot aantal buurten op hun karakteristieken kunnen worden 123 
gewogen (Bontje, Ostendorf and Dijkink 2001; Brimicombe et al. 2001). Deze methode zal zoveel mogelijk 124 
geïmplementeerd worden binnen het onderzoek. Voor de overblijvende buurten zal teruggegrepen worden op de 125 
eerder beproefde methode van determinatie (Kempen et al. 2000; Musterd, Ostendorf and Deurloo 2004). In 126 
2006 en 2010 is het onderzoek herhaald. In 2010 zijn zelfs de gemeentelijke buurt- en de CBS grenzen 127 
aangepast aan de grenzen van de politie en visa versa naargelang de logica. Getracht is grenzen te trekken over 128 
de assen van (vaar)wegen of langs erfafscheidingen van parken en plantsoenen7. De indeling van 2010 wordt 129 
nog steeds gebruikt. 130 

In dit artikel gaan we niet in op het waarom van buurtregie maar we kijken wel naar een belangrijke methodiek 131 
achter het bepalen van de zwaarte van de buurten. Centraal stond de vraag van de opdrachtgever dat de organisatie 132 
behoefte had een goed instrument te hebben voor de allocatie van arbeid in een goed werkende buurtenindeling die 133 
duidelijkheid gaf over de zwaarte van het werkaanbod. Deze methodiek moest tevens begrijpbaar zijn voor de 134 
mensen over wie het ging, namelijk de buurtregisseur c.q. wijkagent. Een plaatje zegt nu eenmaal meer dan een 135 
rapport. Ik gebruik hiervoor niet de cijfers van het buurtregie-onderzoek maar recente cijfers van de Gemeente 136 
Amsterdam.  Door het projectteam werd, naast de gebruikelijke werkwijzen bij reorganisaties, gekozen voor een 137 
geografische benadering. Aangezien al vroeg werd vastgesteld dat de geografische grenzen die gebruikt werden 138 
door de verschillende hulpverleningsorganisaties niet met elkaar in overeenstemming waren, is de 139 
samenwerking gezocht met de Dienst Onderzoek & Statistiek (nu: Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek), 140 

                                                             

7 Sommige grenzen liepen onder het oude regime achter de gevel of soms zelfs dwars door bebouwing om 
(m.n.) hoofdwegen onder één (buurt)beheerder te krijgen. Andere gebruikers hadden de grens vaak over de as 
van de weg liggen. 
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de gemeentelijk coördinator Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Amsterdam, de gemeentelijke 141 
afdeling Statistiek en Onderzoek van de Gemeente Amstelveen en de coördinatoren bij de andere 142 
regiogemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn. Naast de gemeentelijke leveranciers is gebruik 143 
gemaakt van gegevens die verkregen zijn van het CBS.  144 

Alle verkregen gegevens waren geschikt om in een geografische omgeving te verwerken8. 145 

GEOGRAFISCHE ANALYSE TECHNIEK EN DE ROL DAARVAN IN DE 146 
MAATSCHAPPIJ 147 

Wat heeft een concept als ‘samenleving’ te doen met het onderwerp als het gebruik van een Geografisch 148 
Informatie Systeem9 (verder GIS) (Rogerson 2010)?  149 

Het overkoepelende thema voor de sociologie is hoe GIS-inzichten, het functioneren binnen de wetenschappen 150 
beïnvloeden. Hoe deze technologie ‘het doen van’ onderzoek beïnvloedt en zelf wordt beïnvloed door de 151 
verschillende structuren, werkwijzen, mechanismen en de huidige postindustriële maatschappelijke 152 
karakteriseringen. Eenvoudiger, hoe geografische informatietechnologie van invloed is op mensen en 153 
organisaties en, omgekeerd, hoe mensen en organisaties door het gebruik van de verkregen inzichten door deze 154 
technologie én de samenleving veranderen. Ik zie daarbij het begrip wetenschap zeer breed! 155 

Tot op heden wordt GIS vooral gezien als een cartografisch instrument. Binnen de overheid wordt GIS vooral 156 
gebruikt voor de ruimtelijke ordening. Dat is jammer. Er zit veel meer in. Een voorbeeld hiervan is de site van 157 
de gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/veiligheid-cijfers/. Een 158 
goede start maar nog geen koppeling met de demografie van de stad.  159 

In Amsterdam werd al in 1529 een gebiedsindeling gebruikt voor de verdeling van de armenzorg en door de 160 
eeuwen heen is deze indeling steeds veranderd en aangescherpt en van andere doelen voorzien: ‘Van armenzorg’ 161 
naar een brede ‘Business Intelligence’ instrument. 162 

GIS kan op vele terreinen een belangrijke rol spelen omdat aan werkelijk elk element van het leven locatie-163 
informatie is verbonden. Zelfs de plaats waar een computer staat kan worden bepaald (ook IP-adressen zijn met 164 
een GIS in beeld te brengen. Zelfs GSM’s kunnen ruimtelijk gevolgd worden). 165 

STROMINGEN 

Binnen de gebruikers van GIS bestaan verschillende ideeën over de ruimte dat het moet krijgen in het 
verklaren van maatschappelijke problemen. 

 166 

The Sage Handbook of GIS and Society (Nyerges, Couclelis and McMaster 2014) stelde na een aantal 167 
werkconferenties dat ‘er groeiend bezorgdheid dat belanghebbenden in de samenleving, m.n. de al 168 
gemarginaliseerden, uit de discussies werden gehouden die in toenemende mate gebaseerd werden op 169 
geografische analyses.’ Gelukkig zien we in Nederland een ander beeld. Mooie voorbeelden zijn de interessante 170 

                                                             

8 In essentie zijn alle gegevens om te zetten naar geoinformatie. Elke gebeurtenis vindt ergens plaats, elk huis 
staat ergens en zelfs een computer heeft zijn locatie in een netwerk waaraan een vorm van geoinformatie hangt. 
Ook laptops zijn geografisch te volgen, evenals Gsm’s en Tablets. In de praktijk maken de gebruikers ‘graag’ 
gebruik van deze mogelijkheid zonder te beseffen dat ook ‘sporen’ achter gelaten worden. Denk aan de 
mogelijkheid van Apple om een verloren of gestolen iPhone terug te zoeken met iCloud/Zoek iPhone! 

9 Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geografisch_informatiesysteem. 
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geografische analyses van Josse de Voogd over de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ook het Algemeen 171 
Dagblad publiceert regelmatig geografische beelden over bijvoorbeeld criminaliteit. Het blijven echter wel 172 
relatief eendimensionale beelden. Politiek geograaf De Voogd gebruikte de exit gegevens van de stembureaus 173 
die verzameld werden door het ANP en de verkiezingsuitslagen van het CBS (zie Josse de Voogd op Twitter10).  174 

Tot een recent verleden bestond er een discussie in de GIS-wereld over de nut en noodzaak van het gebruik van 175 
deze technologie. Ik sluit hierbij aan bij een standaardwerk van Nyerges et al (Nyerges, Couclelis and McMaster 176 
2014):  177 

‘[…] In eerste instantie, kwam een groot deel van de motivatie voor het doen van onderzoek naar de relatie 178 
tussen GIS en ‘de maatschappij’, voort uit kritiek op de GIS technologie, wat resulteert in polarisatie van voor- 179 
en tegenstanders van het gebruik van deze technologie. Aan de ene kant de voorstanders die de technologie als 180 
een goede nieuwe methodiek zagen, door het versterken van de wetenschappelijke kennis over zowel de 181 
menselijke als de natuurlijke geografische wereld, en het verbeteren van de kwaliteit van de daarmee 182 
samenhangende beslissingen. Aan de andere kant waren er onderzoekers die erg kritisch stonden tegenover het 183 
gebruik van GIS. Zij zagen het als een als weer een technologie die de samenleving ‘in de gaten houdt’ Een 184 
technologie die enorm veel potentie heeft.’  185 

Een potentie die we nu al kunnen zien. Denk aan het gebruik van ‘Global Positioning Systems’ en dan vooral 186 
aan het ‘Internet of Things’ (IoT)11. IoT zorgt voor een continue verbinding tussen de GPS-zender en een 187 
ontvanger. Een recent voorbeeld zijn de nieuwe modellen van het automerk BMW die voorzien zijn van IoT of 188 
het gebruik van netwerkprinters. De leverancier kan deze auto’s ‘life’ volgen; zij gebruiken dit systeem om 189 
fabrieksmatig bij te houden hoe de auto zich gedraagt en voor het leveren van ‘Service’. Inmiddels zou de 190 
leverancier wel kunnen zien waar de auto is geweest. In dit artikel gaan we niet in op de mogelijkheden van het 191 
gebruik van IoT. Ik wil het hebben over het gebruik van sociaal demografische gegevens in een Geografische 192 
omgeving.  193 

PRAKTIJK VAN ALLE DAG. 194 

Waar treft u in PUBLICATIES een geografische kaart aan? Een kaart die duidelijk maakt hoe het zit met 195 
armoede of criminaliteit? Het zijn de kranten als het Algemeen Dagblad en de Volkskrant die met regelmaat 196 
gebruik maken van presentatie om zaken als de jaarlijkse misdaadkaart of de troepenbewegingen in Syrië te 197 
‘presenteren’. In het overgrote deel van wetenschappelijke publicaties treft u ook geen kaarten aan hoewel het 198 
onderwerp dat wel zou toestaan. Het zijn geen grafische presentaties maar tabellen. Kijk echter in een 199 
wetenschappelijk tijdschrift en u ziet zeer weinig kaarten; wel mooie grafieken en tabellen en dat is jammer. Een 200 
kaart vertelt veel beter WAAR IETS gebeurde. Een kaart kan gebruikt worden als grafiek. Met een goede GIS 201 
kan net als met een rekenblad gerekend worden. Anders dan in een tabel of de traditionele grafiek kunt op de 202 
kaart aflezen wat de ruimtelijke relatie is van de ene variabele en de andere. Je kan kaarten over elkaar heen 203 
leggen. Er zijn ook mogelijkheden om over de grenzen van de variabele heen beelden te schetsen. Dat maakt het 204 
mogelijk relaties te zien tussen variabelen. Variabelen ‘stapelen’ is op de kaart eenvoudiger te doen dan in een 205 
tabel of een grafiek. Naast de meer beschrijvende statistiek kan ook explorerende statistiek worden bedreven. 206 
Voorbeelden zijn geographic profiling of tijdreeksseries op kaarten. Een belangrijke vraag die ik mijzelf stel 207 
is: ’wil een krant, een overheid of een wetenschappelijke publicatie wel een fenomeen grafisch in een  kaart 208 
presenteren aan het publiek?’. 209 

In de binnensteden komt de veelheid van partijen en belangen samen. Denker inwoners, bezoekers, retail en 210 
horeca ondernemers (voor alle soorten en maten), vastgoedeigenaren, de gemeentelijke overheid, culturele, 211 
vrijetijds- en maatschappelijke ondernemers en instellingen, investeerders, belangenorganisaties (bijvoorbeeld 212 

                                                             

10 Zie op Twitter.com: @Jossedevoogd  . 

11 Zie voor nadere uitleg: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things  
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voor monumenten, de fiets, energie, et cetera). Op een hoge schaalniveau hebben ook buurgemeente scoorde 213 
provincie, brancheorganisaties, financiële instellingen belangen bij en invloed op het functioneren van de 214 
binnenstad. De belangen van deze partijen lopen op. Een stevig uiteen. Op andere punten zijn belangen beter 215 
gelijk te schakelen. De eind daar gingen ze op de stakeholders in de binnenstad zo te organiseren dat het lukt om 216 
deze divergent te belangen in zo groot mogelijke maat te laten convergeren en organiseren, om ze tot scherpte 217 
eigen gedragingen beslissingen voor de toekomst te kunnen komen. Kortom: zorgen voor professionele 218 
binnenstad samenwerking. 219 

In deze paper zal aan de hand van de implementatie van het werkproces ‘Buurtregie’- een vorm van 220 
professionele samenwerking - verhaald worden hoe de politie, in samenwerking met de Diensten informatie, 221 
Onderzoek en Statistiek van meerdere gemeenten in de regio van de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland, 222 
gebruik maakte van een GIS om te bepalen welk type ‘politiemens’ in welke wijk tewerkgesteld moest worden. 223 
Tevens leidde het project tot een herijking van de verschillende buurtgrenzen12. 224 

 225 

BUURTEN EN WIJKEN 226 

Er is een grote verwarring over wat onder buurten en wijken wordt gezien. Dit essay zal daar geen verandering 227 
in brengen. Ook de gemeente Amsterdam constateerde dit in 2006: 228 

 ‘Binnen de aanduiding voor gebiedsindelingen wordt geen eenduidige terminologie gebruikt. Amsterdam had eerst wijken, 229 
later werden dit buurten. Nadien zijn uit de buurten buurtcombinaties en stadskwartieren gevormd. De stadskwartieren 230 
werden later wijken genoemd. Op basis van de wijken zijn later de stadsdelen gevormd. De termen stadskwartier en wijk om 231 
een gebied aan te duiden worden nu niet meer gebruikt in Amsterdam. 232 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt daarentegen de Amsterdamse stadsdelen wijken; de Amsterdamse 233 
buurtcombinaties worden door het CBS buurten genoemd. In het verleden zijn ook de termen kanton en sectie gebruikt’. 234 

Een kaart wat zware en lichte buurten zijn om in te werken. Een vraag die belangrijk is om de juiste man of 235 
vrouw voor functies in die buurten te krijgen.  236 

Buurten verschillen van elkaar qua karakter. Niemand zal ontkennen dat de omgeving van het Centraal Station 237 
een ander soort buurt is dan Oud-West en ook dat er nogal wat verschil zit tussen de Jordaan en de Bijlmermeer. 238 
Daarom verschilt het werken in de ene buurt met dat in de andere. In de ene buurt is het werkaanbod 239 
gevarieerder, complexer, zwaarder, moeilijker of gewoonweg anders dan in de andere buurt. De 240 
onderzoeksvraag is echter of dergelijke verschillen ook in objectieve zin vast gesteld kunnen worden en 241 
daarmee of de relatieve zwaarte (complexiteit) in objectieve zin kan worden gemeten. 242 

Uit verscheidene rapporten van universiteiten, onderzoeksinstituten en -bureaus is gebleken dat er wel degelijk 243 
sprake is van verschillen in complexiteit tussen buurten (Rovers 1997). De ervaring van politiemensen en het 244 
gevoel wordt daarmee bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Desondanks blijken geen van de bestaande 245 
onderzoeken geschikt te zijn om differentiatie naar zwaarte of complexiteit op buurtniveau helder zichtbaar te 246 
maken. 247 

Het karakter van buurten laat zich op verschillende manieren gelden. Zo zijn er typische woonbuurten tegenover 248 
buurten waar het uitgaansleven de dominante factor is. Feitelijk kenmerkt dit onderzoek zich in een vergelijking 249 
van appels met peren. In de sociale geografie en de stadssociologie worden verschillende typen buurten 250 
onderscheiden. Daarbij wordt gekeken naar hun hoofdkenmerk, bijvoorbeeld woongebied, industriegebied, 251 

                                                             

12 Tijdens het traject bleek dat door de jaren grenzen van (sub)buurten niet meer synchroon liepen. Zo hoorden 
de grenzen van de politie, brandweer, GGD en gemeente diensten gelijk aan elkaar te zijn. Veel gegevens 
bleken niet op elkaar aan te sluiten hetgeen het vergelijken van buurten lastig maakte. 
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recreatie/landelijk gebied, vaste of wisselende kontakten. In sommige gevallen wordt een verdere indeling 252 
gemaakt. Zo zijn er variaties in het soort woongebied. Uiteindelijk werd de regio verdeeld in 7 typen buurten, 253 
die congruentie13 werden genoemd. Binnen een bepaald type congruentie mogen buurten met elkaar vergeleken 254 
worden. De vaststelling tot welk type een bepaalde buurt behoort gebeurt niet op basis van waardeoordelen, 255 
maar op basis van socio-demografische- en statistische gegevens, voornamelijk schaalfactoren. Deze gegevens 256 
werden gerelateerd aan beschrijvingen uit de literatuur. 257 

Een stad is niet een statisch of onveranderlijk geheel. Door de tijden heen (en niet alleen gedurende de laatste 258 
decennia) vonden en vinden nog steeds de nodige veranderingen plaats. Het beeld verandert dus voortdurend. 259 
Dat blijkt niet alleen uit de socio-demografische gegevens maar ook uit de data waarin de politie-activiteiten 260 
worden weergegeven. 261 

Hoewel iedereen zijn eigen gevoel heeft bij de stad en de directe omgeving, is ook daarin vaak sprake van 262 
redelijk algemeen gedeelde inzichten. 263 

Het zou dan ook vreemd zijn als de uitkomsten van een onderzoek als dit ingrijpend zou afwijken van het 264 
algemene beeld over de stad en haar omgeving, hoewel dit op onderdelen natuurlijk altijd kan voorkomen. 265 
Beelden worden gevormd door eigen ervaring onder invloed van kennis.  266 

Maar er zijn altijd onbekende aspecten. In grote lijnen zullen beelden en uitkomsten niet te significant met 267 
elkaar verschillen. 268 

Bij het vaststellen van buurten en buurtgrenzen om uiteindelijk tot een definitieve indeling in buurtregiebuurten 269 
te komen, hebben we te maken met het feit dat het gebied van de regio verschillende geografische indelingen 270 
kent. Allereerst is er de bestuurlijke indeling. De regio is verdeeld in 14 stadsdelen. Op dat niveau zijn een groot 271 
aantal bevolkings- en socio-demografische gegevens verzameld. Deze gegevens zijn belangrijk in het proces dat 272 
leidt tot vaststelling van de relatieve zwaarte van buurten. 273 

Alleen de stad Amsterdam was al verdeeld in 94 buurtcombinaties (CBS-buurten). De CBS-buurten waren weer 274 
onderverdeeld in 355 gemeentebuurten (sinds 1 januari 1998). Ten behoeve van dit onderzoek was bij het 275 
Amsterdamse gemeentelijk Dienst O+S een groot aantal socio-demografische gegevens op 276 
gemeentebuurtniveau aangekocht. Eveneens waren door deze dienst voor de andere regiogemeenten een aantal 277 
gegevens vergaard, echter toen verre van volledig. Daarom werd gebruik gemaakt van de CBS-Internetpagina 278 
om de resterende data te verkrijgen. Met betrekking tot de horeca-gegevens zijn deze inmiddels voor de 279 
gemeente Amsterdam via de Intranetpagina ‘Shop’ verkrijgbaar. Voor de andere regiogemeenten zijn deze 280 
echter nog niet ter beschikking. Middels de diverse Kamers van Koophandel zijn deze gegevens alsnog 281 
gegenereerd. Op basis van deze gegevens is een indeling naar type-buurten gemaakt waarmee onderlinge 282 
vergelijkingen mogelijk worden. Dit heeft geresulteerd in een indeling voor Amsterdam en Amstelveen in 7 283 
typen congruente buurten. De congruentie is afgeleid van kwalitatieve beschrijvingen en onderzoek zoals in de 284 
30’er jaren is gedaan aan de “Chicago-school” in de VS (Park et al. 1925) en tegenwoordig aan de Universiteit 285 
van Amsterdam, Ge Congruentie betekent overeenkomst: de gelijkheid en gelijkvormigheid wordt hiermee 286 
weergegeven. Het zoeken naar congruentie houdt dus in dat er gezocht wordt naar overeenkomsten. In 287 
sociologische zin wordt gezocht naar een zekere samenhang, of het voorkomen van eenvormige kenmerken. Dit 288 
soort samenhangen moeten soortgelijk zijn. De economische positie in wijk x wordt vergeleken met de 289 
economische positie van wijk y. Binnen bepaalde marges van de centrummaat kan bepaald worden welke 290 
buurten overeenkomstige kenmerken hebben.  291 

                                                             

13 Van Dale: Congruentie is de vormovereenkomst bij elementen die syntactisch met elkaar verbonden zijn. Het 
verschijnsel doet zich bijvoorbeeld voor op het niveau van de woordgroep en de zin en gelijk- en gelijkvormig-
heid (van meetkundige figuren). 
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Hiermee kan een redelijke vergelijking worden gemaakt met het functioneren van de natuur waarbinnen ook 292 
planten en dieren zich aanpassen aan het milieu waar zij zich het beste thuis voelen en kunnen functioneren. 293 
Gaat het in de natuur om het overleven door het vinden van voedsel; in de stad gaat het veelal om het 294 
kolonialiseren van de openbare ruimte in combinatie met status en aanzien.  295 

Deze inzichten zijn een tijd naar de achtergrond verdrongen maar door sterke groei van de problemen in de 296 
West-Europese steden, wordt er door sociologen en door beleidsmakers, steeds meer teruggegrepen naar de 297 
ideeën van de Chicagoschool uit de twintiger en dertiger jaren. 298 

Problemen met jongeren afkomstig uit minderheidsgroeperingen komen op dit moment in vele steden van 299 
Europa voor. Voorbeelden zijn Parijs, Londen Liverpool, Brixton, Antwerpen, Brussel, Hamburg, Bremen, 300 
Eindhoven, Groningen en Amsterdam. Al deze steden hebben een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het 301 
zijn van oorsprong handelssteden, waar zich in de loop van de 18e en de 19e eeuw industrie ontwikkelde. Na de 302 
jaren ‘60 leidt dit tot het aantrekken van arbeidskrachten uit Zuid-Europa. Zij verschillen niet veel met onze 303 
cultuur. Van origine zijn het immers ook christenen met nagenoeg dezelfde normen en waarden. Later worden 304 
mensen uit Turkije en Noord-Afrika aangetrokken of beter gezegd: gehaald door werkgevers van 305 
arbeidsintensieve bedrijven. De integratie van de 'gastarbeiders' uit Turkije en Noord-Afrika verloopt moeizaam 306 
ook al omdat zij van het platte land naar verstedelijkte, technologisch hoog ontwikkelde gebieden, zijn gekomen. 307 
Zij hebben over het algemeen een zeer laag opleidingsniveau en vinden een werkplek in de vuile industrie. 308 
Bovendien zijn zij gelovige Islamieten, die vasthouden aan de koppeling van kerk en staat.  309 

Dat factoren belemmeren het integratieproces binnen een westerse, nagenoeg seculaire, samenleving en maken 310 
het zelfs onmogelijk. In de loop der jaren gaan de meeste Italianen, Spanjaarden en Portugezen weer terug naar 311 
hun eigen landen. Degenen die hier een gezin hebben gesticht gaan zonder veel problemen op in onze 312 
samenleving. 313 

Het onderzoek van spreiding en concentratie van criminaliteit is niet nieuw. Al in de 19e eeuw is door Guerry 314 
(Guerry 1833) en Quetelet (Beirne 1987) onderzoek gedaan naar de geografische spreiding van criminaliteit in 315 
de stad, met behulp van de eerste statistieken over aangiften en de afdoening van misdrijven. Zij beschreven 316 
onder meer de verschillen in criminaliteit tussen de verschillende regio's en tussen steden en het platteland 317 
(Beirne and Messerschmidt 1995). 318 

Een voorbeeld van een onderzoek in de traditie van de Chicagoschool is het onderzoek van Ben Rovers 'De 319 
buurt als broeinest'. Het gaat daarbij over de kwetsbaarheid van buurten veroorzaakt door bevolkingsgroepen die 320 
over de grenzen van de tolerantie kruipen en die niet per definitie in die buurt wonen. Dat betekent dat niet alle 321 
buurtproblemen in de eigen buurt kunnen worden beheerst of opgelost. Jeugd en buurt zijn niet zonder meer aan 322 
elkaar te knopen. Scholieren hangen door de week na schooltijd in de buurten rond school en huis. Daarom moet 323 
de probleemanalyse in samenhang met de omliggende worden gedaan. Overlast uit verveling en machogedrag 324 
speelt daarbij een rol.  325 

Op de vrije middagen en in de weekeinden wordt vertier gezocht op de plekken waar dit wordt aangeboden. Dat 326 
zijn jeugdcentra, maar ook kroegen, theaters, disco's (of andere trendy gelegenheden) enzovoort. Deze zijn 327 
verspreid over de stad aanwezig, maar vooral geconcentreerd binnen de oud-stedelijke kern. Het gaat dan ook 328 
meestal om de jongeren die deviant- of crimineel gedrag vertonen.  329 

Het is belangrijk dit voortdurend te onderzoeken. De resultaten kunnen een handvat zijn waar de politieman op 330 
straat zich aan kan vasthouden. 331 

Er zijn ook andere benaderingen waar de handelende persoon centraal staat en de afwegingen die deze maakt bij 332 
het al dan niet plegen van delicten. De omgeving is een belangrijke oorzaak van criminaliteit omdat de 333 
omgeving op grote schaal daartoe gelegenheid biedt. Deze hoofdrichting wordt aangeduid als de rational-334 
choice-theory (Rationele Keuze). Het onderzoek van Kleemans (Kleemans 1996) naar de stedelijke spreiding 335 
van woninginbraak is een toepassing van deze rational-choice-benadering. Kenmerkend voor de Rk-benadering 336 
is de economische benadering van criminaliteit. Het gaat om een kosten-baten afweging van daders én 337 
slachtoffers die de 'kans' bepalen van dader- en slachtofferkans.  338 
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Een derde stroming, 'Criminology of place' neemt de sociale kenmerken over van de Chicago-school en 339 
projecteert dit samen met de rationele keuze benadering op het strafbaar gestelde gedrag.  340 

Op grond van de definitie wordt het mogelijk de vraag te stellen waarom op specifieke plaatsen en tijdstippen - 341 
hot-spots - misdrijven worden gepleegd. Bij deze vraag wordt er van uitgegaan dat (potentiële) daders uit 342 
gedragsalternatieven kunnen kiezen (Rationele Keuze-benadering) en afhankelijk van de omstandigheden hun 343 
keuze voor een specifiek misdrijf maken.  344 

  345 
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GEZONDHEIDSZORG ALS RICHTSNOER 346 

Bij de start van het buurtregie traject stond voorop dat de wijk van de buurtregisseur in omvang overeen moest 347 
komen met dat van een huisarts. Tegenwoordig is dat wat lastiger geworden met de opkomst van de 348 
zogenaamde ‘sociale wijkteams’. Tot voor kort werd er vanuit gegaan dat een huisarts een praktijk had van 349 
ongeveer 5000 patiënten. Omdat we het in dit artikel hebben over een overeenkomst tussen de praktijk van de 350 
huisarts en de wens van de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland en de wijk van de buurtregisseur, een 351 
interessante casus uit de 19e eeuw over het gebruik van een GIS. 352 

Ook in de medische wetenschappen en voor al in de epidemiologie en de volksgezondheid was een interessante 353 
casus. In 1854 ontdekte de Engelse arts John Snow door het ‘simpel’ in kaart te brengen van overledenen ten 354 
gevolge van cholera, dat een waterpomp de oorzaak was14(Snow 1855). 355 

Snow veronderstelde dat iemand cholera krijgt door water dat besmet is door afval van andere cholerapatiënten. 356 
Hij publiceerde zijn theorie voor het eerst in de verhandeling over hoe cholera wordt overgebracht (On the 357 
Mode of Communication of Cholera) in 1849. In 1855 werd de tweede versie uitgegeven. Daarin staat een 358 
gedetailleerd onderzoek naar de invloed van de watervoorziening op de epidemie in Soho (in Londen) die in 359 
1854 plaatsvond. 360 

Met hulp van dominee Henry Whitehead15 sprak Snow met de plaatselijke bevolking en ontdekte waar de 361 
epidemie vandaan kwam: de openbare waterpomp in de Broad Street16. Na onderzoek aan een watermonster kon 362 
hij niet afdoende bewijzen dat het water besmet was. Maar zijn onderzoek naar het verspreidingspatroon van de 363 
ziekte was voor de plaatselijke gemeenteraad wel overtuigend genoeg om in actie te komen. Ze schakelden de 364 
waterpomp uit. Dat wordt vaak het einde van de epidemie genoemd, maar misschien was die op dat moment al 365 
snel aan het afnemen. Later gebruikte Snow een kaart met stippen om te laten zien dat er in de buurt van de 366 
pomp veel choleragevallen voorkwamen. Hij maakte gebruik van statistische methoden om te laten zien wat het 367 
verband is tussen de kwaliteit van bronwater en cholera. Bepaalde bedrijven haalden besmet water uit de 368 
Theems op plaatsen waar rioolwater stroomde. Snow toonde aan dat er meer cholera voorkwam in huizen 369 
waaraan dat Theemswater werd geleverd. 370 

De kaart die Snow maakte lijkt erg veel op een oud type kaart bij politieonderzoeken. Tot in de jaren tachtig was 371 
het gebruikelijk voor recherche afdeling op een papieren kaart op een ‘prikbord’  te bevestigen en vervolgens 372 
daarop verschillende vormen van criminaliteit met verschillende kleuren spelden te prikken (zie Figuur 3).  373 

 374 

Figuur 3: speldenprikkaart 375 

                                                             

14 Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Snow 

15 Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Whitehead_(priest) 

16 Nu Broadwick Street. 
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Ook wanneer duidelijk werd dat er een dader actief was met seriematig gedrag werden de plaatsen delict (PD’s) 376 
op een kaart ‘geprikt’. Met draadjes (garen) werd de PD verbonden met een toelichting met details, dat aan de 377 
rand van de kaart werd ‘geplakt’. Tegenwoordig worden deze kaarten volledig automatisch gemaakt vanuit het 378 
computersysteem van de politie.  379 



Van Es: 14 

 

 

Figuur 4: Kaart John Snow (oud) 

 

Figuur 5: Kaart Snow (moderne versie)17 

 

 

Figuur 6: Bewerking op basis dichtheid gevallen slachtoffers 

In Figuur 4 verbeeldde Snow de 
woningen waar slachtoffers 
woonden die overleden aan de 
cholera.  

Figuur 5 laat zien waar de meeste 
slachtoffers vielen door de grote van 
de stippen te varieren.  

De techniek die door de politie 
gebruikt wordt gaat uit van de 
onderlinge gemiddelde afstand 
tussen de incidenten die 
overeenkomsten hebben. Hiervan 
valt de dichtheid uit te rekenen. In 
Figuur 6 wordt dat weergegeven 
door een ‘warmere kleur‘ te geven 
aan die gebieden waar meer 
incidenten (grotere dichtheid) plaats 
hebben gevonden (Hunnik 2002; 
Van der Kemp 2014; Van Es 2005). 

In dit onderzoek werd het grondgebied van de politieregio Amsterdam-Amstelland geanalyseerd. In 380 
samenwerking met de gemeentelijke Dienst Onderzoek en Statistiek en het Centraal Bureau voor de Statistiek 381 
werden toen de meest recente socio- en demografische gegevens voor de subbuurten verkregen.  382 

                                                             

17 Bron: http://blog.rtwilson.com/john-snows-famous-cholera-analysis-data-in-modern-gis-formats/ 
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In de jaren negentig en de begin jaren van deze eeuw werd door de politie gebruik gemaakt van het zogenaamde 383 
Effectiviteit Monitor Model (EMM)18. De achterliggende gedachte van het Effectiviteit Monitor Model (EMM) 384 
is dat eerst per gebied de eigenschappen bepaald worden. Vervolgens kan, voor de gebieden die min of meer 385 
dezelfde eigenschappen hebben, de zogenaamde congruente gebieden, een vergelijking gemaakt worden op 386 
basis van frequenties van incidenten. Tot slot worden gegevens over de politiesterkte meegenomen, zodat een 387 
kengetal van effectiviteit als resultaat oplevert. Deze kengetallen kunnen vervolgens worden ingezet met het 388 
bepalen wie van de wijkagenten / buurtregisseurs waar aan de slag kon gaan. 389 

Volgens onderzoek van de Chicagoschool (Burgess 1925; Park, Burgess and McKenzie 1967) hangt de 390 
continuïteit van buurten samen met de structuur van de stedelijke samenleving, hetgeen de legitimering vormt 391 
voor dit onderzoek. 392 

De gemeenten maakten gebruik van een eigen buurtindeling, die gebaseerd was op de allocatie van het aantal 393 
arbeidsplaatsen die nodig waren om dat gebied schoon te houden, in te richten en te onderhouden19. Hoe verder 394 
men van de kern van de stad af gaat hoe groter de oppervlakte van deze gebieden worden. In binnenstad wonen 395 
weinig mensen, maar bewegen er zich uitzonderlijk veel mensen: denk aan winkelstraten, horeca-concentraties, 396 
hotels enz. De woongebieden hebben weinig aantrekkelijkheid, mensen vertrekken naar hun werk en komen pas 397 
later terug om er te wonen. De activiteiten van de bewoners vinden voornamelijk in hun huizen plaats. De 398 
buurten zijn er ook groter van omvang. In de voortdurend veranderende samenleving wordt motorisering, 399 
automatisering en technologie steeds uitgebreider toegepast.  400 

 401 

Figuur 7: Politieregio Amsterdam-Amstelland, gebiedsindeling situatie 2008 402 

                                                             

18 Effectiviteit Monitor Model: Omdat bovenstaande verklarende analyses in een marginale verbetering van de 
effectiviteit van het korps resulteren, zijn (en worden) er productiviteits- en effectiviteitsmetingen ontwikkeld 
die de effectiviteit van het korps beter en sneller kunnen bepalen. Eén van de methoden voor het monitoren van 
de productiviteit van de politie is de zogenaamde Politie Output Monitor (Twijnstra Gudde, 1995). Dit is een 
methode die zowel geschikt is voor toepassing op (intra)regionaal als nationaal niveau. Echter uit het eerste 
buurtregie-onderzoek is gebleken dat het EM-model – met de Chicagoschool in het achterhoofd – beter paste. 

19 Inmiddels gebruiken de gemeenten andere variabelen. 
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Voor het bestuur betekent dit dat men met relatief weinig mensen een groter gebied kan beheersen. Zonder enig 403 
onderzoek worden hierdoor al twee belangrijke verschillen zichtbaar: drukke kleine - en rustige grote buurten.  404 

In ieder geval is er een duidelijke indeling, die bovendien door het gemeentelijke Dienst O+S, werd voorzien 405 
van een groot aantal socio- en demografische factoren. Hiermee kon een goed beeld worden geschetst over het 406 
specifieke karakter van een buurt.  407 

Het basisprocessen-systeem X-POL kende dezelfde buurtindeling. De gegevens van het meldkamersysteem 408 
konden worden aangevuld met deze buurten met behulp van een voor dat doel ontworpen conversie-tabel. In de 409 
NSA-module20, die sinds februari 2003 operationeel werd, werden de gegevens automatisch ingedeeld in de 410 
subbuurten van XPol. 411 

De (Stadssociologische) literatuur onderscheidt een aantal typologieën in stedelijke wijken, die voor dit 412 
onderzoek als handvat worden gebruikt. Elke typeaanduiding wordt aangegeven met een kleur. De grenzen 413 
tussen de type wijken is niet hard te maken omdat in sommige delen van de regio meerdere type wijken 414 
voorkomen. 415 

Woonwijk (m.n. oranje) 416 

Deze buurt wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie wonen. Werken vindt er slechts sporadisch plaats. Wanneer 417 
er gewerkt wordt in een buurt, betreft het voornamelijk nutsfuncties van de overheid en gaat het voornamelijk 418 
om buurtgerichte functies in het midden- en kleinbedrijf, zoals winkels.  419 

Binnen woonwijken zijn twee typen te onderscheiden. De eerste zijn woonbuurten met een voornamelijk stenen 420 
karakter. De veronderstelling is dat dit van toepassing is op de eerste uitbreiding rond de grachtengordel: de 421 
18e- en 19e -eeuwse wijken (20-40 gordel)  422 

Woonwijk (m.n. donker groen) 423 

De tweede vorm is de groene woonbuurt. Hierbij gaat het om een wijk waarin vanuit de architectuur meer 424 
aandacht is gegeven aan de woonomgeving.  425 

In de latere tuinsteden (het woord zegt het al) is veel groen en meer ruimte beschikbaar voor recreatie in de 426 
openbare ruimte. Er zijn minder woningen per hectare gebouwd.  Denk hierbij aan de Tuinsteden. 427 

Gemengde wijk (m.n. donker groen) 428 

Gemengde buurten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van schone industrie in combinatie met de 429 
woningen. Men kan hierbij denken aan grote winkelcentra, meubelboulevards, kantoorpanden. Het kenmerk is 430 
min of meer, in verhoudingen niet in aantallen, gelijkelijk verdeeld. Hieronder vallen vooral de Oude 431 
volksbuurten. 432 

Industrie wijk (m.n. lichtgroen) 433 

Deze wijk richt zich geheel op de productie en de dienstverlening. Zeer sporadisch zijn hier woningen te vinden. 434 
Veel van de aan te treffen woningen zijn verbonden met het daarbij gevestigde bedrijf.  435 

Deze wijken zijn merendeels gesitueerd nabij de randen van de stad. Voorbeelden zijn Amstel 1,2 en 436 
Industrieterrein Diemen (Industriegebied) 437 

                                                             

20 Databank voor ‘Niet spoedeisende assistenties’. Hierbij valt te denken aan ‘sleutel vergeten en zichzelf 
buitengesloten’ tot ‘gisteren was mijn auto opengebroken’. Motto: Geen spoed, wel politie! 0800-8844. Het 
andere telefoonnummer voor de spoedincidenten is 112. 



Van Es: 17 

 

'Warme' wijk (m.n. rood) 438 

De zogenaamde warme wijk staat in het teken van ontspanning en vertier. Het gaat om wijken die publiek vanuit 439 
de regio en het toerisme worden bediend. Warm niet in de betekenis van prostitutie, waarin de zin van veel 440 
beweging; in de zin van bedrijvigheid. Veel mensenstromen (Kalverstraat, Nieuwendijk), veel horeca (Leidse 441 
plein en Rembrandtplein), maar ook prostitutie (het wallengebied), en winkels (wederom Kalverstraat et cetera). 442 
Een wijk waar mensen slechts korte, maar vele, oppervlakkige contacten maken. Men zou een natuurkundige 443 
vergelijking kunnen maken met een vat waar door zeer veel bewegingen - door verhitting van moleculen - veel 444 
wrijvingswarmte ontstaat. Deze wijken kenmerken zich door een druk avond- en nachtleven. Warme buurten 445 
[hoofdzakelijk uitgaansgebied]. 446 

Stadswijk (m.n. oranje) 447 

In tegenstelling tot de woonwijk, gaat het hier om wijken waar een vermenging plaats vindt tussen de warme 448 
wijk en de woonwijk. De belangrijkste functie is wonen, echter recreatie in de zin van wandelen door een stad 449 
als museum, horeca en schone industrie worden hier vermengd. Kenmerkende stadswijken zijn de Jordaan en 450 
delen van de Grachtengordel (Betere buurten). 451 

Landelijke wijken (m.n. licht groen) 452 

Hier gaat het om wijken die aan de randen van de stad liggen. In technische zin zouden het industriewijken 453 
genoemd kunnen worden. De wijk richt zich op de dienstverlening, namelijk op de productie van 454 
landbouwproducten zoals melk, kaas en groenten. Er vindt bewoning plaats in kleine dorpsachtige kernen. Deze 455 
wijken hebben verder een belangrijke toegevoegde toeristische waarde voor ingezetenen van de stad. (Landelijk 456 
Amsterdam-Noord) (Landelijk gebied). 457 

Alle genoemde groeperingen zijn wijken. En wijken zijn feitelijk grotere gebieden dan gemeentebuurten. Zij 458 
variëren meer op het niveau van de CBS-buurt of een gemeentelijke buurtcombinatie.  459 

 460 

Figuur 8: gecomprimeerde zwaarte verdeling buurtregie buurten 461 
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Bij dit onderzoek wordt gerekend met de kleinste buurtindeling: de gemeentebuurt (ook subbuurt genoemd), die 462 
op zijn beurt deel uitmaakt van een combinatie van buurten. Als voorbeeld de Amsterdamse buurt 101 is samen 463 
met de buurten 100, 102, 103 en 104 een onderdeel van buurtcombinatie 10. Het laatste cijfer is dus de 464 
onderverdeling. Inmiddels hebben alle buurten logische benamingen gekregen die niet alleen herkenbaar zijn 465 
voor de gemeenten maar ook voor de bewoners en de bezoekers aan de stad. 466 

De wijken worden feitelijk verkleind tot een niveau met een grotere homogeniteit en dus congruentie. Dit heeft 467 
al direct gevolgen met de typologieën van de buurten. Daarom wordt de hiervoor beschreven indeling aangepast 468 
aan de verkleining. 469 

Deze congruentie werd berekend door het stapelen van een combinatie van de verkregen demografische 470 
gegevens, de politiegegevens en de gegevens van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.  471 

GELAAGDHEID 472 

De congruentie werd bepaald door het ‘stapelen’ van alle verkregen informatie. Voor de beoordeling en 473 
doorrekening van de buurtkenmerken werd gebruik gemaakt van een aantal Socio Demografische factoren. In 474 
belangrijke mate waren dat schaalfactoren. Dat zijn berekenbare maten gebaseerd op vergelijkbare grootheden. 475 

Voor de congruentie berekening werd gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 476 

• oppervlakte (verminderd met de oppervlakte van water21); 477 
• woondichtheid per hectare; 478 
• bedrijven per hectare en CBS-gegevens; 479 
• horeca en CBS-gegevens hoogte van het inkomen (geïndexeerd naar jaar); 480 
• etniciteit. 481 

De volgorde van toepassing van de schaalfactoren is arbitrair. Dat geldt ook voor het waarderen van de zwaarte 482 
van een gebruikte variabele. Voorbeeld: is de factor geslacht belangrijker – dus zwaarder – dan de factor 483 
werkloosheid bij het bepalen van de risico’s op crimineel gedrag of depressies? Hoe zit het met onderwijs of de 484 
buurt waar men opgroeit. Deze schalen zouden zomaar per gemeente anders kunnen liggen. Om die reden wordt 485 
in dit artikel niet aan de beleidsknoppen gedraaid of wordt een regressie of logistische regressie analyse gedaan.  486 

In opdracht van de Korpsleiding werd een contraonderzoek uitgevoerd door het AME. De resultaten van dat 487 
onderzoek gaven een beeld dat in sterke mate overeenkwam met het eigen onderzoek.  488 

Het nadeel van deze methode was (en is) echter dat de gevonden clusters, die de congruenties gaan vormen bij 489 
elk nieuw onderzoek van structuur zouden (kunnen) gaan veranderen. Vervolgonderzoeken zouden daardoor 490 
niet te vergelijken zijn. Om die reden is gekozen voor een herhaling van het onderzoek uit 1999, een verbetering 491 
van de methodiek en het ontwikkelen van een zo veel mogelijk geautomatiseerd instrument. Over het 492 
geautomatiseerde instrument werd afzonderlijk gerapporteerd. 493 

Hieronder in zoals weergegeven in Figuur 9 wordt in verband met de overzichtelijkheid en duidelijkheid de 494 
methode verkort weergegeven. In een geografisch informatiesysteem is het mogelijk om verschillende lagen aan 495 
informatie te stapelen. Het is mogelijk om verschillende soorten variabelen met elkaar te ‘verbinden’ en 496 
daarmee te gaan rekenen (zie Figuur 6). In het buurtregie onderzoek werden naast de ‘administratieve gebieden’ 497 
vooral de demografische en criminogene factoren (variabelen) gebruikt. 498 

                                                             

21 In de eerdere versies van het buurtregie onderzoek was het korps niet verantwoordelijk voor het ‘water’. Hier 
was een aparte landelijke dienst voor, de politie te water wat viel onder de Korps Landelijke Politie Diensten 
(KLPD).  
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 499 

 500 

Figuur 9: gelaagdheid binnen een GIS 501 

In het onderzoek gingen we uit van de buurtenkaart van de gemeente Amsterdam en de CBS wijken kaart. In het 502 
GIS programma MapInfo Professional22 werden gegevens van de verschillende bronnen ingelezen. In Figuur 10 503 
en Figuur 11 ziet u voorbeelden van de gebruikte van enkelvoudige kaarten (één variabele). In de eerste 504 
afbeelding wordt per buurt de absolute aantal inwoners weergegeven en in de tweede afbeelding de dichtheid 505 
van het aantal inwoners per vierkante kilometer. Duidelijk is dat dit totaal andere beelden geeft. Maar wat gaat 506 
er gebeuren wanneer er meer variabelen worden gestapeld? In dit onderzoek maken we gebruik van recente 507 
gegevens van de Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (DIOS) van de Gemeente Amsterdam. Zij leveren 508 
ook politiestatistieken23 vanuit het idee dat er naast een verificatieslag ook de informatie uit ‘één mond’ komt. 509 

                                                             

22 De politieorganisatie heeft gekozen voor het programma MapInfo omdat dit programma het beste aansloot bij 
het gebruik van andere software zoals (toen nog) SPSS en MS Excel. Historisch hebben SPSS en MapInfo 
relaties waardoor over en weer ‘softwarekoppelingen’ ingebouwd zitten waardoor met (m.n.) SPSS naast 
grafieken ook eenvoudige kaarten gemaakt konden worden. 

23 DOIS is door de Korpsbeheerder van de Eenheid Amsterdam-Amstelland aangewezen als leverancier van alle 
informatie op het gebied van openbare orde en veiligheid, het werkgebied van de brandweer, GGD en de politie. 
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Figuur 10: Bevolkingsdichtheid (Abs.) 

 

 

Figuur 11: Bevolkingsdichtheid km² 

 

 510 

Zoals uit de casus blijkt, moet volgens de regels van het spel de juiste en zwaarste variabelen gekozen worden. 511 
Hiervoor is de logistische regressie vergelijking2425 de juiste methode. Maar wie kan deze methoden binnen een 512 
operationele organisatie toepassen? In dit artikel is gekozen voor een ‘platte benadering’. Een benadering 513 
waarbij vooral percentages worden meegenomen. Een methode die ook door niet statistici uitgevoerd kan 514 
worden. Daarnaast kan elke gemeente  aan ‘de knoppen draaien’ afhankelijk van de factoren die van belang zijn. 515 

CRIMINOGENE- EN SOCIAALECONOMISCHE FACTOREN 516 

In dit verband versta ik onder criminogene factoren, kenmerken en omstandigheden van mensen en hun 517 
omgeving, die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive voorspellende 518 
waarde kunnen hebben. Sociaaleconomische factoren gaan sterk samen met de sociaaleconomische status die 519 
mensen in de maatschappij innemen. De positie die iemand inneemt op de sociale ladder hangt samen met zijn 520 
of haar gezondheid. Deze positie bestaat uit een status en een klasse component. Statuscomponent verwijst naar 521 
het aanzien van iemands positie, gesymboliseerd door een bepaalde levensstijl. De klasse component verwijst 522 
naar de materiële bronnen van een persoon. Gaan we kijken naar andere factoren, ik denk bijvoorbeeld aan 523 
gezondheidsrisico’s, dan kan gedacht worden aan risico’s op hart en vaatziekten. Deze ziekten worden 524 
beïnvloed door de leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk, bloedglucosewaarde, cholesterolwaarde, Familie-525 
anamnese, voedingspatroon, lichaam activiteiten en middelomtrek. Al deze factoren, van criminogene tot aan 526 
het gezondheidsrisicoprofiel, zijn zichtbaar in buurten. De factoren overlappen elkaar voor een deel. De 527 
criminogene factoren bestaan deels uit demografische factoren en deels uit risicoprofielen die de politie bijhoudt. 528 
De sociaaleconomische factoren worden bijgehouden door een gemeentelijke diensten zoals de sociale dienst of 529 
instellingen als het UWV. 530 

                                                             

24 https://nl.wikipedia.org/wiki/Logistische_regressie Het gaat hierbij om een kansberekening waarbij welke 
variabele het sterkst naar voren komt. Logistische regressie werkt met kansverhoudingen. De kansverhouding, 
die meestal met het Engelse woord “odds” wordt aangeduid, is de verhouding tussen de fracties bij twee 
mogelijke uitkomsten. Als p de kans bij de eerste uitkomst is, dan is 1 – p de kans bij de tweede uitkomst. De 
odds kan gezien worden als een continue variabele die loopt van 0 tot oneindig waarbij waarden onder 0 niet 
mogelijk zijn. 

25 Formule: logit(π) = S  = β0+ β1x1+ β2x2+ … + βpxp  . 
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Wat gebeurd er wanneer op buurtniveau deze factoren worden gekoppeld en op de kaart worden gezet? Stel we 531 
leggen de kaarten met jeugdigen (15-24 jaar) en werkloosheid op elkaar? Wat als we eenoudergezinnen en alle 532 
niet westerse allochtonen daarbij stapelen? 533 

 

Figuur 12: risicokaart op basis Jeugdigen en WWB uitkering 

 

 

Figuur 13: Als Figuur 10 en éénoudergezinnen en NW 
Allochtonen 

 

Wat opvalt is dat vooral de westelijke stadsdelen naar voren komen als wijken zwaarder kleuren waar zowel de 534 
variabele jeugd en werkloosheid samenkomen.  Zo zijn er een aantal variabelen die vanuit wetenschappen als de 535 
criminologie, de demografie, sociologie maar ook vanuit de gezondheidswetenschappen interessant zijn op 536 
elkaar te voegen (zie overhead experiment).  537 

Blok criminogene factoren 538 

Ook gemeenten, sociale wijkteams en artsenposten kunnen met Deze denkwijze veel informatie uit gegevens 539 
halen die voor hun relevant zijn. Bijvoorbeeld: waar wonen de meeste psychische geïndiceerde; waar wonen de 540 
meeste mensen met een ‘WAJOnG uitkering; in welke buurt bestaat de kans dat we over 5 jaar een 541 
‘jeugdprobleem’ hebben; waar wonen de meest alleenstaande senioren? Ogenschijnlijk simpele vragen die in het 542 
algemeen – verwoord in tekst of sheet – een stevige interpretatie probleem opleveren bij beleidsmakers. De 543 
volgende ‘plaatjes’ laten – vanuit een GIS systeem -  zien hoe met dit soort informatie omgegaan kan worden. 544 

Tijdens een presentatie zal gebruik gemaakt worden van ouderwetse ‘overhead sheets’ om te laten zien wat de 545 
werking is van het over elkaar leggen van kaarten met verschillende – maar wel correlerende – variabelen.  546 

 547 

 548 
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 549 

Figuur 14: Het  stapelen van twee variabelen 550 

 551 

In Figuur 14 zijn twee variabelen op elkaar gelegd. Door deze variabelen transparant te maken schijnt de andere 552 
variabele er doorheen waardoor de dichtheden daarvan de dichtheden van de ander versterken. Dat kan niet 553 
oneindig gedaan worden. Het is wel zeer geschikt voor analyse doeleinden naast een regressie- of logistisch 554 
analyse. Belangrijk voordeel boven de regressie analyses is dat voor deze techniek geen ‘spss’ deskundige nodig 555 
is en (bijna) iedere beleidsmedewerker is aan te leren. Dat een beleidsmedewerker deze techniek gebruiken kan 556 
maakt het ook sneller en flexibel te gebruiken, vooral tijdens crisissituaties, te denken aan onrust na 557 
seriebranden en meisjes die verdwijnen.  558 

 559 

Figuur 15: Segregatie in beeld 560 
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Naast Figuur 14 is het ook mogelijk processen als segregatie in beeld te krijgen. In Figuur 15 is de etnische 561 
segregatie goed zichtbaar te maken. Dat kan gevolgen hebben voor huisvestingsbeleid door de gemeenten en de 562 
corporaties. 563 

 […]  564 

 565 

TREFWOORDEN 566 
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Franse Banlieues versus Nederlandse buurten 568 

Buurtregisseur: een wijkagent met een opleiding op HBO niveau. 569 

  570 
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BIJLAGE 571 

Demografische opbouw naar etniciteit 572 
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Figuur 16: Autochtonen (% van buurt) 

 

 

Figuur 17: Surinamers (% van buurt) 

 

 

Figuur 18: Antillianen  (% van buurt) 

 

 

Figuur 19: Turken  (% van buurt) 

 

 

Figuur 20: Marokkanen (% van buurt) 

 

 

Figuur 21: Bevolkingsdichtheid per km² 
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