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De samenleving digitaliseert in rap tempo.  
Deze trend heeft zich door de coronacrisis  
–  noodgedwongen – verder versterkt. De politie 
staat voor de opgave om hierbij mee te bewegen 
en ervoor te zorgen dat zij verbonden is met wijk en 
web. De digitaal wijkagent is een van de manieren 
waarop de politie dit doet. De digitaal wijkagent 
is enkele jaren geleden binnen één basisteam 
 geïntroduceerd en heeft zich via een organisch 
proces verspreid binnen de politieorganisatie. 
Dit heeft ertoe geleid dat er nu ruim 20 digitaal 
 wijkagenten zijn en de teller loopt nog volop.

Vanuit de portefeuille Gebiedsgebonden Politie  
(GGP)	was	en	is	er	nieuwsgierigheid	naar	de	
digitaal wijkagent. Hoe heeft deze rol zich ont-
wikkeld?	Welke	taken	voert	de	digitaal	wijkagent	
uit? Hoe is de digitaal wijkagent ingebed binnen 
de politie organisatie? Vanuit TwynstraGudde 
waren wij op dat moment bezig met een onderzoek 
naar	het	gebruik	van	‘open	source	intelligence’	
(OSINT)	binnen	de	politie.	De	digitaal	wijkagent	
was hierin een van de casestudies. En zo kwamen 
de  onderzoeksvragen van de portefeuille en een 
lopend	onderzoek	bij	elkaar.	Politie	&	Wetenschap	
gaf goedkeuring om de reeds verzamelde data 
ook te gebruiken voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen van de portefeuille. Deze data 
hebben samen met aanvullende dataverzameling 
geleid	tot	het	rapport	dat	nu	voor	u	ligt.	Wij	zijn	
Politie	&	Wetenschap	–	mede	namens	het	porte-
feuilleteam	GGP	–	dankbaar	voor	de	flexibiliteit	en	
 medewerking.

Wij	hopen	dat	dit	rapport	bijdraagt	aan	meer	
inzicht in wat de digitaal wijkagent doet en het 
gesprek over de ontwikkeling van de digitaal 
wijkagent	in	de	context	van	digitalisering	van	
politiewerk	stimuleert.	Wij	zijn	in	de	eerste	plaats	
de digitaal wijkagenten dankbaar voor hun betrok-
kenheid bij dit onderzoek. Zij hebben ons met veel 
passie over hun werk verteld en ons een kijkje in 
hun keuken gegeven. Daarnaast zijn we ook de 
andere respondenten, waaronder enkele team-
chefs, dankbaar voor hun bijdrage aan dit onder-
zoek. Een derde woord van dank richten wij aan de 
lees commissie voor hun positief-kritische blik:  

Barbara van Caem, Marta Dozy, Henk Fokkens, 
Joaquin	Diez	Requejo,	Sonja	Schoppema	en	 
Hanneke	de	Bruyne.	We	willen	tot	slot	Marta	Dozy	
en Joaquin Diez Requejo van het portefeuilleteam 
GGP	eruit	lichten.	We	bedanken	Marta	niet	alleen	
voor het in ons gestelde vertrouwen, maar ook en 
juist voor haar scherpe blik gedurende de uitvoe-
ring van het onderzoek. Joaquin heeft ons geïntro-
duceerd in het netwerk van digitaal wijkagenten, 
de respons onder digitaal wijkagenten aangejaagd 
en ons op verschillende momenten van feedback 
voorzien.	We	hebben	de	samenwerking	met	jullie	
als heel prettig ervaren.

Mauro Boelens en Wouter Landman 
Amersfoort, oktober 2020

Voorwoord





1
Inleiding





11

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek ingeleid. 
We	beschrijven	eerst	tegen	welke	achtergrond	
de	digitaal	wijkagent	is	‘opgekomen’.	Vervolgens	
gaan we in op de onderzoeksvragen en aanpak 
van het onderzoek. Tot slot wordt de opbouw van 
de rapportage behandeld.

1.1    Achtergrond: digitalisering van  
de samenleving 

Het gebiedsgebonden politiewerk of community 
policing is binnen de politie in Nederland een van 
de	leidende	operationele	concepten.	Sinds	Politie	
in Verandering aan het einde van de jaren 
zeventig heeft dit concept zich binnen de politie 
in	Nederland	geïnstitutionaliseerd	(zie	Terpstra,	
2008).	Een	van	de	centrale	kenmerken	van	het	
gebiedsgebonden	politiewerk	(als	concept	of	
visie)	is	de	nabijheid	tot	burgers	en	de	daarmee	
samenhangende buurtoriëntatie. Deze nabijheid 
dient bij te dragen aan het versterken van de 
relatie tussen burgers en politie en daaruit 
voortvloeiend een betere informatiepositie van 
de politie en meer vertrouwen in de politie. Een 
ander centraal kenmerk is de betrokkenheid van 
burgers, vooral op buurtniveau, om zodoende 
prioriteiten te kunnen stellen die aansluiten bij de 
behoeften van burgers en samen met burgers te 
werken aan het realiseren van oplossingen.

In de uitwerking van het concept van gebiedsge-
bonden politiewerk ligt de nadruk op de commu-
nity in de fysieke zin van het woord. Deze nadruk 
moet worden begrepen in het licht van de periode 
waarin het concept van gebiedsgebonden politie-
werk is opgekomen: de jaren tachtig en negentig 
van	de	vorige	eeuw.	Sinds	die	tijd	is	een	maat-
schappelijke ontwikkeling of trend op gang  
gekomen die digitalisering wordt genoemd. Deze 
ontwikkeling is aan het einde van de twintigste 
eeuw ingezet: mede als gevolg van het toene-
mende gebruik van computers en de opkomst 
van het internet kregen gegevens steeds meer 
een digitaal in plaats van een analoog karakter. 
Inmiddels betekent digitalisering veel meer dan 
het omzetten van analoge gegevens in bits en 

bytes	(zie	Kool	et	al.,	2017).	Digitale	informatie-
technologie dringt steeds sneller en dieper door 
in de samenleving. Vrijwel iedere Nederlander 
loopt rond met een telefoon die permanent is ver-
bonden met het internet en vele malen krachtiger 
is dan de computers van voorheen. Mede hier-
door is de samenleving veranderd in termen  
van onder andere sociale gewoontes, 
organisatie processen en verdienmodellen.

De digitalisering van de samenleving heeft uit-
eenlopende consequenties voor het politiewerk 
in het algemeen en het gebiedsgebonden politie-
werk in het bijzonder. De buurt of straat heeft niet 
meer alleen een fysieke betekenis, maar ook een 
digitale betekenis. Het leven van burgers – jongeren 
in het bijzonder – wordt in toenemende mate geka-
rakteriseerd	door	een	wisselwerking	tussen	offline	
en online activiteiten. Er is een digitale straat ont-
staan	(zie	Lane,	2019).	Waar	voor	jongeren	vroeger	
de fysieke straathoek fungeerde als podium voor 
vormgeving van een straatimago, zoeken jongeren 
nu	naar	status	op	digitale	platformen	(Van	Den	
Broek,	2013).	Het	voorgaande	impliceert	dat	de	
betekenis van community moet worden opgerekt: 
er is als het ware een wereld bijgekomen. Dit stelt 
het gebiedsgebonden politiewerk voor uitdagin-
gen: wat betekent nabijheid in de digitale wereld?

De digitalisering van de straat schept niet alleen 
een noodzaak om nabijheid op een bredere 
manier op te vatten, maar heeft ook 
consequenties voor het contact tussen burgers 
en politie. Vooral jongeren zijn in toenemende 
mate digital natives	(zie	o.a.	Tapscott,	2009):	zij	
zijn opgegroeid met digitale technologie in het 
dagelijks leven, zijn vrijwel altijd verbonden en 
zijn gewend om in hun communicatie gebruik te 
maken van digitale kanalen. Dit geldt ook voor 
het contact met de politie. Dit stelt het 
gebiedsgebonden politiewerk voor uitdagingen: 
hoe kan in het contact met burgers zo optimaal 
mogelijk worden aangesloten bij de kanalen die 
zij gebruiken? Hierbij kan worden opgemerkt dat 
de politie in de afgelopen tien jaar steeds meer 

Hoofdstuk 1
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gebruik is gaan maken van social media als 
middel om met burgers te communiceren en hen 
bij	het	politiewerk	te	betrekken	(zie	o.a.	Meijer	et	
al.,	2013).	Dit	creëert	ook	weer	nieuwe	
uitdagingen: hoe zorg je ervoor dat je de vele 
vragen, verzoeken en opmerkingen van burgers 
(tijdig)	van	een	passende	reactie	voorziet?

Een derde consequentie van de digitalisering van 
de samenleving voor het gebiedsgebonden 
politiewerk is de digitalisering van criminaliteit. 
Digitale criminaliteit is in Nederland, net als in 
veel andere landen, de nieuwe veelvoorkomende 
criminaliteit geworden. In 2018 was bijna 1 op 
12 internetgebruikers slachtoffer van digitale 
criminaliteit1.  Dit betreft 1,2 miljoen inwoners van 
12	jaar	of	ouder	(zie	CBS,	2019).	Hacking	is	het	
meest voorkomende misdrijf in Nederland 
geworden	(CBS,	2018).	De	digitalisering	van	
criminaliteit stelt het gebiedsgebonden 
politiewerk voor uitdagingen, omdat deze vorm 
van criminaliteit een aantal wezenlijk andere 
kenmerken heeft dan traditionele criminaliteit. 
Het voornaamste voorbeeld hiervan is de 
betekenis	van	geografie:	digitale	criminaliteit	is	
veel minder plaatsgebonden is dan traditionele 
criminaliteit	(zie	ook	Goodman,	2016;	Welten	et	
al.,	2019).	Het	belang	van	geografische	grenzen	
verdwijnt niet, maar neemt wel sterk af. Dit doet 
een beroep op het aanpassingsvermogen van de 
politie, ook waar het gaat om preventie van 
digitale criminaliteit.

Een vierde en laatste consequentie van de 
digitalisering van de samenleving heeft 
betrekking op de sporen die de politie gebruikt bij 
de opsporing van criminaliteit. Door de 
digitalisering van de samenleving worden steeds 
meer activiteiten van burgers omgezet in digitale 
data. Het gebruik van de smartphone en andere 
slimme apparaten – die onderling steeds meer 
verbonden raken als gevolg van de Internet of 
Things	(IoT)	–	leiden	tot	data	over	de	handel	en	
wandel van personen in de vorm van 
verplaatsingen	(GPS	data),	zoekopdrachten,	
berichten op social media, sportactiviteiten, et 
cetera.	Dit	wordt	ook	wel	dataficatie	genoemd	

(zie	bijvoorbeeld	Van	Dijck	et	al.,	2016).	De	
tendens	van	dataficatie	heeft	als	consequentie	
dat er steeds meer digitale sporen zijn die kunnen 
worden	gebruikt	in	opsporingsonderzoeken	(zie	
ook	Henseler	&	De	Poot,	2020).	Het	toenemend	
aantal digitale sporendragers en digitale sporen 
stelt het gebiedsgebonden politiewerk eveneens 
voor uitdagingen: deze sporen moeten in 
voorkomende gevallen worden blootgelegd, 
vastgelegd en geïnterpreteerd.

De politie toont zich bewust van de uitdagingen 
die de digitalisering van de samenleving met zich 
meebrengt. In de strategie- en 
beleidsontwikkeling neemt het werken in wijk en 
web	een	belangrijke	plaats	in.	Op	allerlei	plekken	
binnen de politie worden antwoorden ontwikkeld 
op de hiervoor beschreven uitdagingen. Binnen 
(een	deel	van)	de	basisteams	is	de	komst	van	de	
digitaal wijkagent een van die antwoorden. De 
digitaal wijkagent is een nieuwe rol binnen het 
basisteam waarmee wordt beoogd om invulling 
te geven aan digitaal politiewerk. In dit onderzoek 
wordt in kaart gebracht hoe deze rol invulling 
krijgt en binnen de politieorganisatie is 
verankerd. Het onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van de portefeuille GGP waarbij gebruik 
is gemaakt van data uit een nog lopend 
onderzoek	naar	het	gebruik	van	‘open	source	
intelligence’	(OSINT)	in	opdracht	van	Politie	&	
Wetenschap.	In	dit	onderzoek	naar	OSINT	is	de	
digitaal wijkagent een van de casestudies.

1.2  Onderzoeksvragen 
Het doel van voorliggend onderzoek is inzicht 
krijgen in hoe de digitaal wijkagent invulling geeft 
aan diens rol en hoe deze rol organisatorisch 
verankerd is binnen het basisteam. Het 
onderzoek dient een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelagenda GGP, in het bijzonder waar het 
gaat	om	de	ontwikkelopgave	‘werken	in	wijk	en	
web’.	Voor	het	onderzoek	is	de	volgende	
probleemstelling geformuleerd:
Hoe geeft de digitaal wijkagent invulling aan 
diens rol en hoe is deze rol ingebed binnen  
het basisteam? 

1	 Onder	digitale	criminaliteit	verstaan	we	zowel	gedigitaliseerde	criminaliteit	(waarbij	ICT	het	middel	is,	bijvoorbeeld	whatsapp 
fraude/	vriend	in	nood	fraude)	als	cybercriminaliteit	(waarbij	ICT	het	doelwit	is).
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De probleemstelling is uitgewerkt in de volgende 
onderzoeksvragen:
1.  Hoe is de ontwikkeling van de digitaal 

wijkagent verlopen? 
2.	 	Welke	argumenten	zijn	er	voor	het	aanstellen	

van een digitaal wijkagent? 
3.	 Welke	taken	voert	de	digitaal	wijkagent	uit?
4.  Hoe en door wie wordt de digitaal wijkagent 

aangestuurd? 
5.  Hoe verloopt het samenspel met andere 

functies en organisatieonderdelen?
6.	 	Welke	behoeften	heeft	de	digitaal	wijkagent	

met betrekking tot diens rol?
7.	 	Wat	is	nodig	om	het	digitaal	wijkagentschap	

verder te ontwikkelen? 

1.3  Aanpak van het onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van 
verschillende onderzoeksmethoden. Deze 
worden hieronder kort toegelicht.
 
Media- en literatuuronderzoek 
Het onderzoek is gestart met een media- en litera-
tuurverkenning naar de digitale wijkagent en diens 
activiteiten. Hierbij is gebruik gemaakt van een 
uitvoerig(er)	literatuuronderzoek	dat	in	het	kader	
van	het	onderzoek	naar	OSINT	is	uitgevoerd.

Interviews
De tweede onderzoeksmethode betreft het 
afnemen van interviews. Er zijn interviews 
afgenomen	met	19	politiefunctionarissen.	Een	
klein deel van deze interviews had al 
plaatsgevonden in het kader van het onderzoek 
naar	OSINT	en	het	overgrote	deel	is	uitgevoerd	

ten behoeve van voorliggend onderzoek naar de 
digitaal wijkagent. De interviews zijn zowel face-
to-face als telefonisch afgenomen. De 
coronacrisis is hierop van invloed geweest. Alle 
interviews zijn afgenomen aan de hand van een 
topiclijst. In tabel 1 wordt het overzicht van 
respondenten weergegeven. 

Met betrekking tot de respondenten zijn aan-
vullend de volgende opmerkingen van belang:
•  Met drie digitaal wijkagenten hebben twee 

interviews plaatsgevonden.
•  De interviews met teamchefs zijn afgenomen 

met teamchefs van een basisteam waarin een 
digitaal wijkagent werkzaam is.

•	 	De	interviews	met	de	wijkagent	en	coördinator	
VVC hadden betrekking op de samenwerking 
met de digitaal wijkagent.

•	 	De	interviews	met	de	OSINT	specialisten	
hadden vooral betrekking op de taken van de 
digitaal	wijkagent	op	het	gebied	van	OSINT.	

•  De interviews met docenten/onderzoekers van 
de Politieacademie hebben plaatsgevonden in 
het	kader	van	het	onderzoek	naar	OSINT	en	
hebben beperkt meerwaarde gehad voor het 
onderzoek naar de digitaal wijkagent. 

Digitale vragenlijst 
Op	basis	van	de	media-	en	literatuurverkenning	
en de interviews is een digitale vragenlijst voor 
de digitaal wijkagent ontwikkeld. Deze vragenlijst 
is in juni en juli 2020 uitgezet onder de 21 digitaal 
wijkagenten die er op dat moment in Nederland 
actief waren. De vragenlijst bestond uit 31 vragen 
en	gingen	over	(zie	bijlage	1):	

Tabel 1. Overzicht geïnterviewde respondenten

Functie/rol     Aantal respondenten

Digitaal	wijkagent	 	 	 	 	 8

Wijkagent	 	 	 	 	 1

Teamchef	Basisteam	 	 	 	 	 3

Coördinator	VVC	Basisteam	 	 	 	 	 1

OSINT	specialist	Dienst	Regionale	Informatieorganisatie	 	 	 	 1

Teamleider	OSINT,	Dienst	Landelijke	Informatieorganisatie	 	 	 	 2

Docent/onderzoeker	Politieacademie	 	 	 	 	 3

Totaal      19
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1.  Achtergrondkenmerken van de digitaal 
wijkagent

2. Rol als digitaal wijkagent
3. Invulling rol digitaal wijkagent
4.	 Samenspel	en	aansturing
5.	 Waardering	van	de	rol
6.	 Toekomstvisie

De vragenlijst is, met dank aan Joaquin Diez 
Requejo	(portefeuilleteam	GGP),	meerdere	malen	
onder de aandacht gebracht van de wijkagenten. 
De	vragenlijst	is	ingevuld	door	17	respondenten,	
een respons van 81%. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat sommige vragen niet door alle 
digitaal	wijkagenten	zijn	beantwoord.	Sommige	
digitaal wijkagenten waren voor het 
beantwoorden van bepaalde vragen te kort actief 
in hun rol als digitaal wijkagent.

Focusgroep 
Er heeft tot slot een focusgroep met zes digitaal 
wijkagenten plaatsgevonden.2 Deze focusgroep 
was gericht op het verzamelen van data over de 
gewenste ontwikkeling van de functie van digitaal 
wijkagent	binnen	de	context	van	het	basisteam	
en de politieorganisatie.

1.4  Opbouw van de rapportage
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 
beschrijft de ontwikkeling van de digitaal 
wijkagent. In hoofdstuk 3 gaan we in op de 
redenen van teamchefs om een digitaal wijkagent 
aan te stellen. In hoofdstuk 4 besteden we 
aandacht aan de digitaal wijkagent en diens 
motivatie	en	‘profiel’.	Hoofdstuk	5	gaat	in	op	de	
taakuitvoering door de digitaal wijkagent. In 
hoofdstuk	6	behandelen	we	de	inbedding	van	de	
digitaal wijkagent in het basisteam en de bredere 
politieorganisatie.	In	hoofdstuk	7	staan	de	
behoeften van de digitaal wijkagent centraal. 
Hoofdstuk	8	sluit	af	met	conclusies	en	reflecties.

2  Van de zes respondenten in de focusgroep is er destijds slechts één individueel gesproken.
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In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen  
hoe de rol van digitaal wijkagent zich binnen  
de  politieorganisatie heeft ontwikkeld. Hierbij 
maken we onderscheid tussen drie perioden  
van ontwikkeling. 

2.1  Ontdekken tussen 2011 en 2015
In 2011 start Boudewijn Majeur met een virtueel 
politiebureau in de digitale jongerenomgeving van 
Habbo Hotel.3  Dit wilde zeggen dat Boudewijn een 
aantal keer per maand aanwezig was in openbare 
chatsessies om voorlichting te geven en vragen 
van jongeren te beantwoorden. Dit bood jonge-
ren de mogelijkheid om op een laagdrempelige 
en	(wanneer	gewenst)	anonieme	manier	met	de	
politie	in	contact	te	komen	(zie	bijvoorbeeld	Van	
Egmond,	2007).	Tijdens	het	digitale	spreekuur	
waren	geregeld	zo’n	45	jongeren	aanwezig.	Tijdens	
de openbare chatsessies kwamen verschillende 
onderwerpen	aan	bod:	van	(virtuele)	diefstal	tot	
loverboyproblematiek. Naast de openbare chat-
sessies vonden er privé chatsessies plaats waarin 
ernstige en meer vertrouwelijke zaken aan bod 
kwamen,	zoals	misbruik	en	huiselijk	geweld	(zie	
de	Vries,	2014).	Boudewijn	was	in	feite	de	eerste	
digitaal agent in Nederland en is tot 2015 aanwezig 
geweest in het Habbo Hotel.

2.2 Pionieren vanaf 2017 
Tussen	2015	en	2017	is	het	even	‘stil	geweest’	
rondom	de	digitaal	wijkagent.	Totdat	in	maart	2017	
Joaquin Diez Requejo digitaal wijkagent werd in 
het basisteam in Roosendaal. De kiem voor het 
ontstaan	van	de(ze)	digitaal	wijkagent	was	gelegen	
in de groeiende onrust onder burgers als gevolg 
van	de	Europese	‘vluchtelingencrisis’.	De	vluchte-
lingencrisis leidde op diverse plekken in Nederland 
tot hevige discussie en heeft in sommige gevallen 
geleid tot een ontwrichtend effect op de lokale 
gemeenschap	(zie	ook	Boutellier,	Van	Steden,	Eski	
en	Boelens,	2020).	Er	was	in	de	gemeente	Roosen-
daal behoefte aan inzicht in het sentiment onder 
burgers naar aanleiding van een vestiging van een 

asielzoekerscentrum	in	de	regio.	De	(reguliere)	
wijkagent had tot dan toe het beeld dat de reacties 
onder bewoners in de wijk behoorlijk genuanceerd 
waren. De teamchef vroeg Joaquin het sentiment 
op het web te onderzoeken. Dit leverde een ander 
beeld op dan er was. De digitaal wijkagent:
 
‘Online zag ik al snel een negatief sentiment met 
bedreigende reacties.’

In ongeveer dezelfde periode deed de Bredase bur-
gemeester Paul Depla een oproep om over te gaan 
tot een virtuele wijkagent om het leven dat zich 
online	afspeelt	in	de	gaten	te	houden	(BNdeStem,	
2016).	De	burgemeester	benadrukte	dat	de	werke-
lijkheid – vooral die van jongeren – zich niet meer 
alleen afspeelt in de fysieke wereld, maar ook 
online. De ervaringen rondom het asielzoekers-
centrum in Roosendaal en het toenemende besef 
binnen bestuur en politie dat de digitale wereld ook 
om aanwezigheid van de politie vraagt, hebben er 
begin	2017	toe	geleid	dat	–	in	samenspraak	met	het	
gemeentebestuur – werd afgesproken dat Joaquin 
Diez Requejo zich meer ging bezighouden met wat 
online	in	de	lokale	samenleving	speelde	(Regiobur-
gemeesters,	2019).	En	zo	ontstond	de	eerste	digi-
taal wijkagent in de vorm zoals we die nu kennen 
en	waarop	dit	onderzoek	betrekking	heeft.	In	2019	
is Diez Requejo gevraagd om onderdeel te worden 
van het landelijke portefeuilleteam GGP en bij te 
dragen aan het versterken van het werken in wijk en 
web in de basisteams. Het verspreiden van de digi-
taal wijkagent is hier een onderdeel van. 

2.3  Vormgeven vanaf 2020 
Sinds	het	pionierswerk	in	Roosendaal	heeft	het	
aantal digitaal wijkagenten zich uitgebreid:
•  In 2018 groeide het aantal digitaal wijkagenten 

van 1 naar 3.
•	 	In	2019	groeide	het	aantal	digitaal	wijkagenten	

van 3 naar 8.
•  In februari 2020 waren er 14 digitaal wijkagenten 

actief. 

Hoofdstuk 2
De ontwikkeling van de digitaal wijkagent

3 Habbo Hotel is een online sociaal netwerk en online community gericht op tieners en jongvolwassenen.
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•  Begin augustus 2020 stond de teller op  
21 digitaal wijkagenten. 

 
Onze	‘formele’	telling	is	gestopt,	maar	we	weten	
dat er in september 2020 wederom een aantal 
digitaal	wijkagenten	(o.a.	in	Noord-Nederland	
en	Midden-Nederland)	zijn	bijgekomen.	Daar-
naast staat er een aantal vacatures voor digitaal 
wijkagent open en heeft de eenheidsleiding van 
Zeeland	West-Brabant	toegezegd	om	alle	twaalf	
basisteams te voorzien van een digitaal wijkagent 
(Ekelmans,	geciteerd	in	Brabants	Dagblad,	2020).	
Ondertussen	hebben	de	digitaal	wijkagenten,	
gefaciliteerd door het landelijke portefeuilleteam, 
een landelijk netwerk opgebouwd: men heeft gere-
geld	overleg	om	best	practices	en	dilemma’s	uit	
te wisselen en men is met elkaar in gesprek over 
de ontwikkeling van de digitaal wijkagent in het 
basisteam.	Hieronder	een	LinkedIn	bericht	van	een	
digitaal wijkagent4: 
 
Hoe blijven wij als digitaal wijkagenten met 
elkaar in contact? 
Het zal jullie vast niet verbazen. Via de digitale 
snelweg natuurlijk! Via onze appgroep hebben wij 
contact met elkaar en hier hadden wij afgesproken 
om vandaag met elkaar te videobellen. 

• Hoe gaat het nu met iedereen? 
•  Worden de digitaal wijkagenten nu in deze tijd 

juist in hun kracht gezet? 
Er bleken toch nog grote verschillen te zitten tussen 
de verschillende teams/eenheden. Waar de ene 
digitaal wijkagent vrij gepland wordt om online te 
kunnen zien signaleren wat er nu leeft bij de inwo-
ners, worden andere digitaal wijkagenten juist in 
gezet voor het wijkwerk op straat. 

Ik ben benieuwd binnen mijn netwerk!

Kortom:	de	digitaal	wijkagent	is	voorbij	de	experi-
mentele fase. Als we de lijn van de afgelopen jaren 
doortrekken, mogen we verwachten dat de stijging 
van het aantal digitaal wijkagenten in de basis-
teams zich in de komende twee jaar stevig doorzet 
(zie	figuur	1).	Zal	over	ruim	twee	jaar	ongeveer	de	
helft van de basisteams over een digitaal wijkagent 
beschikken?

2.4 De digitaal wijkagent als ‘viral change’
In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen beschreven hoe 
de digitaal wijkagent als rol tot stand is gekomen 
in één basisteam en vervolgens door andere 
basisteams is overgenomen en nog steeds wordt 
overgenomen. Vanuit een theoretisch perspectief 
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kan de komst van de digitaal wijkagent binnen 
de basisteams worden beschouwd als een vorm 
van	‘viral	change’	(Herrero,	2008).	Dit	wil	vooral	
zeggen: de toename van het aantal digitaal wijk-
agenten in de basisteams is het gevolg van een 
horizontale verspreiding tussen basisteams en niet 
van een geplande verandering van bovenaf. Hierbij 
hebben informele netwerken een belangrijke rol 
gespeeld en is de steun van teamchefs onont-
beerlijk gebleken, zoals ook kenmerkend is voor 
het	concept	van	‘viral	change’.	Er	is	op	dit	moment	
– landelijk beschouwd – een groep gemotiveerde 
ambassadeurs die ongetwijfeld zal bijdragen aan 
de	verdere	verspreiding	van	het	‘digitaal	wijkagent-
schap	virus’	binnen	de	politieorganisatie.	
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In het volgende hoofdstuk gaan we in op de redenen 
die er volgens respondenten zijn om over te gaan tot 
het aanstellen van een digitaal wijkagent. Deze 
redenen worden sterk gedreven door ontwikkelin-
gen die in de omgeving van de politie gaande zijn, 
dan wel ontwikkelingen waarmee de politie wordt 
geconfronteerd. In dit intermezzo behandelen we 
enkele incidenten die zich tijdens de looptijd van het 
onderzoek hebben voorgedaan en die relevant 
waren voor digitaal politiewerk in het algemeen en 
de	digitaal	wijkagent	in	het		bijzonder.	Sociale	media	
vormen de rode draad in deze  incidenten.

Demonstratie op de Dam tijdens corona 
Op	maandagavond	1	juni	2020	demonstreren	
enkele duizenden mensen op de Dam in Amster-
dam tegen racisme in het algemeen en het politie-
geweld	tegen	zwarte	burgers	(in	de	VS	en	Europa)	
in	het	bijzonder	(NOS,	2020a).	Aanleiding	tot	het	
protest is de dood van George Floyd in de 
 Amerikaanse stad Minneapolis. Floyd overleed op 
25 mei 2020 na een hardhandige arrestatie door de 
politie	(NRC,	2020a;	2020b).	Dit	leidde	tot	een	golf	
van onrust en protest in Amerikaanse steden. Bij de 
demonstratie op de Dam werd vooraf  rekening 
gehouden met een opkomst van 250 tot 300 
demonstranten, maar dat werden er uiteindelijk 
ruim	vijfduizend	(Trouw,	2020a).	Hoewel	er	tijdens	
de demonstratie over het algemeen wel mond-
kapjes werden gedragen, lukte het veelal niet om 
aan de anderhalve meter maatregel te voldoen.

Na	afloop	van	de	demonstratie	ging	het	al	snel	over	
de vraag hoe de inschatting van het aantal deel-
nemers zo kon afwijken van de werkelijkheid. 
 Hierbij werd geconcludeerd dat signalen over de 
meer massale opkomst door de politie en 
gemeente	zijn	gemist	(Trouw,	2020a).	‘De	politie	
wist	van	drukte	tijdens	protest	op	de	Dam’	kopte	
het	Parool	(2020a).	De	burgemeester	van	Amster-
dam,	Femke	Halsema,	gaf	aan	‘overdonderd’	te	zijn	
door de massale opkomst bij de demonstraties, 
terwijl op social media het plan voor de manifesta-
tie	‘viral’	ging.	Later	bleek	dat	Halsema	al	vóór	de	

demonstratie grote zorgen had over de grote 
opkomst	(zie	NRC,	2020c).	Op	het	web	bleek	
allang duidelijk hoe groot de toeloop voor het anti-
racisme-protest zou worden. Figuur 2 laat zien hoe 
de aandacht op social media voor berichten 
 gerelateerd	aan	Black	Lives	Matter	zich	in	
 Nederland heeft ontwikkeld.

In een spoeddebat in de Amsterdamse gemeente-
raad, heeft burgemeester Halsema spijt betuigd 
dat de gemeente geen eigen communicatie-
middelen	heeft	ingezet	(NOS,	2020b).	Ze	zegt	dat	
de gemeente en politie meer hadden moeten doen 
om mensen duidelijk te maken dat ze zich moesten 
verspreiden.	Collegepartijen	GroenLinks,	D66,	
PvdA	en	SP	vinden	het	‘betreurenswaardig’	dat	er	
veel	mis	ging	op	de	Dam	(Volkskrant,	2020a):	
 
‘Zit de Amsterdamse politie soms nog op Hyves?’5

Tegen de achtergrond van deze verkeerde inschat-
ting	ontstond	onder	andere	op	LinkedIn	een	discus-
sie tussen vertegenwoordigers van de landelijke 
portefeuille GGP en enkele teamchefs uit Amsterdam 
over het aanstellen van een digitaal wijkagent in de 
basisteams in de stad. Dit illustreert dat de meer-
waarde van een digitaal wijkagent onder andere 
wordt gezien in het surveilleren op het web om rele-
vante informatie voor politietaken te verzamelen. Een 
van	de	respondenten	(digitaal	wijkagent)	hoopte	dat	
dit incident als katalysator gaat fungeren voor de 
verdere verspreiding van de digitaal wijkagent.
 
Scheveningen en drillraps 
Op	10	augustus	2020	vond	in	Scheveningen	een	
dodelijke steekpartij plaats naar aanleiding van een 
‘drillrap-oorlog’	tussen	’24’	uit	Rotterdam	en	het	
Amsterdamse	’73	De	Pijp’	(NRC,	2020d).	De	
geweldsexplosie	met	dodelijke	afloop	in	Scheve-
ningen lijkt zijn oorsprong te hebben in een bedrei-
ging aan het adres van de vriendin van de voorman 
van	het	Rotterdamse	drillrapcollectief	‘24’	(Het	
Parool,	2020b).	Daags	voor	de	aanvaring	tussen	
beide drillrapgroepen, schrijft de voorman op het 

5	 D66-fractievoorzitter	en	gemeenteraadslid	Reinier	van	Dantzig	verweet	de	burgermeester	dat	ze	‘faliekant	de	verkeerde	
inschatting	heeft	gemaakt	over	het	aantal	demonstranten’	(geciteerd	in	Volkskrant,	2020a).

Intermezzo:  actuele ontwikkelingen in relatie tot 
digitaal politiewerk
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social	mediaplatform	Snapchat	dat	hij	de	confron-
tatie aan wil gaan met zijn Amsterdamse rivalen. Hij 
stelt voor dat beide groepen elkaar ontmoeten, 
‘ergens	tussen	Amsterdam	en	Rotterdam’.	Deze	
oproep leidt er toe dat rappers van beide groepen 
elkaar	te	lijf	gaan	in		Scheveningen	met	alle	
gevolgen	van	dien	(Het	Parool,	2020b).	
De	‘drillrap’	is	sterk	gerelateerd	aan	de	wijk.	Het	is	
een voorbeeld van hoe de straat en digitale straat 
samensmelten.	De	jonge	rappers	willen	(onder	
andere)	de	buurt	waar	zij	wonen	voor	het	voetlicht	
brengen	(Algemeen	Dagblad,	2019).	In	talloze	
video’s	dagen	jongeren	van	verschillende	wijken	
elkaar uit tot het plegen van geweld met messen 
(Trouw,	2019).	In	drillrap	wordt	geregeld	(openlijk)	
gesproken over het neersteken van rivalen, zoals in 
Scheveningen	ook	daadwerkelijk	gebeurde.	
In	de	Volkskrant	van	24	augustus	(2020b)	wordt	
ingegaan op de rol van social media bij het geweld in 
Scheveningen.	In	de	krant	wordt	aangegeven	dat	
‘social	media	moeten	worden	beschouwd	als	een	
katalysator voor het recente geweld. Vooral op 
Snapchat	en	op	Instagram	–	waarop	korte	
livestreams mogelijk zijn die niet worden opgesla-
gen – dagen de drillrappers elkaar uit en worden ze 
door fans aangemoedigd om punten te scoren. Door 
het vluchtige karakter van deze social media had de 
politie lang geen zicht op wat zich precies afspeelde. 
Inmiddels monitoren gespecialiseerde agenten de 
social media, om een beter beeld te krijgen van de 
spanningen tussen rivaliserende groepen en wie 
waarmee	dreigt’	(De	Volkskrant,	2020b).	

De ‘pop-up rellen van jongeren’ in  
verschillende steden 
In augustus 2020 vinden er in verschillende steden 
–	zoals	Utrecht,	Rotterdam,	Hoogeveen,	Amers-
foort en Den Haag – rellen plaats tussen jongeren 
en	de	politie.	Jongeren	–	en	dan	specifiek	vloggers	
–	roepen	elkaar	via	social	media	(Instagram	en	
Snapchat)	op	om	de	straat	op	te	gaan	en	te	gaan	
rellen	(De	Volkskrant,	2020c;	Algemeen	Dagblad,	
2020a;	NOS,	2020c).	Op	straat	dagen	zij	de	politie	
als gevolg waarvan een kat- en muisspel ontstaat 
(De	Volkskrant,	2020c).	Martin	Sitalsing	–	de	poli-
tiechef van Midden-Nederland – betitelde deze 
rellen	als	‘pop-up	rellen’:	de	rellen	worden	online	
georganiseerd	en	‘poppen’	plotseling	‘op’	(Sital-
sing,	geciteerd	in	De	Telegraaf,	2020).	Bij	het	plot-
selinge karakter van de rellen in de genoemde 
steden speelde mee dat de politie de berichten op 
social media moeilijk kon volgen, omdat een deel 
van de berichten in besloten groepen werd uitge-
wisseld	(NRC,	2020e).	Als	de	politie	geen	informa-
tie	heeft	over	de	voorgenomen	‘rellocaties’	is	het	
onmogelijk om bijvoorbeeld een samenscholings-
verbod in te stellen of eventueel preventief fouille-
ren	toe	te	passen	(De	Volkskrant,	2020d).	Volgens	
Trouw	(2020b)	is	de	voedingsbodem	voor	dit	soort	
rellen	niet	anders	dan	in	het	verleden	(zie	bijvoor-
beeld	Van	Leiden	et	al.,	2009),	maar	social	media	
hebben de dynamiek wel veranderd. Het is aan de 
politie om met deze dynamiek mee te bewegen.
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In dit hoofdstuk gaan we in op de redenen die 
er volgens respondenten – en dan met name 
teamchefs – zijn om een digitaal wijkagent in het 
	basisteam	aan	te	stellen.	We	maken	onderscheid	
tussen drie perspectieven die uit de interviews naar 
voren komen: verbinding met burgers, betrekken 
van burgers bij het politiewerk en het stimuleren 
van de digitale transitie in het basisteam. 

3.1  Introductie van de digitaal wijkagent  
in het basisteam 

In	de	enquête	hebben	we	de	digitaal	wijkagenten	
gevraagd wie het initiatief tot introductie van de rol 
in het basisteam heeft genomen. In ongeveer twee 
derde van de gevallen hebben anderen het initiatief 
genomen.	Uit	de	interviews	komt	naar	voren	dat	dit	
veelal de teamleiding is die besluit dat een digitaal 
wijkagent nodig is om een verandering te realiseren 
in	het	werken	in	wijk	en	web	(zie	de	volgende	para-
grafen).	Dit	zijn	vooral	de	basisteams	die	recent	
een digitaal wijkagent hebben aangesteld. In de 
basisteams waar al langer een digitaal wijkagent 
werkzaam is, heeft het initiatief vaker gelegen bij 
de digitaal wijkagent zelf. In die gevallen heeft de 
digitaal wijkagent bij de teamleiding aangedrongen 
op de noodzaak om een dergelijke rol binnen het 
basisteam te creëren. 

Wij	vermoeden	dat	de	toenemende	bekendheid	
van de rol van digitaal wijkagent in het afgelopen 
jaar meespeelt bij het verschil in initiatief: team-
chefs	of	anderen	(zoals	een	operationeel	specialist	
C)	hebben	het	idee	van	een	digitaal	wijkagent	uit	
andere basisteams overgenomen en in het eigen 
basisteam geïntroduceerd. Met betrekking tot de 
gevallen waarin de teamleiding het initiatief tot 
introductie van een digitaal wijkagent nam, kan 

verder worden opgemerkt dat er in veel gevallen 
sprake is geweest van een sollicitatieproces. In een 
enkel geval is de rol – in onderling overleg – aan 
iemand toegewezen. 

3.2 Verbinding met burgers 
Een van de voornaamste redenen om een digitaal 
wijkagent in het basisteam aan te stellen, is het 
versterken van de verbinding met burgers. De 
teamchefs redeneren als volgt: burgers communi-
ceren in toenemende mate via social media, dus de 
politie moet daarin meebewegen om de verbinding 
met burgers te behouden dan wel te versterken. 
Een teamchef hierover: 

‘Er gebeurt momenteel zoveel. We lopen als politie 
al achter de feiten aan. Als we niet meegaan met 
de ontwikkelingen rondom social media, wordt dat 
alleen maar erger. Mensen zijn gewoon gewend 
om via social media te communiceren…Iedere poli-
tieagent heeft een telefoon. Het privéleven van de 
agent speelt zich ook voor een deel op het web af. 
Waarom in het politiewerk dan niet?’

Met betrekking tot de verbinding met burgers 
wijzen	vooral	teamchefs	specifiek	op	doelgroepen	
in de samenleving die de politie moeizaam kan 
bereiken.	Het	gaat	hierbij	specifiek	om	jongeren	
die veel tijd online doorbrengen. In dat kader kan 
onder andere worden gewezen op de pilot van 
digitaal wijkagenten waarin met jongeren wordt 
gegamed.6	 De teamchefs zien in dit soort voor-
beelden de meerwaarde van een digitaal wijkagent, 
die	op	andere	(dan	gebruikelijke)	manieren	contact	
met burgers en dan met name jongeren maakt. Het 
is een aanvullende vorm van nabijheid. Digitale 
nabijheid.

Hoofdstuk 3
Redenen voor een digitaal wijkagent

6	 Inmiddels is een pilot om met jongeren te gamen in Almere een succes. Een paar avonden per week speelt de politie mee met 
populaire	online	spellen	zoals	Fortnite	en	FIFA2020	(zie	Omroep	Flevoland,	23	augustus	2020).

7		 	Uit	onderzoek	van	Sollie	(2018)	komt	naar	voren	dat	het	betrekken	van	burgers	van	meerwaarde	is	voor	de	politiepraktijk: 
burgers kunnen op laagdrempelige wijze opsporingsinformatie delen via spontane meldingen en naar aanleiding van 
getuigenoproepen.	Dit	biedt	volgens	Sollie	(ibid.)	mogelijkheden	om	de	heterdaadkracht	en	ophelderingspercentage	 
te vergroten.
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3.3 Betrekken van burgers bij het politiewerk 
Een tweede reden voor het aanstellen van een 
digitaal wijkagent hangt samen met de eerste, 
maar vormt naar ons idee een aparte reden: het 
betrekken van burgers bij het politiewerk.7  De 
teamchefs merken op dat de politie via social 
media op een snelle en gemakkelijke wijze veel 
burgers kunnen bereiken, om zo informatie te 
delen	en	(vervolgens	ook	weer)	op	te	halen.	Zij	zien	
politieberichten op social media, waarin de politie 
aangeeft op zoek te zijn naar getuigen van een 
delict, in de regel veel views opleveren en bovenal 
veel	worden	gedeeld.	Kortom:	social	media	biedt	
de politie nieuwe manieren om burgers bij het 
politiewerk te betrekken. Een teamchef hierover: 

‘Berichten op social media vallen gewoon op 
omdat het nét even wat anders is dan je gewend 
bent. We kunnen via burgernet of berichten op 
Facebookinformatie bij burgers opvragen als er 
een woninginbraak heeft plaatsgevonden. In plaats 
van wijkagenten langs de deuren te gaan, kan je er 
ook voor kiezen om iets met social media te doen.’

Door burgers via social media actiever bij het 
politiewerk te betrekken, creëert de politie 
‘extra	oren	en	ogen’	in	de	wijk	en	op	het	web.	
Dus naast digitale nabijheid gaat het om digitaal 
samenwerken.

3.4  Stimuleren van digitale transitie in  
het basisteam

De voornaamste reden voor het aanstellen van een 
digitaal wijkagent wordt gevormd door de digitale 
transitie die in het basisteam volgens teamchef 
nodig is. Dit wil zeggen: het gebruik van het web 
moet worden beschouwd als een normaal onderdeel 
van het politiewerk. De digitaal wijkagent wordt 
beschouwd als een aanjager van deze transitie.  
Een van de teamchefs aan het woord:

‘Eén van de redenen voor het aanstellen van een 
digitaal wijkagent is hem als aanjager te laten 
werken om het werken in ‘wijk en web’ door 
te ontwikkelen. Dan weten we wat er speelt 
op het web, komen we in de haarvaten van de 
samenleving, proeven we de sfeer in de wijk en op 
het web, komen we in contact met burgers, zijn 
we aanspreekbaar voor de burgers, kunnen we 
voorlichting geven en wordt onze dienstverlening 
versterkt.’

De	teamchefs	zijn	van	mening	dat	een	(groot)	
deel van de politiemensen in het basisteam 
op dit moment te weinig op het web werken 
en onvoldoende digitaal bekwaam zijn. Zo 
wordt	social	media	geregeld	‘spannend’	en	‘te	
ingewikkeld’	gevonden,	aldus	teamchefs	en	ook	
digitaal	wijkagenten	(zie	ook	paragraaf	6.2).	Men	
is zich volgens de respondenten ook te weinig 
bewust van de legio mogelijkheden die het web kan 
bieden	in	(de	ondersteuning	van)	het	uitvoeren	van	
de	‘reguliere’	politietaken.	De	digitaal	wijkagent	
kan – zo is de redenering – de beweging naar 
‘werken	in	wijk	en	web’	stimuleren	door	collega’s	
te vertellen over wat het web te bieden heeft, hen 
te helpen met het beheren van een account op 
bijvoorbeeld Instagram of bij het doorzoeken van 
open bronnen om zodoende te weten wat er leeft 
en	speelt	in	het	werkgebied.	We	laten	wederom	
een teamchef aan het woord:

‘Ik zou willen dat er meer (digitaal) besef komt en 
dat digitaal meer normaal wordt. Ik hoop dat de 
digitaal wijkagenten een bijdrage kunnen leveren 
in het coachen en helpen die gedachte [van het 
gebruik van social media in het politiewerk] verder 
te ontwikkelen. Het gaat ook om het coachen 
van collega’s, ze meenemen in die gedachten, 
het draaien van de noodhulp met verschillende 
collega’s en hen ondertussen meenemen in het 
verhaal. Het moet als een olievlekeffect door de 
organisatie gaan.’ 
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Hoofdstuk 4
De digitaal wijkagent

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de 
digitaal wijkagent als persoon in relatie tot diens 
rol. Hierbij maken we vooral gebruik van de 
uitkomsten	van	de	enquête.	We	gaan	eerst	in	op	de	
motivatie van de digitaal wijkagenten om deze rol 
te gaan vervullen en behandelen vervolgens enkele 
achtergrondkenmerken van de digitaal wijkagent.

4.1 Motivatie om de rol te vervullen
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de 
digitaal wijkagenten in het overgrote deel van 
de gevallen hun belangstelling kenbaar hebben 
gemaakt nadat de teamleiding het initiatief tot 
introductie van de rol had genomen. Een klein 
deel heeft zelf aangedrongen op introductie van 
de	functie.	Wat	is	de	motivatie	van	de	digitaal	
wijkagenten om deze rol te vervullen? In de 
enquête	hebben	we	hier	een	open	vraag	over	
gesteld. Hieronder behandelen we de categorieën 
antwoorden.

De	eerste	reden	om	de	rol	te	(willen)	vervullen,	is	
dat deze in het verlengde ligt van de taken die men 
al vervulde. Voor veel digitaal wijkagenten geldt 
namelijk	dat	zij	affiniteit	hebben	met	het	werken	
op het web en al taken op dit gebied uitvoerden. 
Dit betreft dan vooral taken op het gebied van 
de communicatie met burgers via social media, 
zoals het onderhouden van de Facebookpagina 
van	het	basisteam	of	(andere)	activiteiten	op	het	
gebied	van	webcare.	Kortom:	de	rol	van	digitaal	
wijkagent bood hen de mogelijkheid om zich verder 
te specialiseren in het werken op het web en dit dus 
ook een groter aandeel in de eigen tijdsbesteding 
te maken.

‘Ik deed al veel werkzaamheden die een digitaal 
wijkagent verricht in mijn functie als generalist 
in de noodhulp met taakaccent social media. 
Daardoor was het een logische stap om voor het 
digitale wijkagentschap te gaan. Ik snap het nut, 
de noodzaak en de mogelijkheden van de digitale 
wijkagent.’ (digitaal wijkagent)

‘Ik ben ongeveer 20 jaar wijkagent in de straat 
geweest. Ik was in 2010 een van de eerste 
wijkagenten, die sociale media ging gebruiken 
bij het werken in de wijk. Dat beviel vanaf de 
eerste dag heel erg goed. Mijn netwerk breidde 
zich razendsnel uit. Ik kon eenvoudig informatie 
kwijt. Ik kon snel informatie halen. Ik leerde 
kennen en werd gekend. Ik heb de kennis niet 
voor mijzelf gehouden en ben die gaan delen met 
collega’s. Ik ben gaan bouwen en beïnvloeden. 
Met als resultaat, dat bij ons op het team webcare 
onderdeel uitmaakt van ons dagelijks werk. Veel 
zaken op communicatievlak doen we zelf en de 
contacten met de pers zijn goed. Zo af en toe wordt 
in de opsporing een succesje behaald, maar dat 
kan nog beter.’ (digitaal wijkagent)

De tweede reden om digitaal wijkagent te worden, 
heeft betrekking op de buitenwereld. De digitaal 
wijkagenten geven in hun antwoorden blijk van de 
wens	om	burgers	‘digitaal	beter	te	bedienen’.	Zij	
zijn van mening dat de politie moet meebewegen 
met de digitalisering in de omgeving. Hoewel 
de dienstverlening aan burgers hierin een 
belangrijke rol speelt, wijzen sommige digitaal 
wijkagenten	ook	expliciet	op	de	mogelijkheden	
om via het web informatie te verzamelen die voor 
het basisteam van belang is. Het gaat niet alleen 
om	communicatie,	maar	ook	om	het	‘halen’	van	
informatie.

‘De digitale wereld is nog lang niet genoeg 
verweven met het traditionele politiewerk. Beide 
werelden vind ik enorm interessant en hebben mijn 
interesse. Om beiden in een fulltime baan te doen 
leek / lijkt mij echt fantastisch.’ (digitaal wijkagent)

‘De digitale wereld heeft sinds mijn jeugd al 
mijn interesse. Ook heb ik voor mijn sollicitatie 
anderhalf jaar als taakaccenthouder Cybercrime 
bij het VVC gezeten. Deze beide zaken vormden 
een pré. Verder is mijn motivatie dat ik de zittende 
en toekomstige collega’s graag digitaal vaardiger 
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wil maken, aangezien digitaal de toekomst is en 
gaat zijn. Collega’s beseffen vaak nog niet hoeveel 
informatie zij zelf kunnen vergaren en op welke 
manieren.’ (digitaal wijkagent)

De derde en laatste reden gaat over de eerder-
genoemde	‘digitale	transitie’	in	het	basisteam.	
De	digitaal	wijkagenten	zijn	gemotiveerd	om	‘een	
boost te geven aan het werken in wijk en web in 
ons	basisteam’.	De	rol	als	aanjager	voor	digitaal	
werken	wordt	door	(veel)	digitaal	wijkagenten	als	
een aantrekkelijk element van de rol beschouwd. 
Men	wil	collega’s	‘digitaal	vaardig	maken’	en	het	
team	‘meenemen	in	digitaal	werken’.	Men	denkt	en	
hoopt op dit gebied verschil te kunnen maken: 

‘Bij navraag over de functie merkte ik dat ik als 
digitaal wijkagent het verschil zou kunnen maken.’ 
(digitaal wijkagent) 

4.2 Functie en ervaring binnen de politie 
Digitaal	wijkagent	is	geen	functie	in	het	Landelijk	
Functiegebouw	Nederlandse	Politie	(LFNP);	
het is een taakaccent dat door de betreffende 
basisteams is geïntroduceerd. Dat roept de vraag 
op welke functie de digitaal wijkagent heeft. Hier 
hebben	we	in	de	enquête	een	vraag	over	gesteld.	
Vrijwel	alle	respondenten	zijn	senior	GGP	(al	
dan	niet	met	werkterrein	wijkagent).	Een	van	de	
respondenten	is	operationeel	expert	GGP	en	twee	
respondenten hebben een functie als generalist 
GGP. 
Ongeveer	de	helft	van	de	digitaal	wijkagenten	is	
tussen de 25 en 34 jaar. Ruim een derde is tussen 
35 en 44 jaar. Een enkeling is ouder dan 45 jaar. 
Kortom:	het	is	een	relatief	jonge	populatie	binnen	
de politieorganisatie. De digitaal wijkagenten 
hebben hun werkervaring vooral opgedaan in de 
basispolitiezorg	en	zijn	gemiddeld	al	zo’n	tien	
tot twaalf jaar bij de politie werkzaam.8  Ruim de 
helft van de respondenten is minder dan een jaar 

actief	als	digitaal	wijkagent.	Ongeveer	een	derde	
heeft zelfs minder dan drie maanden de rol van 
digitaal wijkagent. Dit laat zien dat het een nieuwe 
rol betreft en sluit aan bij de eerder beschreven 
ontwikkeling	van	de	rol	(zie	hoofdstuk	2).	

4.3 Opleiding, kennis en vaardigheden
Zoals eerder aangegeven: de digitaal wijkagent is 
geen aparte functie met daarbij horende functie-
eisen, waaronder opleidingseisen. Het overgrote 
deel van de digitaal wijkagenten is senior GGP en 
moet voldoen aan de eisen die hiervoor gelden. De 
digitaal wijkagenten hebben de initiële opleiding 
doorlopen	en	hebben	geen	specifieke	opleiding	
voor	het	zijn	van	digitaal	wijkagent	gevolgd.	Uit	
de interviews komt naar voren dat een deel van 
de digitaal wijkagenten wel een cursus op het 
gebied	van	open	source	(social	media)	intelligence	
heeft gevolgd. Dit betreft cursussen die door 
private partijen worden aangeboden, zoals de 
International	Anti	Crime	Academy	(IACA).	Deze	
cursus wordt naar onze indruk zeer gewaardeerd 
door de betreffende digitaal wijkagenten.
Uit	de	enquête	komt	naar	voren	dat	de	meeste	
digitaal wijkagenten van mening zijn dat zij over 
voldoende kennis en vaardigheden beschikken om 
de rol naar behoren uit te voeren. Een kwart van de 
digitaal wijkagenten is echter van mening dat dit 
niet	het	geval	is.	Op	de	stelling	‘Ik	heb	voldoende	
kennis van de juridische kaders en regels 
waarbinnen mijn werkzaamheden als digitaal 
wijkagent	moeten	worden	uitgevoerd’	wordt	vooral	
met	‘neutraal’	geantwoord	(40%).	Dit	geeft	de	
indruk dat er met name op dit gebied soms twijfel 
is	over	het	kan	en	mag.	Uit	de	interviews	blijkt	
dat	(sommige)	digitaal	wijkagenten	de	Leidraad	
Bevoegdheden Informatievergaring op het 
internet 9, de richtlijnen voor de juridische 
grondslag van informatieverzameling, als 
ingewikkeld ervaren.

8 Eén digitaal wijkagent is met ruim dertig dienstjaren een sterke afwijking van het gemiddelde. 
9	 In	de	Leidraad	Bevoegdheden	informatievergaring	op	internet	die	het	Openbaar	Ministerie	in	overleg	met	de	politie	heeft	

opgesteld, wordt de volgende richtlijn opgesteld in het online verzamelen van publiekelijk beschikbare informatie: “Bij een 
herhaalde	zoekslag	(meer	dan	twee	keer)	die	betrekking	heeft	op	personen	(hetzij	verdachten,	hetzij	derden	die	niet	worden	
verdacht),	geldt	dat	overleg	met	de	Officier	van	Justitie	vereist	is.	In	overleg	moet	dan	worden	bepaald	of	artikel	3	Pw	vol-
staat	of	dat	de	inzet	van	artikel	126g	Sv	(stelselmatige	observatie)	of	artikel	126j	Sv	(stelselmatige	informatie-inwinning)	
	noodzakelijk	is.’	(Stol	&	Strikwerda,	2018;	Veenstra	et	al.,	2016).	Eén-	of	tweemaal	(beperkt)	zoeken	van	informatie	bij	een	
persoon levert dus niet direct stelselmatigheid op omdat eén- of tweemaal zoeken van véél informatie tegelijk tot een ander 
oordeel kan leiden. Bij een hogere frequentie kan dat wel het geval zijn.



35

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de taken 
die	de	digitaal	wijkagent	uitvoert.	Als	‘opstapje’	
naar dit hoofdstuk behandelen we in dit intermezzo 
een casus van een van de digitaal wijkagenten. 
Deze casus geeft een indruk van het werk van de 
digitaal wijkagent.
 
Tijdens	de	‘intelligente	lockdown’	verschijnt	er	op	
Facebook een bericht van een horecaondernemer 
met	een	aantrekkelijke	actie.		Beste	poolvrienden’,	
schrijft de ondernemer uit Den Bosch op Facebook, 
‘helaas	is	tot	op	heden	alle	horeca	gesloten.	
Ook	alle	poolevenementen	zijn	afgelast.	Hoe	
moeten	wij	nu	onze	geliefde	sport	beoefenen?’	
Uiteraard	bericht	hij	meteen	over	de	oplossing:	
het	‘Non-covid19-arrangement’,	bestaande	uit	
een portie spareribs of saté, drankjes naar keuze 
en	drie	uur	poolen	op	een	‘9ft	clash	competition	
II-tafel’.	Desinfectie	en	mondkapjes:	aanwezig.	
Dat allemaal voor nog geen 50 euro per dagdeel. 
‘Tijdelijke	actie	zolang	Nederland	nog	niet	in	
lockdown	gaat’,	aldus	de	ondernemer,	die	een	paar	
dagen later een foto post van vijf mannen die aan 
het biljarten zijn in een ruimte, verder voorzien van 
dartborden,	een	bar	en	een	dj-set.	‘

Bij	het	Regionaal	Service	Centrum	(RSC)	komt	
een melding van een burger binnen over het 
betreffende	bericht.	Het	RSC	vraagt	de	wijkagent	
of hij online het bericht kan vinden en de informatie 
kan	verifiëren.	De	digitaal	wijkagent	komt	erachter	
dat de ondernemer openlijk over het arrangement 
op Facebook schrijft. Zijn naam komt overeen 
met het bedrijf dat hij runt. Via openbare bronnen 
vindt de digitaal wijkagent een verwijzing naar 
de	Kamer	van	Koophandel.	‘Ondanks	waarschu-
wingen van vrienden onder zijn post op Facebook 
dat het niet in de haak was wat hij deed, gaf hij aan 
dat	hij	het	arrangement	toch	wilde	doorzetten’.	
Daarna is de kwestie via de wijkagent doorgegeven 
aan	de	gemeente.	Die	heeft	hem	een	‘last	onder	
dwangsom’	opgelegd.	Als	de	ondernemer	de	
‘corona-advertentie’	niet	van	zijn	account	zou	
verwijderen, dan zou hij 20.000 euro moeten 
betalen. De advertentie is snel daarna van 
Facebook verdwenen. Mede dankzij het ingrijpen 
van een digitaal wijkagent is een eind gemaakt aan 
dit	‘coronapakket’.	

Intermezzo:  een casus van een digitaal wijkagent
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In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de digitaal 
wijkagent	in	de	praktijk	doet.	We	gaan	eerst,	op	
basis van de interviews, in op de verschillende 
hoofdtaken die de digitaal wijkagent uitvoert. 
Hierbij maken we onderscheid tussen online 
surveilleren en monitoren van open bronnen, de 
aanpak van digitale criminaliteit, communiceren 
met burgers via het web en het stimuleren en 
coachen	van	collega’s	op	het	gebied	van	digitaal	
werken. Vervolgens besteden we aandacht aan de 
uitkomsten	van	de	enquête.	We	sluiten	af	met	een	
overzicht	van	‘betekenisvolle	werkmomenten’	van	
de digitaal wijkagenten.

5.1  Online surveilleren en monitoren van  
open bronnen

In de interviews leggen digitaal wijkagenten veel 
nadruk	op	de	eerdergenoemde	‘digitale	straat’.	
Waar	de	wijkagent	surveilleert	in	de	fysieke	wijk,	
surveilleert de digitaal wijkagent op het web. 

‘Ik heb de fysieke wijk ingewisseld voor het web. Je 
verlegt het werkgebied naar de digitale omgeving. 
Ik doe hetzelfde werk als de wijkagent, maar dan 
online. Waar de wijkagent naar buiten gaat op 
zijn fiets, doe ik dat online. Ik heb online zo ook 
mijn ronde. Ik ga websites af om te weten wat zich 
afspeelt bij bewoners, wat zij zeggen, wat plaatsen 
zij online. Ik leg dat allemaal vast in BVH. Zo 
versterken we onze informatiepositie.’  
(digitaal	wijkagent)	

Hoewel in bovenstaand citaat wordt gesproken 
over	‘een	online	ronde’,	blijkt	uit	de	interviews	
dat het zoeken op het internet door de digitaal 
wijkagent vooral plaatsvindt naar aanleiding 
van vragen van anderen, zoals wijkagenten of 
teamchefs. 

‘Ik zit niet constant online te surveilleren. Ik 
moet wel input krijgen. Dat kan vanuit de leiding, 
wijkagenten of zelfs uit blauw komen. Je kan dan al 
zoveel uit Google halen. Dan ga je gewoon zoeken.’ 
(digitaal	wijkagent) 

Die vragen die een digitaal wijkagent krijgt, 
hebben	een	divers	karakter.	Op	hoofdlijnen	is	
er een onderscheid te maken tussen vragen 
naar	sentiment	en	vragen	naar	identificatie	van	
personen. De vragen naar sentiment hebben 
betrekking	op	‘wat	leeft	er’	rondom	een	bepaald	
onderwerp	(zie	ook	paragraaf	2.2)	of	‘wat	kunnen	
we	verwachten’	bij	bijvoorbeeld	een	demonstratie	
of bijeenkomst. 

‘Bij de demonstratie van gele hesjes in <naam 
stad> kon ik voor de collega’s goed in de gaten 
houden wat er online speelde. Wat verwacht je dat 
er komen gaat? Door het web te monitoren, kun je 
rust brengen in het team. Er komt geen 200 man, 
eerder rond de 50. Dat heeft impact op de opera-
tionele inzet. Maar dan moet je er wel op tijd mee 
komen.’	(digitaal	wijkagent)

De	vragen	naar	identificatie	van	personen	hebben	
in	de	regel	een	veel	specifieker	karakter	en	gaan	
over bijvoorbeeld voetbalsupporters of jongeren 
die actief zijn met drillraps. 

‘Ik krijg nu regelmatig verzoeken van collega’s. 
“Kijk eens naar deze personen of je meer 
informatie kan vinden”. Dat waren voetba-
lhooligans, met dure kleding, videoclips. Noem het 
maar op. Elke week krijg ik wel een paar verzoeken 
van collega’s en zij zien de meerwaarde ervan in. 
Dat is heel leuk. Ik weet heel goed dat ik iemand 
niet stelselmatig onder de loep mag nemen.’ 
(digitaal	wijkagent)
 
Met betrekking tot het onderzoeken van open 
bronnen – ook wel open source intelligence 
(OSINT)	genoemd	–	speelt	nadrukkelijk	het	
vraagstuk	wat	de	digitaal	wijkagent	mag.	Op	basis	
van artikel 3 van de Politiewet heeft de politie de 
bevoegdheid om in open bronnen te zoeken, mits 
er een niet meer dan geringe inbreuk op de per-
soonlijke	levenssfeer	wordt	gepleegd.	Wanneer	er	
wel van een meer dan geringe inbreuk sprake is, 
is	er	een	bevel	van	de	Officier	van	Justitie	nodig.	
Iemands leven wordt dan stelselmatig onder de 

Hoofdstuk 5
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loep	genomen.	Wanneer	de	digitaal	wijkagent	
vragen	van	collega’s	krijgt	over	het	achterhalen	
van de identiteit van personen, dan dient de 
digitaal wijkagent dus rekening te houden met dit 
onderscheid.	Uit	de	interviews	komt	naar	voren	dat	
digitaal	wijkagenten	zich	hier	(in	meer	of	mindere	
mate)	bewust	van	zijn.

‘Je bent een wijkagent en geen specialist. Je kunt 
wel mooi een boef vangen, maar als je dat niet doet 
op een legitieme manier, dan ben je verder van 
huis. Je moet je niet bemoeien met bepaalde OSINT 
zaken, want dat doen informatie medewerkers van 
RTIC of DRIO.’	(digitaal	wijkagent)	

Ten	aanzien	van	de	OSINT-taak	geldt:	er	is	sprake	
van	een	grijs	gebied	(zie	Lassche,	2019):	wanneer	
gaat een niet meer dan geringe inbreuk over in 
een	meer	dan	geringe	inbreuk?	Op	basis	van	ons	
onderzoek kunnen we niet vaststellen of digitaal 
wijkagenten de kaders van artikel 3 te buiten gaan, 
maar dit is naar onze indruk wel een aandachts-
punt in de taakuitvoering. De politie kan zich 
weliswaar laten inspireren door Bellingcat, maar 
wat   onderzoeksjournalisten wel mogen, mogen 
politiemensen niet.

5.2 Aanpak digitale criminaliteit 
Uit	de	interviews	komt	naar	voren	dat	een	deel	van	
de digitaal wijkagenten taken uitvoert in het kader 
van de aanpak van digitale criminaliteit. Hierbij is 
een onderscheid te maken tussen preventie en 
repressie. De preventie krijgt invulling door het 
geven van voorlichting in het werkgebied over 
veelvoorkomende digitale criminaliteit. Deze 
voorlichting wordt vooral gegeven aan kwetsbare 
doelgroepen,	zoals	ouderen	en	(ouders	van)	
jongeren.	Ouderen	vanwege	hun	gebrek	aan	
kennis van de gevaren van het web en jongeren 
vanwege de integratie van het web in hun dagelijks 
leven. Het algemene doel van de voorlichting is 
de	doelgroepen	‘digitaal	bewust’	te	maken	–	bij-
voorbeeld ten aanzien van de omgang van burgers 
met	wachtwoorden	–	en	meer	specifiek	wordt	
door digitaal wijkagenten aandacht besteed 
aan delicten zoals phishing, internetoplichting, 
hacken	en	specifiek	voor	jongeren	onder	andere	
cyberpesten	en	sexting.	

‘Ik geef voorlichting op basisscholen, middelbare 
scholen en aan ouderen. Ik probeer ze digibewust 

te maken. Ook ouders van kinderen. Wat doet jouw 
kind nu op het internet? Veel ouders weten dit niet 
en controleren het ook niet.’	(digitaal	wijkagent)

De repressieve taak krijgt invulling door de bijdrage 
van de digitaal wijkagent aan het voorbereiden dan 
wel uitvoeren van opsporingsonderzoeken naar 
digitale criminaliteit. Dit betreft onderzoeken naar 
veelvoorkomende digitale criminaliteit, zoals online 
bedreigingen	en	sexting.	De	digitaal	wijkagent	
lijkt in de eerste plaats een rol te spelen in de 
zogenaamde	‘werkvoorbereiding’.	Dit	wil	zeggen:	
een verdachte in beeld krijgen, zodat er een artikel 
27	proces-verbaal	kan	worden	opgesteld.	Ten	
behoeve hiervan verricht de digitaal wijkagent 
soms internetonderzoek op basis van een bevel 
van	een	officier	van	justitie.	Als	er	een	verdachte	
in beeld is, dan wordt het onderzoek in de regel 
overgedragen aan de recherche van het basisteam 
die onder andere de verdachte gaat horen. In deze 
fase kan een digitaal wijkagent ook bij het opspo-
ringsonderzoek worden betrokken, bijvoorbeeld 
als er opnieuw internetonderzoek moet worden 
verricht	(zoals	informatie	verzamelen	over	het	alibi	
van	verdachte).

‘Ik maak veel vorderingen op en verricht internet-
onderzoek en leg dat vast in een PV bevindingen. 
Ik maak een artikel 27 PV en dat gaat door naar de 
VVC en die gaan de verdachte horen. Als er een 
internet of digitale component in zit, dan krijg ik 
die.’ (digitaal	wijkagent)

Met	betrekking	tot	(de	bijdrage	van	de	digitaal	
wijkagent	aan)	de	aanpak	van	digitale	criminaliteit	
moet worden benadrukt dat het veelvoorkomende 
criminaliteit betreft. Daarnaast lijkt gedigitali-
seerde criminaliteit dominanter dan cybercrimi-
naliteit. Als er aangifte wordt gedaan van hacking 
of ransomware, dan kan dit door een digitaal 
wijkagent veelal niet zomaar worden opgepakt. De 
verbinding met onder andere het cybercrimeteam 
binnen de eenheid is dan van belang. Daarnaast 
geven	diverse	digitaal	wijkagenten	aan	dat	‘zaken	
die	te	groot	worden’	–	bijvoorbeeld	een	groot	aantal	
delicten	van	‘whatsapp	fraude’	(ook	wel	vriend	in	
nood	fraude	genoemd)	–	ook	worden	overgedra-
gen naar andere onderdelen van de politie dan 
wel in samenwerking worden opgepakt. Tot slot 
moet worden benadrukt dat zich ten aanzien van 
de bijdrage aan het uitvoeren van opsporingson-
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derzoeken verschillen voordoen tussen de digitaal 
wijkagenten en dus basisteams. In sommige 
basisteams participeert de digitaal wijkagent niet 
in opsporingsonderzoeken, omdat de teamleiding 
van mening is dat dit geen taak van de digitaal 
wijkagent	is,	maar	van	de	teamrecherche	(VVC)	of	
districtsrecherche.

5.3 Communiceren met burgers via het web
De	derde	taak	van	de	‘digitaal	wijkagent	in	de	
praktijk’	heeft	betrekking	op	de	communicatie	
met burgers via het web en dan in het bijzonder: 
via sociale media. Deze taak is ingebed binnen 
het geheel van communicatie-activiteiten dat 
binnen een basisteam via het internet / social 
media plaatsvindt. De interviews met de digitaal 
wijkagenten geven de indruk dat basisteams 
verschillen in de intensiteit waarmee de communi-
catie met burgers via het web/social media wordt 
vormgegeven. 
De activiteiten van de digitaal wijkagent in dit derde 
taakdomein hebben in de eerste plaats het karakter 
van webcare. Dit wil vooral zeggen: actief reageren 
op berichten die burgers via social media over de 
politie posten. Burgers plaatsen deze berichten op 
eigen initiatief, veelal op de Facebookpagina van 
een basisteam, of naar aanleiding van berichten die 
door de politie zijn geplaatst.

  ‘Ik houd me ook bezig met een stukje webcare. 
Ik bekijk de berichten die binnenkomen via 
onze Facebookpagina en Instagram. Hier zitten 
geregeld meldingen tussen. Dat is voor burgers 
veel gemakkelijker dan bellen en in de wacht 
staan.’	(digitaal	wijkagent)

Hoewel melden via social media voor burgers 
gemakkelijker kan zijn dan hierover met de politie 
te bellen, wijzen diverse digitaal wijkagenten erop 
dat er ook een risico aan verbonden is: er is veelal 
geen	sprake	van	24/7	webcare	en	er	valt	wel	eens	
wat tussen wal en schip. Tussen de berichten die 
burgers plaatsen, bevinden zich soms meldingen 
die	(snel)	opvolging	nodig	hebben	en	dus	beter	
telefonisch kunnen worden doorgegeven.

‘Wij krijgen veel tips binnen via webcare. Over 
samenscholing en hangplekken van jongeren. 
Mensen kunnen via Facebook doorgeven dat 
ergens een hangplek ontstaat. De valkuil is wel dat 

mensen geregeld meldingen doorgeven, terwijl die 
eigenlijk gebeld hadden moeten worden. Webcare 
voorziet nog niet in 24/7 monitoring. Het risico is 
dat we signalen vanuit social media niet oppakken, 
omdat we daar niet 24/7 op zitten.’ 
(digitaal	wijkagent)

Naast webcare zijn er digitaal wijkagenten die met 
hun eigen politie-account lid zijn van besloten 
buurtgroepen. In deze groepen worden met enige 
regelmaat	berichten	dan	wel	‘klachten’	geplaatst	
over criminaliteit en overlast in de buurt. Door 
aanwezig te zijn in deze groepen kan de digitaal 
wijkagent monitoren wat er in die buurten gebeurt 
en hierop reageren.

  ‘Ik heb met mijn privé account naar buurt-
groepen gezocht. Ik zit in 25 buurtgroepen van 
straten die actief zijn in mijn wijk. Ik heb gewoon 
aangeklopt, gezegd dat ik van de politie ben en 
gevraagd of ik mag binnenkomen. Ik zit ook in 
gesloten groepen, maar wel met toestemming. 
Als iemand niet akkoord is, ga ik er weer uit. Die 
mensen klagen over van alles in die groepen. Zij 
zijn bezig met de leefbaarheid van hun straat.’ 
(digitaal	wijkagent)	

In	dergelijke	(besloten)	groepen	wordt	soms	
melding gemaakt van delicten die zijn gepleegd, 
maar waarvan de politie geen kennis heeft. De 
digitaal wijkagent kan burgers dan aanmoedigen 
om melding te maken dan wel aangifte te doen. 
Daarnaast benut de digitaal wijkagent diens aan-
wezigheid	in	(besloten)	groepen	om	de	beeldvor-
ming over de politie / het basisteam te beïnvloeden. 
Zo gaf een van de digitaal wijkagenten het 
voorbeeld van een besloten  Facebookgroep waarin 
werd geklaagd dat de politie niets deed aan een 
serie scootervernielingen in de buurt. De digitaal 
wijkagent is toen in BVH gaan zoeken en heeft 
daarin niets gevonden. Hij heeft toen in de groep 
een bericht geplaatst dat de politie niets kan doen 
als er geen melding of aangifte wordt gedaan. 
De wijkagent heeft op verzoek van de digitaal 
wijkagent	extra	gesurveilleerd	in	de	wijk	en	dit	heeft	
geleid tot positieve reacties van burgers.
Een derde type activiteit binnen deze categorie 
taken heeft betrekking op het initiëren van nieuwe 
vormen van contact tussen politie en burgers en 
dan	vooral:	jongeren.	Welke	mogelijkheden	heeft	
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de politie in het algemeen en het basisteam in het 
bijzonder om burgers te bereiken? In de interviews 
komen	diverse	experimenten	aan	de	orde.	Een	
eerste voorbeeld hiervan is het gebruik van TikTok, 
een social mediaplatform waar kinderen en 
jongeren	korte	video’s	van	zichzelf	delen,	terwijl	ze	
dansen en playbacken op een liedje.

‘Nu heb ik TikTok aangemaakt. We zijn nu in strijd 
met collega’s op het team om te kijken of het zinvol 
is. Collega’s zeggen dat het stom is om dansjes en 
bepaalde filmpjes te maken. Ik denk: je kunt af en 
toe een leuk filmpje maken, maar het gaat ook om 
het brengen van een boodschap, bijvoorbeeld de 
1,5 meter voor corona. Je hebt te maken met een 
andere doelgroep. Je moet een beetje experimen-
teren.’	(digitaal	wijkagent)	

Een ander voorbeeld van een nieuwe manier van 
contact	tussen	politie	en	burgers	is	het	experiment	
‘gamen	met	de	politie’.	Dit	experiment	is	bedoeld	
om	‘aan	te	sluiten	bij	de	belevingswereld	van	
jongeren en via een potje gamen op een laag-
drempelige	manier	met	hen	in	contact	te	komen’	
(Algemeen	Dagblad,	2020b).	Volgens	een	van	
de	digitaal	wijkagenten	is	het	gamen	‘puur	een	
dekmantel om met de jongeren in gesprek te 
komen’.	In	de	gesprekken	met	jongeren	gaat	
het onder andere over het online gedrag van 
jongeren	en	meer	specifiek	over	onderwerpen	als	
cyberpesten,	sexting	en	het	gebruik	van	 
wachtwoorden.

5.4  Stimuleren en coachen van collega’s op  
het gebied van digitaal werken

Een van de voornaamste redenen om een digitaal 
wijkagent aan te stellen, is gelegen in diens aan-
jaagfunctie op het gebied van digitaal werken in 
het	basisteam	(zie	hoofdstuk	3).	In	de	praktijk	is	
het	stimuleren	en	coachen	van	collega’s	dan	ook	
een voorname taak van de digitaal wijkagent. Ver-
schillende digitaal wijkagenten geven aan dat zij 
hierbij streven naar het normaliseren van digitaal 
politiewerk binnen het basisteam. 

‘De essentie is het delen van mijn eerder opgedane 
digitale vaardigheden zodat het gebruik van social 
media net zo normaal wordt als het maken van een 
MEOS-bon of het maken van een mutatie. Ik wil 
collega’s daarbij helpen, coachen en op nieuwe 
ideeën brengen. Daarbij komt mijn grote kennis 

van het geografische wijkwerk goed van pas. Ik ken 
beide werelden.’	(digitaal	wijkagent)	

Uit	de	interviews	komt	naar	voren	dat	de	digitaal	
wijkagent	het	doel	van	‘digitaal	is	normaal’	via	ver-
schillende wegen probeert te bereiken. De digitaal 
wijkagent	fungeert	(naar	eigen	zeggen)	in	de	eerste	
plaats	als	‘digitaal	vraagbaak’:	de	collega’s	in	het	
basisteam kunnen zich tot de digitaal wijkagent 
richten wanneer zij vragen hebben over digitaal 
politiewerk. Dit betreft onder andere vragen over 
social media gebruik ten behoeve van het contact 
met burgers, het raadplegen van open bronnen 
en vragen over of verzoeken voor andere organi-
satieonderdelen waarbij de digitaal wijkagent een 
adviserende of intermediaire rol vervult. Naast 
deze	meer	reactieve	rol	richting	collega’s	vervult	
de digitaal wijkagent ook een meer proactieve rol. 
Dit wil zeggen dat de digitaal wijkagent initiatief 
neemt	om	collega’s	te	coachen	of	te	trainen	op	het	
gebied van digitaal politiewerk en digitale vakbe-
kwaamheid. Dit komt onder andere uit tot uiting in 
presentaties	tijdens	de	briefing	of	tijdens	team-	of	
clusterdagen.
 
5.5  Operationeel coördinator en  

incidentafhandeling 
De	digitaal	wijkagent	is	ook	‘gewoon’	agent.	Dit	wil	
zeggen	dat	de	digitaal	wijkagent	ook	‘meedraait’	
in	de	24/7	diensten	waarin	onder	andere	de	inci-
dentafhandeling plaatsvindt. Een deel van de 
digitaal wijkagenten is ook soms operationeel 
coördinator	in	het	basisteam.	Het	meedraaien	in	de	
24/7	diensten	zorgt	er	volgens	(sommige)	digitaal	
wijkagenten voor dat zij verbonden blijven met 
de	‘reguliere’	operatie	en	stimuleert	het	contact	
met	collega’s.	De	operationele	diensten	bieden	
de	digitaal	wijkagent	een	kans	om	met	collega’s	in	
gesprek te gaan over digitaal politiewerk. Tegelij-
kertijd	geldt	dat	een	te	intensieve	inzet	in	de	24/7	
diensten ook ten koste kan gaan van het eigen 
(digitaal)	werk,	aldus	sommige	digitaal	wijkagenten	
(zie	ook	paragraaf	5.6).

5.6 Uitkomsten van de enquête
In	de	enquête	hebben	we	vragen	gesteld	over	de	
hierboven beschreven taken waarbij we taken 
veelal nader hebben uitgesplitst om de vraag-
stelling preciezer te maken. De uitkomsten van 
de	enquête	geven	in	de	eerste	plaats	inzicht	in	
verschillen tussen de digitaal wijkagenten met 
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betrekking	tot	hun	takenpakket.	We	merken	op	dat	
veel door ons voorgestelde taken lang niet door alle 
digitaal wijkagenten worden uitgevoerd. In tabel 2 
wordt weergegeven welke drie taken het meest en 
het	minst	voorkomen	in	het	(feitelijke)	takenpakket	
van de digitaal wijkagent.

De bovenstaande tabel laat zien dat het uitvoeren 
van	‘regulier’	werk	in	de	basispolitiezorg	en	het	
reageren op opmerkingen en beantwoorden van 
vragen van burgers op social media de meest 
voorkomende taken onder digitaal wijkagenten 
zijn. Deze taak verrichten alle digitaal wijkagenten. 
Vrijwel alle digitaal wijkagenten zijn daarnaast 
bezig met het online surveilleren in het kader van 
handhaving en signalering. De minst voorkomende 
taken hebben – naast het houden van een digitaal 
spreekuur – vooral betrekking op opsporing. Een 
enkele digitaal wijkagent leest af en toe digitale 
apparatuur uit in het kader van opsporingson-
derzoek.	Daarnaast	blijkt	uit	de	enquête	dat	

opsporingsonderzoek naar digitale criminaliteit 
en internetonderzoek in het kader van opsporings-
onderzoek bij een deel van de digitaal wijkagenten  
onderdeel zijn van hun takenpakket en bij anderen 
juist niet . Bij het voorgaande moet wel worden 
benadrukt dat een deel van de respondenten 
zeer recent is gestart als digitaal wijkagent. Het 
is denkbaar dat hun taken zich na verloop van tijd 
uitbreiden.	Of	anders	gezegd:	men	is	mogelijk	nog	
niet aan alle taken toegekomen.
Hoe besteden de digitaal wijkagenten hun tijd 
binnen hun takenpakket? Aan welke taken zijn zij 
de meeste tijd en de minste tijd kwijt? In tabel 3 
worden	de	resultaten	uit	de	enquête	weergegeven.	
 
Onderstaande	tabel	laat	zien	dat	digitaal	
wijkagenten de meeste tijd besteden aan het 
‘reguliere’	werk	in	de	basispolitiezorg	–	de	inciden-
tafhandeling	en	eventueel	de	OpCo-rol.	De	digitaal	
wijkagenten die de taken uitvoeren met betrekking 
tot het monitoren en surveilleren op het internet 

Tabel 2. Meest en minst voorkomende taken in het takenpakket van de digitaal wijkagent

Meest voorkomende taken  Minst voorkomende taken

1.	Het	uitvoeren	van	‘regulier’	werk	in	de	basispolitiezorg	 1.	Uitlezen	van	digitale	apparatuur	voor	 

 opsporingsonderzoeken

2.		Reageren	op	opmerkingen	en	beantwoorden	van	vragen		 2.	 Houden/voeren	van	digitaal	spreekuur	

 van burgers op de social mediapagina van de politie  

3.	Surveilleren	op	het	internet	in	kader	van		 3.	Onderzoek	doen	naar	digitale	criminaliteit	

 handhaven en signaleren  

Tabel 3. Taken met de meeste en minste tijdbesteding

Taken met de meeste tijdsbesteding Taken met de minste tijdsbesteding

1.	Het	uitvoeren	van	‘regulier’	werk	in	de	basispolitiezorg		 1.	Reageren	op	opmerkingen	en	 

   beantwoorden van vragen van burgers op   

   de social mediapagina van de politie

2.	Het	monitoren	van	openbare	bronnen	op	het	internet		 2.	Het	geven	van	voorlichting	aan	burgers

 voor opsporingsonderzoeken  

3.	Surveilleren	op	het	internet	in	kader	van		 3.	Het	adviseren	of	coachen	van	collega’s	 		

 handhaven en signaleren  over het gebruik van digitale middelen    

   voor het politiewerk
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(ten	aanzien	van	opsporing	of	handhaving)	zijn	hier	
relatief veel tijd aan kwijt.11 De digitaal wijkagenten 
geven aan het minste tijd kwijt te zijn aan taken die 
betrekking hebben op het communiceren met  
–	en	geven	van	voorlichting	aan	burgers.	Ook	het	
adviseren	of	coachen	van	collega’s		kost	relatief	
weinig	tijd.	Welk	belang	hechten	de	digitaal	wijk-
agenten	aan	de	verschillende	taken?	In	de	enquête	
hebben we de digitaal wijkagenten gevraagd welke 
taken zij het meest en minst belangrijk vinden.  
In tabel 4 worden de uitkomsten weergegeven.

Bovenstaande tabel laat zien dat digitaal 
wijkagenten vooral veel waarde hechten aan hun 
aanjagende en coachende rol in het basisteam, 
die tot uiting komt in het trainen, coachen en 
adviseren	van	collega’s	met	betrekking	tot	
digitaal politiewerk. Digitaal wijkagenten hechten 
het minste waarde aan taken ten aanzien van 
opsporing. Het uitlezen van digitale apparatuur 
voor opsporingsonderzoeken en onderzoek doen 

11	 Ook	uit	de	individuele	gesprekken	met	digitaal	wijkagenten	komt	naar	voren	dat	het	monitoren	en	surveilleren	van	openbare	
bronnen op het internet soms een tijdrovend proces is. 

naar digitale criminaliteit zijn niet alleen taken die 
weinig voorkomen, maar die ook niet zo belangrijk 
worden gevonden door de digitaal wijkagenten. 
Ook	hier	geldt	dat	wel	moet	worden	benadrukt	
dat een deel van de respondenten zeer recent is 
gestart als digitaal wijkagent en daarom bepaalde 
taken	(nog)	niet	als	belangrijk	kunnen	ervaren.	
Een derde vraag rondom de taken had betrekking 
op de voldoening die de uitvoering van bepaalde 
taken geeft. Tabel 5 laat zien welke drie taken de 
meeste en minste voldoening geven. De taken die 
verband	houden	met	‘open	source	intelligence’	
geven de digitaal wijkagent veel voldoening. Dit 
betreft enerzijds internetonderzoek in het kader 
van	opsporingsonderzoeken	(ondanks	dat	deze	
taak door relatief weinig digitaal wijkagenten wordt 
uitgevoerd)	en	anderzijds	online	surveilleren	in	het	
kader van handhaven en signaleren. Daarnaast 
vinden de digitaal wijkagenten hun aanjagende en 
coachende	rol	in	het	basisteam	niet	alleen	(heel)	
belangrijk;	het	geeft	hen	ook	veel	voldoening.	

Tabel 4. Meest en minst belangrijke taken

Meest belangrijke taken Minst belangrijke taken

1.	Trainen	van	collega’s	gericht	op	digitale	vakbekwaamheid		 1.	Uitlezen	van	digitale	apparatuur	voor		 	

   opsporingsonderzoeken 

2.	Het	adviseren	of	coachen	van	collega’s	over	het	gebruik		 2.	Onderzoek	doen	naar	digitale	

 van digitale middelen voor het politiewerk  criminaliteit

3.	Surveilleren	op	het	internet	in	kader	van	handhaven		 3.	Reageren	op	algemene	opmerkingen	van		

 en signaleren  burgers op social media 

Tabel 5. Taken die de meeste en minste voldoening geven

Taken die de meeste voldoening geven Taken die de minste voldoening geven

1.	Het	monitoren	van	openbare	bronnen	op	het	internet		 •	 Uitlezen	van	digitale	apparatuur	voor

 voor opsporingsonderzoeken   opsporingsonderzoeken 

2.	Het	adviseren	of	coachen	van	collega’s	over	het	gebruik		 •	 Reageren	op	algemene	opmerkingen	van			

 van digitale middelen voor het politiewerk  burgers op social media

3.	Surveilleren	op	het	internet	in	kader	van	handhaven	en	signaleren		 •	 Reageren	op	opmerkingen	en	 

   beantwoorden van vragen en burgers op   

   de social mediapagina van de politie
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De taken die de digitaal wijkagent de minste 
voldoening geven, zijn het uitlezen van digitaal 
apparatuur voor opsporingsonderzoeken en 
reageren op algemene opmerkingen en vragen van 
burgers op social media. 

5.7 Bijdragen om trots op te zijn
Wat	is	de	mooiste	of	in	ieder	geval	een	mooie	
bijdrage die de digitaal wijkagent aan het 
politiewerk in het eigen basisteam heeft geleverd? 
In	de	enquête	vroegen	we	de	digitaal	wijkagenten	
hiernaar.	We	geven	enkele	voorbeelden:
·  Vroegtijdig ontdekken van potentiële inbreuken 

op de openbare en/of strafrechtelijke orde, zoals 
onaangekondigde protesten, vechtpartijen, 
straatraces	en	andere	‘ongeregeldheden’.

· Voorkomen van een potentiële zelfdoding.
·	 	Signaleren	van	situaties	die	conflicteren	met	

de coronamaatregelen, zoals samenscholing, 
horeca-activiteiten en feesten.

·	 	Signaleren	dan	wel	constateren	van	strafbare	
feiten, zoals bezit van illegaal vuurwerk.

·  Achterhalen van de identiteit van een dader 
(op	basis	van	daderindicaties/signalement)	via	
social media.

·  Betrekken van burgers bij een vermissingszaak 
via social media en zodoende oplossen van de 
zaak.

·	 	Optreden	van	de	politie	in	perspectief	plaatsen	
naar aanleiding van kritische opmerkingen over 
politieoptreden op social media.

Bovenstaande voorbeelden sluiten in behoorlijke 
mate aan bij wat eerder is gesteld over voldoening: 
digitaal wijkagenten ervaren dat hun taken in 
het	domein	van	OSINT	voldoening	geven	en	
van meerwaarde zijn voor het politiewerk in het 
basisteam.
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Dit hoofdstuk beschrijft de inbedding van de 
digitaal	wijkagent	in	de	organisatie.	We	gaan	in	
op hoe de digitaal wijkagent wordt aangestuurd, 
de inbedding van de digitaal wijkagent in het 
basisteam en de inbedding van de digitaal 
wijkagent binnen de bredere politieorganisatie. 

6.1 Aansturing door het management
De meeste digitaal wijkagenten zijn onderdeel van 
een	(geografisch)	cluster	en	worden	aangestuurd	
door	een	operationeel	expert.	Uit	de	enquête	komt	
verder naar voren dat ruim 80% van de digitaal 
wijkagenten	geen	specifieke	doelstellingen	heeft	
die vanuit hun rol moeten worden gerealiseerd. 
Dit sluit aan bij de indruk die we hebben gekregen 
uit de interviews: de rol van digitaal wijkagent 
wordt	in	dit	stadium	(in	onze	woorden)	exploratief	
benaderd. Dit wil zeggen dat er ruimte is om de 
(optimale)	invulling	van	de	rol	in	de	praktijk	te	
ontdekken. Een van de geïnterviewde teamchefs 
sprak	over	‘een	reis	die	we	samen	aan	moeten	
gaan’.

‘We moeten de digitaal wijkagenten de ruimte 
en kans geven om dingen uit te proberen. Daar 
hoort bij dat dingen ook mis kunnen gaan of soms 
helemaal niet lukken. Maar het belangrijkste is dat 
ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Je kunt 
niet alles aan de voorkant dichttimmeren. Soms is 
dat een gokje. Je maakt iemand vrij voor een jaar, 
dat kost in je formatie een wijkagent, maar je doet 
dat omdat je dit thema belangrijk vindt.’	(teamchef)

De interviews geven de indruk dat veel digitaal 
wijkagenten de ruimte die het management geeft 
als	prettig	ervaren.	Deze	manier	van	‘aansturen’	
is volgens hen van belang om de rol verder te 
ontwikkelen. Een enkeling vindt het echter minder 
prettig.	De	‘vrije	ruimte’	kan	ook	enigszins	een	
gevoel	van	‘leegte’	geven.	De	digitaal	wijkagent	
ervaart	dan	te	‘zwemmen’	door	een	gebrek	aan	
aansturing, bijvoorbeeld waar het gaat om de 
doelstellingen die de digitaal wijkagent moet 

12	 	Wijkagenten	zijn	ook	seniors	GGP,	alleen	dan	met	het	werkterrein	wijkagent.

bereiken dan wel waaraan de digitaal wijkagent 
moet	bijdragen.	Wanneer	doe	je	het	goed?	Een	
deel van de digitaal wijkagenten wil graag een 
antwoord op deze vraag, maar heeft het niet. Deze 
digitaal wijkagenten hebben behoefte aan meer 
richting en steun van het management rondom 
digitaal werken in het algemeen en de digitaal 
wijkagent in het bijzonder. Hierbij speelt ook mee 
dat	zij	een	‘volwaardige	sparringpartner’	op	het	
gebied van digitaal politiewerk missen. Dit kan het 
management	zijn,	maar	dat	hoeft	niet.	De	‘sparring’	
kan	ook	vorm	krijgen	in	(horizontale)	relaties	met	
collega’s.	Dat	brengt	ons	bij	de	inbedding	in	het	
basisteam. 

6.2 Inbedding in het basisteam
In de vragenlijst hebben we de digitaal wijkagenten 
gevraagd	met	wie	zij	in	het	basisteam	(in	welke	
mate)	samenwerken.	Hieruit	komt	naar	voren	
dat er met name wordt samengewerkt met de 
wijkagenten	en	de	generalisten	of	(andere)	seniors	
GGP.12 De samenwerking met de wijkagenten heeft 
–	als	deze	‘goed’	verloopt	–	het	karakter	van	een	
voortdurende of in ieder geval regelmatige wissel-
werking tussen wijk en web. Een wijkagent gaf in 
een	interview	aan	dat	hij	weinig	affiniteit	heeft	met	
het werken op het web. De wijkagent is daarom 
blij dat hij kan terugvallen op een collega die deze 
taken op zich kan nemen. Dit werkt als volgt: 
de wijkagent levert verzoeken in bij de digitaal 
wijkagent, bijvoorbeeld over een probleem dat in 
de	wijk	speelt	of	lijkt	te	spelen	(‘onderbuikgevoel’).	
De digitaal wijkagent kijkt op het web naar wat 
er leeft en speelt rondom dat probleem en geeft 
een terugkoppeling van de bevindingen. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de digitaal wijkagent 
niet alleen online surveilleert naar aanleiding van 
verzoeken	of	vragen	van	wijkagenten	(zie	ook	
paragraaf	5.1).	Dit	doet	men	ook	op	eigen	initiatief.	
Zodra de digitaal wijkagent een ontwikkeling of 
sentiment ziet dat voor de wijkagent van belang is, 
dan wordt deze hiervan op de hoogte gesteld. 
Hoewel de digitaal wijkagenten de samenwerking 

Hoofdstuk 6
Inbedding van de digitaal wijkagent
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met	wijkagenten,	generalisten	en	(andere)	seniors	
GGP in algemene zin als positief ervaren, ontmoet 
men	ook	‘weerstand’	en	een	sceptische	houding.	
Dit wil vooral zeggen dat er wordt getwijfeld 
aan de noodzaak van het werken op het web en 
daarmee ook aan de meerwaarde van digitaal 
wijkagent. Volgens de digitaal wijkagenten vloeit 
de	sceptische	houding	van	collega’s	ten	opzichte	
van	de	digitaal	wijkagent	vooral	voort	uit	‘onbekend	
maakt	onbemind’.	De	collega’s	in	het	basisteam	
weten veelal niet wat ze kunnen verwachten van 
een digitaal wijkagent. Dit betreft in het bijzonder 
collega’s	die	weinig	affiniteit	hebben	met	digitaal	
politiewerk en ook geen ervaring hebben met 
de bijdrage van een digitaal wijkagent aan het 
politiewerk in het basisteam.

‘Veel collega’s vinden het nog onduidelijk wat een 
digitaal wijkagent voor hen kan bijdragen aan het 
werk, sommigen zijn zelfs huiverig dat het méér 
werk voor hen op gaat leveren. Andere collega’s, 
die meestal ervaring hebben door een verzoek 
aan mij met resultaat, zijn enthousiast en zien de 
meerwaarde.’	(digitaal	wijkagent)	

Een tweede reden heeft te maken met het 
dominante perspectief van een deel van de poli-
tiemensen op het politiewerk: politiewerk is 
straatwerk.	‘Het	werk	ligt	op	straat’	is	binnen	de	
basispolitiezorg	een	gevleugelde	uitspraak	(zie	
ook	Landman,	2015).	Een	digitaal	wijkagent	is	voor	
een deel bezig met allerlei activiteiten die zich 
buiten	het	gezichtsveld	van	collega’s	afspelen.	Dit	
betreft	activiteiten	die	‘traditioneel’	gezien	niet	tot	
het	politiewerk	(=straatwerk)	worden	gerekend.	
Een	deel	van	de	collega’s	in	het	basisteam	heeft	
het	gevoel	dat	deze	‘digitale’	activiteiten	ten	koste	
gaan	van	‘handjes	aan	het	bed’	(de	capaciteit	in	de	
incidentafhandeling	en	wijkgericht	politiewerk).	De	
opvatting dat het werk op straat kan in combinatie 
met de onbekendheid van het werk van de digitaal 
wijkagent leiden tot vragen en opmerkingen 
die voor de digitaal wijkagent niet altijd even 
motiverend zijn.

‘Ik krijg soms opmerkingen in de trant van “zit jij 
nu de hele tijd op Facebook en ben jij nu de burge-
meester van Sim City”?’ (digitaal	wijkagent)

Naast de sceptische houding die digitaal 
wijkagenten bij generalisten en seniors in het 

basisteam	(kunnen)	ontmoeten,	speelt	er	nog	
een ander thema dat betrekking heeft op de wis-
selwerking tussen digitaal wijkagent en diens 
(uitvoerende)	collega’s.	Bij	collega’s	van	de	digitaal	
wijkagent kan – mogelijk mede vanwege het 
eerdergenoemde	‘onbekend	maakt	onbemind’	–	de	
indruk	ontstaan	dat	zij	‘digitaal	politiewerk’	naar	de	
digitaal	wijkagent	kunnen	‘doorspelen’.	

‘Als je digitaal wijkagent bent, ben je ook gelijk 
het manusje van alles. Alles wat niet werkt met 
een mobiel of alles waar misschien social media 
genoemd wordt, wordt direct naar mij doorgezet.’ 
(digitaal	wijkagent)	

‘Er zijn bij ons vier wijkagenten die letterlijk tegen 
de teamchef zeggen: “jullie hebben toch een 
digitaal wijkagent, dus dat hoef ik niet te doen”. Nu 
willen we iets doen met virtual reality. Maar jij bent 
van digitaal, dus dan ben je gelijk de expert daarin. 
En voor je het weet ben jij het social mediateam.’ 
(digitaal	wijkagent) 

De ervaringen van de digitaal wijkagenten maken 
duidelijk dat de introductie van een digitaal 
wijkagent door anderen kan worden opgevat als 
een vorm van specialisatie: digitaal politiewerk 
is voor de digitaal wijkagent. De komst van een 
digitaal wijkagent leidt er dan toe dat anderen 
(soms)	juist	minder	gaan	doen	op	het	gebied	van	
digitaal politiewerk. “Daar hebben we toch een 
digitaal wijkagent voor” wordt dan het credo. En 
hierbij lijk te gelden: hoe meer de digitaal wijkagent 
allerlei	verzoeken	‘aanneemt’,	des	te	meer	deze	
bevestigt dat “digitaal voor de digitaal wijkagent 
is” en hoe meer de digitaal wijkagent dit bevestigt, 
des te meer verzoeken diens kant op zullen komen. 
Dit kan zich ontwikkelen tot een zelfversterkend 
patroon dat de bredere inbedding van digitaal 
werken in het basisteam bemoeilijkt. Dit patroon 
heeft naar onze indruk te maken met de dubbele 
doelstelling die met de introductie van de digitaal 
wijkagent wordt nagestreefd: de digitaal wijkagent 
geeft zelf invulling aan het werken in wijk en web, 
maar dient tegelijkertijd het werken in wijk en web 
bij	collega’s	te	bevorderen.	Tussen	beide	doelstel-
lingen kan zich blijkbaar een spanning voordoen.
Terug	naar	de	enquête:	na	de	uitvoerende	collega’s	
is de samenwerking het meest intensief met de 
operationeel	expert	wijk,	de	operationeel	specialist	
A	en	de	operationeel	expert	GGP	(‘leiding	en	
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sturing’).	Uit	de	interviews	komt	naar	voren	dat	
digitaal wijkagenten het van belang vinden dat 
deze groep het nut en de noodzaak van de digitaal 
wijkagent onderschrijven en ook uitdragen naar de 
rest van het team. Dit geldt in het bijzonder voor 
de	operationeel	experts	die	een	leidinggevende	
en/of sturende rol vervullen binnen het binnen 
basisteam. Deze houding wordt soms gemist. 
Sterker	nog,	sommige	digitaal	wijkagenten	merken	
juist bij deze groep – en dan in het bijzonder bij 
de	operationeel	experts	GGP	–	weerstand	tegen	
hun rol. Dit draagt volgens hen niet bij aan een 
constructieve	houding	van	uitvoerende	collega’s	
ten opzichte van digitaal werken en de digitaal 
wijkagent. 
De combinatie van voorgaande punten leidt ertoe 
dat de digitaal wijkagent soms het gevoel heeft dat 
die	moet	‘sleuren	en	trekken’	aan	de	ontwikkeling	
naar	het	‘werken	in	wijk	en	web’.	

‘Op dit moment hebben we 220 medewerkers op 
het team en het lijkt erop dat er maar 10 mensen 
met mij mee willen denken.’ (digitaal	wijkagent)
 
In de interviews met teamchefs werd de 
‘weerstand’	(deels)	herkend.	Hierbij	werd	erop	
gewezen dat digitaal wijkagenten – vanwege die 
weerstand – vastberaden moeten zijn en over door-
zettingsvermogen	moeten	beschikken.	‘Je	moet	
tegen	een	stootje	kunnen	en	veerkrachtig	zijn’,	
zo merkte een teamchef op. Door successen te 
boeken en te tonen, bewegen – zo is de redenering 
–	steeds	meer	collega’s	mee	in	het	werken	in	wijk	
en web. 

6.3 Inbedding binnen de bredere organisatie
De digitaal wijkagent werkt niet alleen samen 
binnen het basisteam, maar ook met andere 
 organisatieonderdelen binnen de politie-
organisatie. In de vragenlijst hebben we  
hen gevraagd naar de intensiteit van die 
	samenwerking.	Hieruit	komt	de	volgende	‘ranking’	
naar voren, van meer naar minder intensief:
· Informatieknooppunt
·	 Regionaal	Service	Centrum
· Afdeling Communicatie

13	 Zoals	de	keuze	in	social	media	platformen	die	de	politie	gebruikt,	het	type	/	soort	accounts	dat	een	digitaal		wijkagent	mag	be-
heren	(corporate,	geografisch,	persoonlijk	of	thematisch),	diverse	criteria	om	te	starten	met	een	social	media	account,	opmaak	
in huisstijl en de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. 

·	 Team	Digitale	Opsporing
· Dienst Regionale Recherche
· Cybercrimeteam
· Districtsrecherche
 
Deze samenwerking is verbonden aan de eerder-
genoemde	taken	van	de	digitaal	wijkagent	(zie	
hoofdstuk	5).	Zo	is	het	online	surveilleren	vooral	
gekoppeld aan het informatieknooppunt, de 
communicatie via het web met de afdeling com-
municatie en de aanpak van cybercriminaliteit 
met het cybercrimeteam. De intensiteit van de 
samenwerking lijkt in die zin ook samen te hangen 
met de mate waarin bepaalde taken door de 
digitaal wijkagent worden uitgevoerd. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat een deel van de digitaal 
wijkagenten nog niet of nauwelijks samenwerkt 
met andere organisatieonderdelen. Dit zijn digitaal 
wijkagenten die recent zijn gestart en nog bezig 
zijn met het opbouwen van hun interne netwerk. 
De coronacrisis wordt hierbij ervaren als een 
belemmerende factor. Een tweede opmerking heeft 
betrekking op de samenwerking met de afdeling 
communicatie. In de interviews is deze samen-
werking meerdere keren ter sprake gekomen. De 
communicatie met burgers via het web dient plaats 
te vinden binnen de daarvoor vastgestelde wer-
kafspraken en criteria.13 De digitaal wijkagenten 
onderschrijven het belang hiervan, maar ervaren de 
controle	van	de	afdeling	soms	als	een	‘ballast’	voor	
het eigen werk.
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Dit hoofdstuk gaat in op de behoeften van de 
digitaal	wijkagent.	We	beginnen	met	een	inleiding	
over de waardering van de digitaal wijkagent voor 
diens rol. Vervolgens behandelen we vier type 
behoeften: hard- en software, opleiding, bewe-
gingsruimte en inbedding van digitaal politiewerk.

7.1 Waardering voor de (invulling van de) rol
De digitaal wijkagenten zijn tevreden met hun 
huidige rol: zij geven de invulling van hun rol 
gemiddeld	een	8,7.	Dit	neemt	niet	weg	dat	zij	ook	
belemmeringen in de organisatie en uitvoering van 
hun	werk	ervaren.	In	de	vragenlijst	heeft	70%	van	
de digitaal wijkagenten aangegeven belemmerd 
te worden in de uitvoering van zijn/haar functio-
neren als digitaal wijkagent. Die belemmeringen 
zijn van diverse aard. In de volgende paragrafen 
worden deze belemmeringen behandeld in de vorm 
van behoeften, want uit de ervaren belemmerin-
gen vloeien namelijk behoeften van de digitaal 
wijkagent voort.

7.2 Hard- en software
Binnen de politie zijn de hard- en software waar 
iemand recht op heeft, gekoppeld aan diens 
functie. Een digitaal wijkagent is veelal senior GGP 
met	het	werkterrein	wijkagent	(zie	paragraaf	4.2).	
Vanuit die functie heeft men onder andere recht op 
een Chromebook met basissoftware. De digitaal 
wijkagent ervaart de Chromebook met basissoft-
ware echter als ontoereikend voor het uitoefenen 
van hun rol. Dit heeft te maken met zowel hardware 
als software.
Het betreft in de eerste plaats de laptop zelf. Een 
Chromebook draait op het besturingssysteem van 
Google,	‘Chrome	OS’.	Dit	heeft	als	consequentie	
dat	veel	softwareprogramma’s	hier	niet	op	kunnen	
worden	geïnstalleerd	(nog	los	van	de	vraag	of	dit	
mag).	Zo	kan	hier	geen	software	op	worden	geïn-
stalleerd waarmee een digitaal wijkagent anoniem 
in open bronnen kan zoeken. In sommige gevallen 
lukt het een digitaal wijkagent om – buiten de 
bestaande werkafspraken om – een andere laptop 
te krijgen. Dit echter niet vanzelf.
  

‘Op basis van de functie van wijkagent hebben 
we recht op een Chromebook. Voor het invullen 
van deze functie is dat niet voldoende. Het heeft 
veel gepraat gekost – met de teamchef, de ICT 
Servicedesk en facilitair – om uiteindelijk een 
passende laptop te krijgen.’	(digitaal	wijkagent)

Naast de hardware/laptop gaat het om software. 
De digitaal wijkagenten maken – zoals gezegd – 
gebruik van social media als communicatiekanaal 
(zie	paragraaf	5.3).	Dit	wil	onder	andere	zeggen	
dat zij burgers via social media informeren over 
politiewerk. Hierbij moet de digitaal wijkagent 
voldoen aan de afspraken die hierover binnen 
de politie zijn gemaakt, die zijn vastgesteld in 
het	document	‘Online	op	één	lijn’.	Om	hieraan	
te kunnen voldoen, heeft de digitaal wijkagent 
software nodig waar deze vanuit diens functie als 
senior GGP geen recht op heeft.

‘Filmpjes mogen alleen in huisstijl verspreid 
worden. Daar heb ik het programma Adobe voor 
nodig. Maar omdat ik een wijkagent ben, heb ik 
geen recht op Adobe. Hoe kan ik dan een filmpje 
maken?’ (digitaal	wijkagent) 

Andere behoeften met betrekking tot software 
hebben vooral betrekking op het zoeken in open 
bronnen op het web en dan in het bijzonder zoeken 
in social media. Dit betreft software die op basis 
van zoektermen en -sleutels geautomatiseerde 
analyses	uitvoert,	ook	wel	bekend	als	‘social	
media	analytics’.	Op	social	media	is	immers	zoveel	
data beschikbaar dat er gemakkelijk information 
overload ontstaat. Door middel van software kan 
deze overload hanteerbaar worden gemaakt. 
De digitaal wijkagenten hebben echter niet of 
nauwelijks de beschikking over dergelijke software, 
terwijl zij hier wel behoefte aan hebben.
Met betrekking tot hard- en software krijgen 
digitaal wijkagenten regelmatig te horen dat hun 
behoeften niet kunnen worden vervuld, omdat het 
(vanwege	hun	functie)	niet	mag.	Zij	ervaren	een	
discrepantie	tussen	wat	er	vanuit	hun	(bijzondere,	
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enigszins	specialistische)	rol	nodig	is	en	waarover	
zij vanuit hun functie kunnen en mogen beschikken. 
Dit werkt soms demotiverend.

‘Ik kan meer dan de helft van mijn taken niet 
uitvoeren en dat is de grootste drempel waar ik 
tegenaan loop. Je krijgt constant te horen dat iets 
niet mag en dat werkt demotiverend. Je stuit op 
heel veel weerstand omdat ze niet weten hoe het 
zit. Ik krijg letterlijk te horen dat het fijn is dat wij 
het willen doen, maar dat het simpelweg niet mag. 
Daar is geen discussie over mogelijk.’  
(digitaal	wijkagent)
 
7.3 Begeleiding en opleiding
De recent aangestelde digitaal wijkagenten 
hebben	behoefte	aan	(meer)	duidelijkheid	over	
hun rol en taakuitvoering. De startende digitaal 
wijkagent wil weten waar die aan toe is en heeft 
behoefte aan een aanspreekpunt of sparringpart-
ner binnen de politieorganisatie, het liefst binnen 
het	team	(‘mensen	die	van	de	hoed	en	de	rand	
weten’).	Enkele	startende	digitaal	wijkagenten	
geven daarnaast aan dat zij baat hebben bij 
duidelijke werkinstructies. 

Zowel startende als meer ervaren digitaal 
wijkagenten	hebben	behoefte	aan	(meer)	oplei-
dingsmogelijkheden. Deze opleidingsbehoefte 
heeft veelal een tweeledig karakter. Het betreft in 
de eerste plaats vaardigheden op het gebied van 
‘open	source	intelligence’.	

‘Ik kan mijn vaardigheden met betrekking tot 
OSINT nog sterk verbeteren. Die vaardigheden 
kunnen we aan de basis elke dag gebruiken. We 
moeten niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een 
RTIC of van de digitale recherche.’  
(digitaal wijkagent)

De digitaal wijkagenten ervaren dat de politie-
opleidingen	met	betrekking	tot	OSINT,	social	media	
en	breder	‘digitaal	politiewerk’	tekort	schieten,	
zowel in termen van inhoud als  beschikbaarheid. 
Om	die	reden	wordt	gebruik	gemaakt	van	externe	
opleidingen en cursussen, in het bijzonder op 
het	gebied	van	OSINT	(zie	ook	paragraaf	4.3).	De	
ervaringen hiermee zijn positief, maar sommige 
digitaal wijkagenten zien ook een risico: het 
ontbreekt	aan	een	eenduidig	‘curriculum’	en	
eenduidige toetsing.

Het punt van toetsing hangt samen met een 
tweede aspect van de opleidingsbehoefte: men 
heeft veelal behoefte aan meer inzicht en training 
met betrekking tot wetgeving, bevoegdheden en 
autorisatie	(OSINT	niveaus)	in	relatie	tot	digitaal	
werken	in	het	algemeen	en	OSINT	in	het	bijzonder.
 
7.4 Bewegingsruimte 
Een	derde	(type)	behoefte	heeft	betrekking	op	de	
bewegingsruimte	om	in	de	praktijk	te	experimen-
teren met digitaal politiewerk. Digitaal wijkagenten 
ervaren	–	zoals	eerder	aangegeven	(zie	paragraaf	
6.1)	–	voldoende	ruimte	van	het	management	
om hun eigen weg te zoeken. Hierbij moet direct 
worden opgemerkt – en ook dit is een herhaling 
– dat die ruimte voor vooral de startende digitaal 
wijkagent ook een leegte kan zijn en een gevoel van 
‘zwemmen’	kan	geven.	Dit	neemt	niet	weg	dat	de	
digitaal wijkagenten in algemene zin de behoefte 
hebben	om	te	(kunnen)	experimenteren	in	hun	
werk. Zij zijn ervan overtuigd dat dit nodig is voor de 
ontwikkeling van de rol van digitaal wijkagent. Dit 
experimenteren	gaat	met	vallen	en	opstaan.	Steun	
van het management is hierbij belangrijk.

7.5 Digitaal als normaal
De voornaamste behoefte van de digitaal wijkagent 
heeft naar onze indruk betrekking op de inbedding 
van digitaal politiewerk binnen het basisteam. Deze 
behoefte vloeit voort uit wat in het vorige hoofdstuk 
is behandeld: de digitaal wijkagent heeft soms het 
gevoel er alleen voor te staan waar het gaat om het 
benutten	van	het	web	voor	het	politiewerk	(breder	
dan	communicatie).	Men	vindt	het	jammer	dat	de	
mogelijkheden van het web voor het politiewerk 
onvoldoende wordt benut.

‘De potentie van social media is enorm. Er valt 
zoveel te halen. Er gaan momenteel zoveel zaken 
kapot doordat we geen social media gebruiken. 
Als we even hadden gegoogeld dan waren veel 
zaken niet geseponeerd. Daar durf ik mijn handen 
voor in het vuur te steken. En dat is frustrerend. 
Het potentieel wordt door de eigen organisatie 
geremd.’	(digitaal	wijkagent)

De digitaal wijkagenten hebben behoefte aan 
een bredere inbedding van digitaal politiewerk 
binnen de politieorganisatie in het algemeen en het 
basisteam in het bijzonder. Deze behoefte raakt 
ook aan het toekomstperspectief van de digitaal 
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wijkagenten op diens rol. Aan de ene kant hopen 
sommige digitaal wijkagenten dat hun rol in de 
(nabije)	toekomst	overbodig	wordt,	omdat	‘digitaal	
normaal’	is	geworden	en	alle	politiemensen	digitaal	
vakbekwaam zijn en werken in wijk en web. Aan de 
andere kant verwachten digitaal wijkagenten niet 
dat deze situatie snel werkelijkheid is. Vanuit die 
optiek denken zij dat de rol van digitaal wijkagent 
alleen maar belangrijker wordt. De politie moet 
immers meebewegen met de gedigitaliseerde 
samenleving. Daar is hun rol als aanjager voor 
nodig.

‘Ik denk dat we over 5 jaar terugkijken en ons 
afvragen hoe we het ooit zonder hebben kunnen 
doen.’	(digitaal	wijkagent)	

Tegelijkertijd verwachten digitaal wijkagenten 
dat de instroom van jonge politiemensen ervoor 
gaat	zorgen	dat	de	affiniteit	met	en	interesse	voor	
digitaal politiewerk toeneemt.

‘Het gaat veel weerstand wegnemen als de oudere 
collega’s vervangen worden door nieuwe collega’s 
die met de telefoon in de hand zijn opgegroeid.’ 
(digitaal	wijkagent)

Als	de	affiniteit	met	en	interesse	voor	digitaal	
politiewerk toeneemt, ontstaat er volgens de 
digitaal	wijkagenten	een	(meer)	vruchtbare	bodem	
voor hun aanjagende rol. De ontwikkeling naar 
het werken in wijk en web als normaal politiewerk 
wordt dan gemakkelijker en sneller gemaakt, zo is 
de verwachting.
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In opdracht van de portefeuille GGP heeft de 
adviesgroep Veiligheid van TwynstraGudde een 
onderzoek uitgevoerd naar de digitaal wijkagent. 
Dit rapport beschrijft de bevindingen van ons 
onderzoek.	Onze	bevindingen	zijn	gebaseerd	op	
een media- en literatuurstudie, interviews met 
19	politiemensen,	de	antwoorden	van	17	digitaal	
wijkagenten op een digitale vragenlijst en een 
focusgroep	met	6	digitaal	wijkagenten.	In	dit	
hoofdstuk	worden	de	conclusies	en	reflecties	
behandeld. 

8.1 Conclusies 
De conclusies worden beschreven aan de hand 
van de onderzoeksvragen. Voor een uitgebreider 
antwoord op de onderzoeksvragen wordt verwezen 
naar de voorgaande hoofdstukken.

1.  Hoe is de ontwikkeling van de digitaal  
wijkagent verlopen? 

De oorsprong van de digitaal wijkagent ligt in 
2011. In dat jaar opende Boudewijn Majeur een 
‘virtueel	politiebureau’	in	de	digitale	jongeren-
omgeving van Habbo Hotel. In deze omgeving 
vonden chatsessies met jongeren plaats waarin 
voorlichting werd gegeven en vragen van jongeren 
werden beantwoord. Deze voorloper van de 
digitaal wijkagent, zoals deze er nu is, heeft tot 
2015	bestaan.	In	2017	werd	Joaquin	Diez	Requejo	–	
wijkagent in het basisteam Roosendaal – gevraagd 
om te kijken naar het sentiment op het web rondom 
een te vestigen asielzoekerscentrum in de regio. 
Dit bleek van meerwaarde en zo ontstond de eerste 
digitaal	wijkagent	in	zijn	huidige	vorm.	Sinds	die	
tijd heeft de verspreiding van de digitaal wijkagent 
binnen de politieorganisatie het karakter van 
‘exponentiële	groei’:	van	1	naar	3	in	2018,	van	3	
naar	8	in	2019	en	van	8	naar	20	medio	2020.

2.  Welke argumenten zijn er voor het aanstellen 
van een digitaal wijkagent? 

Het is veelal de teamchef van een basisteam 
die de introductie van een digitaal wijkagent 

binnen	het	basisteam	initieert.	We	hebben	een	
aantal teamchefs gevraagd naar hun redenen 
om	een	digitaal	wijkagent	‘aan	te	stellen’.	Uit	hun	
antwoorden komen drie redenen naar voren. De 
eerste reden is de verbinding met burgers: burgers 
(vooral	jongeren)	communiceren	vooral	via	social	
media, dus de politie moet hierin meebewegen om 
de verbinding te behouden dan wel te versterken. 
Een tweede reden gaat verder dan communica-
tie en heeft betrekking op het actief betrekken 
van burgers bij het politiewerk, bijvoorbeeld 
het oproepen van getuigen om zich te melden. 
Een derde reden is van een iets andere aard: de 
digitaal wijkagent wordt door teamchefs gezien 
als	een	middel	om	de	‘digitale	transitie’	binnen	het	
basisteam te stimuleren. Het werken in wijk en web 
dient zich te normaliseren en de digitaal wijkagent 
kan hier volgens teamchefs een belangrijke 
bijdrage aan leveren.

3. Welke taken voert de digitaal wijkagent uit?

De digitaal wijkagent heeft in de praktijk diverse 
taken.	Op	hoofdlijnen	is	een	onderscheid	te	maken	
tussen:
·	 	Online	surveilleren	en	monitoren	van	open	

bronnen
·	 	Aanpak	digitale	criminaliteit	(voorlichting	en	

soms	ook	opsporingsonderzoek)
·	 	Communiceren	met	burgers	via	het	web	(en	hen	

betrekken	bij	politiewerk)
·	 	Stimuleren	en	coachen	van	collega’s	op	het	

gebied van digitaal werken
·  Afhandelen incidenten en rol van operationeel 

coördinator	

Op	basis	van	de	interviews	en	enquête	kunnen	we	
constateren dat zich tussen de digitaal wijkagenten 
verschillen voordoen in de mate waarin zij bepaalde 
taken uitvoeren. Deze verschillen hebben vooral 
betrekking op de opsporingstaken. Een deel van de 
digitaal	wijkagenten	is	(behoorlijk)	actief	in	opspo-
ringsonderzoeken naar digitale criminaliteit of 
draagt bij aan opsporingsonderzoeken naar andere 
delicten door het uitvoeren van internetonderzoek, 

Hoofdstuk 8
Conclusies	en	reflecties
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terwijl een ander deel deze taken niet of nauwelijks 
verricht.	Op	dit	gebied	worden	binnen	basisteams	
uiteenlopende keuzes gemaakt.
De digitaal wijkagenten vinden hun taken op 
het gebied van online surveilleren/ zoeken in 
open	bronnen	(gerelateerd	aan	handhaven	en	
signaleren)	en	het	trainen	en	coachen	van	collega’s	
in digitaal politiewerk het belangrijkst. Dit zijn ook 
de taken die hen de meeste voldoening geven.

4.  Hoe en door wie wordt de digitaal wijkagent 
aangestuurd?

De meeste digitaal wijkagenten zijn onderdeel 
van	een	(geografisch)	cluster	binnen	het	bredere	
basisteam en worden aangestuurd door de 
operationeel	expert	die	leiding	geeft	aan	het	
betreffende cluster. De aansturing van de digitaal 
wijkagent heeft een enigszins los karakter: de 
digitaal wijkagent heeft relatief veel autonomie 
bij de uitvoering van diens taken en ontwikke-
ling van de rol binnen het basisteam. Zo geeft 
80% van de digitaal wijkagenten aan dat er geen 
specifieke	doelstellingen	zijn	die	vanuit	de	rol	als	
digitaal wijkagent moeten worden gerealiseerd. 
De rol van digitaal wijkagent wordt vooralsnog 
sterk	exploratief	benaderd:	de	invulling	moet	in	de	
praktijk worden ontdekt. De door het management 
(teamchef	en	operationeel	expert)	geboden	ruimte	
wordt door veel digitaal wijkagenten als prettig 
ervaren. Een enkeling vindt het minder prettig. 
Dit geldt vooral voor digitaal wijkagenten die net 
zijn gestart. Voor hen kan de ruimte als een vorm 
van	‘leegte’	voelen:	wat	wordt	er	van	mij	verwacht	
en wanneer doe ik het goed? Men heeft soms het 
gevoel	te	‘zwemmen’	in	de	eigen	rol.	

5.  Hoe verloopt het samenspel met andere 
functies en organisatieonderdelen?

De digitaal wijkagent werkt vooral samen met 
collega’s	binnen	het	basisteam.	De	meest	
intensieve samenwerking vindt plaats met 
wijkagenten	en	generalisten	en	seniors	GGP	(niet	
zijnde	wijkagenten).	Met	sommige	wijkagenten	
heeft de samenwerking het karakter van een 
voortdurende uitwisseling van informatie: de 
wijkagent voedt de digitaal wijkagent met signalen 
uit de wijk en verzoekt de digitaal wijkagent op 
het web te kijken, de digitaal wijkagent zoekt op 
het web en geeft informatie aan de wijkagent. 

Van een dergelijke samenwerking is niet altijd 
sprake. Hoewel digitaal wijkagenten in algemene 
zin positief zijn over de samenwerking met 
uitvoerende	collega’s,	ervaren	zij	ook	‘weerstand’	
en	‘een	sceptische	houding’	bij	collega’s.	Collega’s	
zijn	veelal	onbekend	met	(de	meerwaarde	van)	
het werk van de digitaal wijkagent en hebben 
daarnaast	geregeld	de	overtuiging	dat	‘het	werk	op	
straat	ligt’.	Dit	kan	afbreuk	doen	aan	het	draagvlak	
voor de digitaal wijkagent. Daarnaast kan er in het 
samenspel	met	collega’s	een	patroon	ontstaan	
waarin digitaal politiewerk op het bordje van de 
digitaal wijkagent wordt gelegd als gevolg waarvan 
collega’s	juist	minder	gaan	doen	aan	digitaal	
politiewerk. Dit patroon belemmert de aanjaag-
functie van de digitaal wijkagent.

De digitaal wijkagent werkt daarnaast samen met 
andere	organisatieonderdelen.	Welke	onderdelen	
dit zijn, is afhankelijk van welke taak het betreft. 
Het online surveilleren/ online gegevensvergaring 
is verbonden met de informatieorganisatie/ infor-
matieknooppunt, de communicatie via het web met 
de afdeling communicatie, de aanpak van cyber-
criminaliteit met het cybercrimeteam, et cetera. 
De intensiteit van de samenwerking lijkt dan ook 
samen te hangen met de mate waarin een digitaal 
wijkagent een bepaalde taak uitvoert. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de digitaal wijkagenten die 
net zijn gestart nog bezig zijn met het opbouwen 
van hun interne netwerk. De coronacrisis speelt 
hierbij een belemmerende rol.

6.  Welke behoeften heeft de digitaal wijkagent 
met betrekking tot diens rol?

De	digitaal	wijkagenten	zijn	(zeer)	tevreden	met	
hun rol. Zij geven de huidige invulling van hun rol 
gemiddeld	een	8,7.	Dit	neemt	niet	weg	dat	men	ook	
belemmeringen	ervaart	en	(daaruit	voortvloeiende)	
behoeften heeft. Dit betreft vooral de volgende 
behoeften:
· Hard- en software die past bij de taken 
·  Begeleiding en opleiding, in het bijzonder op het 

gebied van online gegevensvergaring
·   Bewegingsruimte om de rol verder 

te ontwikkelen
 
Er is tot slot onder digitaal wijkagenten een 
sterke behoefte aan betere omstandigheden om 
het werken in wijk en web in het basisteam te 
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bevorderen.	Dit	betreft	onder	andere	collega’s	
die	affiniteit	met	en	interesse	hebben	in	digitaal	
politiewerk. Deze behoefte raakt aan het toekomst-
perspectief	van	de	digitaal	wijkagent.	Wordt	deze	
rol straks overbodig of is het een blijvertje?
 
8.2 Reflecties
De laatste onderzoeksvraag heeft betrekking 
op het toekomstperspectief van/voor de digitaal 
wijkagent. Deze vraag beantwoorden we in de 
reflecties	waarin	wij	als	onderzoekers	vooral	
zelf aan het woord zijn. Het perspectief van de 
digitaal wijkagent wordt dus ingewisseld voor ons 
perspectief.

De digitaal wijkagent in breder perspectief: naar 
een nieuw concept van een basisteam?

We	zijn	dit	rapport	gestart	met	een	korte	beschrij-
ving van de achtergrond waartegen de digitaal 
wijkagent binnen de politie is ontstaan. Deze 
achtergrond wordt gevormd door de digita-
lisering van de samenleving en de gevolgen 
die deze ontwikkeling heeft voor de politie en 
het politiewerk. Hoewel we beseffen dat onze 
beschrijving onvolledig is, hebben we getracht de 
voornaamste gevolgen vanuit het perspectief van 
het basisteam aan te stippen: de straat digitali-
seert, de criminaliteit digitaliseert, het contact met 
burgers digitaliseert en de sporen digitaliseren. De 
digitaal wijkagent kan worden beschouwd als een 
antwoord op deze gevolgen van digitalisering. Het 
is	echter	niet	het	enige	antwoord.	Om	die	reden	is	
het van belang om het toekomstperspectief op de 
digitaal wijkagent te plaatsen in een breder kader 
van digitalisering van politiewerk in het basisteam.

Wie	kijkt	naar	digitalisering	van	politiewerk	in	het	
basisteam en op districtsniveau ziet verschillende 
initiatieven of voorzieningen waarmee wordt 
getracht aansluiting te vinden bij de digitalisering 
van de samenleving. Dit begon jaren geleden met 
social mediateams en heeft zich in de afgelopen 
periode uitgebreid met aanvullende voorzienin-
gen,	zoals	een	webcareteam,	digitaal	flexteam,	
cluster digitaal in een basisteam, digikamer en in 
een van de eenheden is men aan de slag met een 
digitaal district. En zeer recent kwamen we nog een 
vacature voor een IT coach in een basisteam tegen 
(‘Met	jouw	online	skills	en	cyberbewustzijn	breng	
je	jouw	collega’s	bij	hoe	ze…’).	De	digitaal	wijkagent	

is ook een van die voorzieningen, die soms ook 
onderdeel	zijn	van	een	groter	geheel	(zoals	een	
digikamer/	cluster	digitaal).	Dit	zijn	allemaal	ini-
tiatieven op lokaal en eenheidsniveau die van 
invloed	zijn	op	het	‘concept’	van	gebiedsgebonden	
politiewerk en het basisteam als voornaamste 
organisatorische uiting hiervan, zoals ontworpen 
bij	de	vorming	van	de	nationale	politie.	Of	anders	
gezegd: het basisteam ondergaat op een incre-
mentele wijze – en met grote verschillen tussen 
basisteams en eenheden – een langzame en vooral 
‘organische’	gedaanteverandering.

Dit	roept	een	(strategische)	vraag	op:	is	de	tijd	rijp	
dan wel is het wenselijk om op een meer fundamen-
tele wijze na te denken over het concept van een 
basisteam in een gedigitaliseerde samenleving? 
Onze	stelling	is	dat	het	zowel	zinvol	als	te	beperkt	
is om je alleen te buigen over het toekomstper-
spectief van de digitaal wijkagent. Het vraagstuk 
is breder en dient ook als zodanig te worden 
beschouwd. De digitaal wijkagent is immers een 
middel en geen doel.

De digitaal wijkagent als rol: is de tijd rijp voor meer 
landelijke kaders?

De introductie en verspreiding van de digitaal 
wijkagent in een deel van de basisteams is geen 
gepland veranderproces. Het veranderproces 
heeft het eerder het karakter van een ongepland, 
organisch	proces	(zie	ook	hoofdstuk	2).	Dit	proces	
heeft geleid tot de huidige situatie waarin 22 digitaal 
wijkagent actief zijn en de uitbreiding van dit aantal 
volop gaande is. De ontwikkeling van de digitaal 
wijkagent binnen de politie in de afgelopen periode 
illustreert de kracht van de organische benadering: 
de lokale motivatie om een digitaal wijkagent aan te 
stellen, is hierbij een factor van betekenis. Tegelij-
kertijd geldt: iedere veranderaanpak heeft voor- en 
nadelen. Het ongeplande, organische verloop van 
de ontwikkeling van de digitaal wijkagent heeft 
bijvoorbeeld als gevolg dat er weinig standaarden 
zijn om op terug te vallen, bijvoorbeeld ten aanzien 
van	benodigde	hard-	en	software.	Ook	de	huidige	
verschillen tussen de wijze waarop de digitaal 
wijkagent invulling krijgt, kunnen een uitvloeisel 
zijn van het ongeplande, organische veranderpro-
ces	dat	zich	heeft	voltrokken	(al	kan	dit	zich	zeker	
ook voordoen bij een meer top-down, geplande 
benadering,	zoals	de	vorming	van	de	basisteams).				
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Nu	de	experimentele	fase	met	de	rol	van	digitaal	
wijkagent	binnen	de	politie	(vanuit	een	landelijk	
perspectief14)	voorbij	is,	komt	onvermijdelijk	de	
vraag	naar	voren	in	welke	mate	de	(door)ontwikke-
ling van de digitaal wijkagent steviger gericht moet 
worden. Naar ons idee dient deze doorontwikkeling 
– zoals eerder aangegeven – te worden geplaatst in 
een breder kader van digitalisering van politiewerk 
in het basisteam. Het is vervolgens van belang om 
stil te staan bij de rol van de digitaal wijkagent en de 
kaders die nodig zijn om de rol – binnen het grotere 
geheel – te professionaliseren. Hierbij dienen 
naar ons idee in ieder geval de volgende vragen te 
worden beantwoord:
·  Vanuit welke functie moet de rol worden 

vervuld?
·  Is de digitaal wijkagent een apart werkterrein 

binnen	het	LFNP?
·	 	Welke	taken	horen	bij	de	rol	van	digitaal	

wijkagent? 
·	 	Binnen	welke	formele	(juridische)	kaders	moet	

de rol worden uitgeoefend?
·	 	Over	welke	voorzieningen	(hardware,	software)	

dient de digitaal wijkagent minimaal te 
beschikken?

·	 	Over	welke	kennis	en	kunde	dient	een	digitaal	
wijkagent	te	beschikken	(bijvoorbeeld	
opleidingen)?	

Naast deze vragen over de rol van digitaal 
wijkagent is het ook van belang stil te staan bij de 
rol van het management van het basisteam bij de 
doorontwikkeling van digitaal politiewerk in het 
algemeen en de rol van de digitaal wijkagent in het 
bijzonder.

De taken van de digitaal wijkagent: manusje van 
alles of specialist?

Een	derde	punt	van	reflectie	volgt	uit	het	vorige	
punt en heeft betrekking op de taken van de digitaal 
wijkagent. De digitaal wijkagent lijkt op dit moment 
in een deel van de basisteams een manusje van 
alles: een beetje online surveilleren, een beetje 
webcare, een beetje opsporingsonderzoek naar 
digitale criminaliteit, een beetje internetonder-
zoek in het kader van ander opsporingsonderzoek, 
een beetje voorlichting aan burgers en daarnaast 

14	 Deze	toevoeging	wordt	gedaan,	omdat	 ieder	basisteam	dat	een	digitaal	wijkagent	aanstelt	of	 introduceert	min	of	meer	een	
experimenteerfase	ingaat.	Dat	is	een	lokaal	perspectief.

het	‘reguliere’	politiewerk.	Bepaalde	taken	lenen	
zich	naar	onze	indruk	niet	zo	goed	om	‘een	beetje	
te	doen’,	omdat	er	specialistische	kennis	voor	
vereist is. Hierbij denken we in het bijzonder aan 
online gegevensvergaring in het kader van zowel 
handhaving als opsporing. Het uitvoeren van acti-
viteiten in dit domein vraagt niet alleen vaardighe-
den op het gebied van gegevensvergaring, maar 
ook kennis van de juridische kaders waarbinnen die 
vergaring plaatsvindt. Het gaat dan onder andere 
om welke bevoegdheden de digitaal wijkagent in 
welke	situatie	of	rol	(bijvoorbeeld	opsporingsamb-
tenaar	of	toezichthouder)	heeft	en	welke	wettelijke	
grondslag	voor	welke	activiteiten	vereist	is	(artikel	
3	PW	of	bijzondere	opsporingsbevoegdheden).	
Een digitaal wijkagent dient goed op de hoogte te 
zijn	van	de	juridische	context	waarbinnen	online	
gegevensvergaring plaatsvindt. Dit vraagt kennis 
van wetgeving en jurisprudentie en daarnaast 
‘oefening’	in	het	toepassen	ervan.	De	toepassing	
is	niet	altijd	even	eenduidig	(veel	‘grijs	gebied’),	
maar dit neemt niet weg dat zonder dat een 
digitaal wijkagent het beseft, er op onrechtmatige 
en disproportionele wijze inbreuk kan worden 
gemaakt op grondrechten van burgers.
 
Kortom:	in	het	kader	van	de	doorontwikkeling	
is	reflectie	op	het	takenpakket	van	de	digitaal	
wijkagent	van	belang.	Wat	zijn	diens	primaire	
taken?	Hierbij	is	naar	ons	idee	ook	expliciet	
aandacht nodig voor het begrenzen van de taken 
van de digitaal wijkagent. In welke mate is online 
gegevensvergaring door de digitaal wijkagent 
wenselijk?	Waar	ligt	het	grensvlak	met	specialis-
ten op dit gebied? In welke mate is opsporing een 
taak	van	de	digitaal	wijkagent?	Wij	denken	dat	het	
eerdergenoemde bredere perspectief op digitaal 
politiewerk behulpzaam is bij het beantwoorden 
van deze vragen. Een dergelijk perspectief geeft 
richting aan welke activiteiten op het gebied van 
digitaal politiewerk binnen het basisteam dienen 
te worden uitgevoerd en vervolgens welke taken 
een generalistisch dan wel specialistisch karakter 
hebben. Bij de generieke taken bestaat de bijdrage 
van de digitaal wijkagent uit aanjagen, adviseren, 
coachen, et cetera, terwijl de digitaal wijkagent in  
de meer specialistische taken een zelfstandige, 
uitvoerende	rol	kan	hebben	(samen	met	anderen).	
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Bij de meer specialistische taken is de begrenzing 
en daarmee de relatie met specialistische 
 organisatieonderdelen essentieel.

De digitaal wijkagent op langere termijn: werken 
aan eigen overbodigheid?

De digitaal wijkagent geeft niet alleen zelfstandig 
uitvoering aan digitaal politiewerk, maar heeft ook 
een veranderopgave op zak: het beter inbedden 
van digitaal politiewerk binnen het basisteam. Een 
dergelijke	‘dubbele	opdracht’	is	begrijpelijk	–	en	
doet zich ook voor bij onder andere de cybercri-
meteams	(zie	Boekhoorn,	2020)	–	maar	gaat	ook	
gepaard met spanningen. De digitaal wijkagent 
is namelijk een vorm van specialisering die tege-
lijkertijd de brede inbedding van digitaal werken 
in het reguliere politiewerk moet bevorderen. 
Dit onderzoek, maar ook het eerdergenoemde 
onderzoek naar de cybercrimeteams, maakt 
duidelijk dat beide soms moeizaam samen gaan. 
De omgeving van de digitaal wijkagent kan digitaal 
werken namelijk gaan beschouwen als iets van 
de	digitaal	wijkagent.	Specialisatie	van	digitaal	
werken in de rol van digitaal wijkagent kan hierdoor 
een rem zijn op de inbedding van digitaal werken in 
het reguliere politiewerk en de reguliere functies.

De hier bedoelde spanning is niet zomaar op te 
lossen, want aan de ene kant is de digitaal wijkagent 
nodig om een stap te zetten in digitaal politiewerk 
en aan de andere kant kan de aanwezigheid van 
een digitaal wijkagent de stap naar verbreding 
binnen het basisteam belemmeren. De digitaal 
wijkagent	dient	naar	ons	idee	op	‘slimme’	wijze	te	
werken aan de eigen overbodigheid. Een deel van 
de digitaal wijkagenten heeft benadrukt hier ook 
naar te streven: het eigen werk dient te worden 
ingebed in de reguliere functies en dan in het 
bijzonder in de functie van wijkagent. Men vraagt 
zich hierbij af hoe lang dit nog gaat duren. Hierbij 
valt op dat vooral wordt gekeken naar de digitale 
bekwaamheid van de ander. Dit is ook begrijpelijk, 
men denkt: ik kan pas een stap terug doen als de 
digitale bekwaamheid van de ander op orde is. Het 
is echter van belang om te beseffen dat de digitale 
bekwaamheid van de ander deels wordt beïnvloed 
door het handelen van de digitaal wijkagent.   

De digitale bekwaamheid van de ander wordt niet 
alleen beïnvloed door wat de digitaal wijkagent wel 
doet, maar ook door wat de digitaal wijkagent niet 
doet. Het zelfversterkend patroon “hoe meer de 
digitaal wijkagent allerlei verzoeken aanneemt / 
overneemt, des te meer deze bevestigt dat digitaal 
voor de digitaal wijkagent is en hoe meer de digitaal 
wijkagent dit bevestigt, des te meer verzoeken 
diens kant op zullen komen” kan alleen worden 
doorbroken als de digitaal wijkagent “nee” zegt. 
Maar waar zeg je dan “nee” tegen? Dit brengt ons 
terug op een eerder punt: in het basisteam dient 
enigszins duidelijk te zijn wat er van politiemensen 
(generalisten,	seniors	waaronder	wijkagenten)	op	
het gebied van digitaal politiewerk wordt verwacht. 
Wat	hoort	bij	het	‘reguliere’	werk?	In	dit	reguliere	
werk is de digitaal wijkagent voor diens collega een 
‘bekwame	ander’	die	helpt,	maar	nooit	overneemt.	
En dit moet worden ondersteund door een heldere 
boodschap	vanuit	teamchef(s)	en	operationeel	
experts:	digitaal	is	normaal	en	van	iedereen.	
Zonder voldoende alertheid op het doorbreken van 
het eerdergenoemde patroon bestaat het risico 
dat het primaire doel van de digitaal wijkagent niet 
wordt gerealiseerd.  
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De vragenlijst is opgebouwd uit meerdere lagen van vervolgvragen en secties. Voor het leesgemak zijn alle 
gestelde vragen op volgorde gezet. 

1.	 	 Wat	is	je	leeftijd?	
2.	 	 Welke	functie	heb	je?	
3.	 	 Hoe	lang	ben	je	al	in	dienst	van	de	politie?	
4.	 	 Hoe	lang	ben	je	al	digitaal	wijkagent?	
5.	 	 Bij	welke	Eenheid	werk	je?	
6.	 	 Wie	heeft	het	initiatief	genomen	om	de	rol	van	digitaal	wijkagent	te	introduceren	binnen	het	team?	
7.	 	 Wie	was/waren	dat	het	initiatief	heeft	genomen?	
8.	 	 Wat	was	je	motivatie	om	digitaal	wijkagent	te	willen	worden?	
9.	 	 Wat	is	voor	jou	de	essentie	van	de	functie	van	digitaal	wijkagent?	
10.		 Waar	bestaat	het	voornaamste	bijdrage	van	de	digitaal	wijkagent	uit?	
11.		 Wat	is	één	van	de	mooiste	praktijkvoorbeelden	uit	jouw	eigen	ervaring	als	digitaal	wijkagent?	
12.		 Welke	taken	kosten	jou	per	periode	de	meeste	tijd	(zet	op	volgorde)?
13.		 Welke	taken	geven	jou	het	meeste	voldoening	(zet	op	volgorde)?
14.		 Welke	taken	vind	jij	het	belangrijks	(zet	op	volgorde)?	
15.		 	Ik	heb	de	kennis,	vaardigheden	om	mijn	rol	als	digitaal	wijkagent	uit	te	kunnen	voeren	 

(schaal	eens/oneens)
16.		 	Ik	heb	voldoende	kennis	van	de	juridische	kader	en	de	regels	waarbinnen	mijn	werkzaamheden	als	

digitaal	wijkagent	moet	worden	uitgevoerd	(schaal	eens/oneens)
17.		 	Waar	heb	jij	persoonlijk	behoefte	aan	qua	kennis/vaardigheden	om	de	functie	van	digitaal	wijkagent	

goed uit te kunnen voeren? 
18.		 	Hoe	werd	er	binnen	jouw	team	gereageerd	op	jouw	nieuwe	rol	als	digitaal	wijkagent?	
19.		 Door	wie	word	jij	bij	de	uitvoering	van	je	werkzaamheden	aangestuurd?	
20.		 Hoe	ervaar	je	deze	aansturing?	
21.		 	Zijn	er	specifieke	targets	of	doelstellingen	afgesproken	voor	jouw	taken	als	digitaal	wijkagent?	 

Zo ja, welke? 
22.		 Met	wie	werk	je	het	meest/minst	samen	op	het	team?	
23.		 Kan	je	toelichten	hoe	je	de	samenwerking	met	je	collega’s	op	het	team	ervaart?	
24.		 Met	wie	werk	je	het	meest/minst	samen	buiten	het	team?	
25.		 Kan	je	toelichten	hoe	je	de	samenwerking	met	je	collega’s	buiten	het	team	ervaart?	
26.		 Welke	cijfer	geef	jij	de	invulling	van	je	rol	als	digitaal	wijkagent	op	het	team?	
27.		 Zijn	er	momenteel	zaken	die	je	belemmeren	in	de	uitvoering	van	je	rol	als	digitaal	wijkagent?	
28.		 Wat	zou	jou	helpen	bij	de	uitvoering	van	je	werkzaamheden	als	digitaal	wijkagent?	
29.		 Hoe	denk	je	dat	de	rol	van	digitaal	wijkagent	zich	zal	ontwikkelen	de	komende	5	jaar?	
30.		 Hoe	vind	je	zelf	dat	de	rol	zich	moet	ontwikkelen?	
31.		 Wat	zijn	voor	jou	als	digitaal	wijkagent	belangrijke	doelen	die	je	de	komende	twee	jaar	wil	bereiken?	

Bijlage 1
Vragenlijst uitgezet bij digitaal wijkagenten 



72 Pionieren in de gebiedsgebonden politiezorg. Een onderzoek naar de digitaal wijkagent in het basisteam. 
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