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Abstract 

Dit onderzoek richt zich op de invloed van het vertrouwen in de politie bijdraagt aan de 

veiligheidsbeleving van burgers en of de sociaaleconomische status van de burger invloed heeft 

op deze relatie. Om deze relaties te toetsen is gebruik gemaakt van de vijfde ronde van de ESS-

dataset uit 2010, welke zich naast de standaardmodule richt op vragen met betrekking tot justitie 

en veiligheid. Na analyse van vijf modellen die de individuele relaties toetsen, en zich richten 

op de wijze waarop de sociaaleconomische status interacteert met de relatie tussen het 

vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving, is gebleken dat er een significant 

positieve relatie bestaat tussen het geuit vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving. Deze relatie is in alle modellen significant gebleven na toevoeging van de 

controlevariabelen geslacht, leeftijd en leefomgeving van de respondent. Tevens is gebleken 

dat de sociaaleconomische status een significant positief effect heeft op de individuele 

veiligheidsbeleving. Echter is er geen bewijs gevonden dat de sociaaleconomische status de 

relatie tussen het vertrouwen in de politie en de veiligheidsbeleving beïnvloedt voor mensen 

met een sociaaleconomische status die tot de 50 procent hoogste behoort. Uit deze bevindingen 

is geconcludeerd dat het vertrouwen in de politie een belangrijk aspect blijft in de vorming van 

de veiligheidsbeleving van een individu ongeacht diens sociaaleconomische status maar dat de 

sociaaleconomische status een indicator vormt voor het soort milieu waarin overwegingen 

omtrent de veiligheidsbeleving worden gemaakt. Tevens is hieruit de aanbeveling gevormd dat 

overheidsinstanties initiatief dienen te blijven tonen om de vertrouwensband die bestaat tussen 

burgers en de politie te onderhouden en verbeteren.  
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1. Inleiding 

 

Veiligheid maakt op uiteenlopende wijzen onderdeel uit van het leven van burgers. Hoewel de 

overwegingen omtrent veiligheid aannemelijkerwijs niet bij iedereen een even grote impact 

hebben op het dagelijks bestaan, worden deze wel meegenomen bij verstoringen van het 

dagelijks bestaan of het maken van impactvolle beslissingen, zoals bijvoorbeeld migratie 

binnen eigen land of naar het buitenland.  

Het onderwerp veiligheid wordt tevens veel aangesneden in de reguliere en sociale 

media, waarbij met name de misstanden van politie in binnen- en buitenland wijdverspreide 

aandacht ontvangen. Als recent voorbeeld kennen we de zaak rond George Floyd die na een 

melding over het bezit van vervalst geld en verzet tegen zijn arrestatie tegen de grond werd 

gewerkt en ruim negen minuten in een positie werd gehouden die ademhaling nagenoeg 

onmogelijk maakte. Hij werd een uur later doodverklaard in het lokale ziekenhuis (BBC, 2021). 

En ook de protesten in Hong Kong waar protestanten meermaals slaags raakten met de politie 

kregen veel aandacht, waaronder op CNN waar wordt gesproken van het gebruik van 

waterkanonnen, benzinebommen en het gebruik van scherpe munitie (CNN, 2019). Wat 

overeenkomt binnen al deze nieuwsverslagen is de aandacht voor de respons van de politie en 

de rechtsstaat en de implicaties die deze respons heeft voor hoe de politie wordt gezien.  

De verslaggeving en het vermeende risico op slachtofferschap dragen ogenschijnlijk bij 

aan de vorming van de veiligheidsbeleving, zelfs als de geografische relevantie lager lijkt. Deze 

verslaggeving en het dynamisch karakter van de veiligheidsbeleving zorgen ervoor dat de trend 

van de veiligheidsbeleving veelal die van de objectieve veiligheid volgt. Vooral veranderingen 

in de vermogenscriminaliteit vertalen zich goed in de veiligheidsperceptie van burgers (Smeets 

en Vollaard, 2015). Echter zijn er ook indicaties dat - ondanks een continue daling in de 

criminaliteitscijfers - er een discrepantie bestaat tussen deze objectieve veiligheid en de 

veiligheidsbeleving van burgers. Deze zou zijn ontstaan uit de veranderingen in de verhouding 

tussen veiligheid op macro- en microniveaus. Incidenten die op nationaal niveau veel aandacht 

krijgen zouden bijdragen aan een sterke verandering in de veiligheidsbeleving en worden 

afgewogen met de percepties van de lokale veiligheid (Speller, Pol en Mingardo, 2006). De 

grote verschillen in de bevindingen met de betrekking tot de veiligheidsbeleving en de 

objectieve veiligheid zijn niet uitzonderlijk. Grote incidenten op nationaal niveau lijken een 

grote impact te hebben op de perceptie van de persoonlijke veiligheid, zoals aangegeven door 

Speller et al. (2006). Dit lijkt te wijzen op de prominentie van incidenten als terroristische 
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aanslagen en georganiseerde criminaliteit in de media en de bijdrage die dit levert aan de 

vorming van de persoonlijke veiligheidsbeleving. Deze veiligheidsbeleving lijkt hierbij echter 

niet noodzakelijk verbonden te zijn met de objectieve veiligheid op microniveau.  

De staat is van oudsher belast met het waarborgen van de veiligheid van burgers, en dit 

vormt dan ook veelal een speerpunt van de politiek. Zo blijkt ook uit de volgende passage van 

het regeerakkoord uit 2017:  

“Nederland is een democratische rechtsstaat die alertheid en onderhoud vergt om de vrijheid 

en veiligheid van burgers blijvend te kunnen waarborgen. Het zorgen voor een vrije, veilige en 

rechtvaardige samenleving is een kerntaak van de overheid. Voor een weerbare rechtsstaat is 

het belangrijk om mee te gaan met ontwikkelingen in de samenleving en de technologie. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat wetgeving, beleid en de uitvoering hiervan worden 

gemoderniseerd. Ook zijn investeringen in de justitiële keten vereist. Er komen middelen voor 

meer menskracht en meer kwaliteit.” (Rijksoverheid, 2017) 

Om deze taak efficiënt te vervullen is het van belang om goede banden te hebben op 

lokaal en regionaal niveau met de burgerbevolking. In andere woorden, de burgerbevolking 

moet vertrouwen hebben in niet enkel de taak en de wijze van uitvoering van de politie maar 

ook in het politiepersoneel zelf. Dit is eens te meer belangrijk omdat burgers meer dan ooit 

tevoren in staat zijn een eigen beeld te vormen van de veiligheid binnen hun milieu met behulp 

van sociale media. Hierdoor zijn verschillen in de veiligheidsbeleving en de objectieve 

veiligheid erg dynamisch en overstijgen geografische restricties die voorheen wel een 

beperking vormden. Als gevolg van dit grillige karakter is de individuele perceptie van de 

politie en de taken die deze vervult mogelijk niet enkel van belang voor het vertrouwen dat in 

deze instantie wordt geuit maar ook voor de individuele veiligheidsbeleving. Om dit te toetsen 

zal in dit onderzoek de volgende vraag centraal staan: 

‘In hoeverre bestaat er een verband tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving van burgers?’ 

De veiligheidsbeleving van burgers is onlosmakelijk verbonden met de vermeende kans 

op slachtofferschap. Immers hoe hoger deze vermeende kans is, hoe geringer het gevoel van 

veiligheid. Mensen durven bijvoorbeeld ’s avonds niet meer alleen over straat of doen de deuren 

op slot als ze alleen thuis zijn. Hierbij speelt de omgeving van de burger mogelijk een grote rol. 

Burgers die zich in een milieu bevinden waar criminaliteit een groter probleem is zullen naar 

verwachting een hoger vermeend risico op slachtofferschap ervaren, resulterend in een 
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verminderd gevoel van veiligheid.  Burgers die zich in een milieu bevinden waar criminaliteit 

geen vermeend significant probleem is ervaren dit echter naar verwachting niet op dezelfde 

wijze. Dit milieu gaat mogelijk verder dan geografische kenmerken en zal mogelijk een 

hechtere connectie hebben met de sociaaleconomische status van een individu. Hierbij zullen 

mensen met een hogere sociaaleconomische status mogelijk meer op de politie vertrouwen voor 

het garanderen van de maatschappelijke veiligheid als gevolg van een betere toegankelijkheid 

en kleinere blootstelling aan criminaliteit. Het Office of Policy and Research (2016) schrijft dat 

met name geweldsdelicten vaker voorkomen in buurten waar de inkomens gemiddeld lager 

liggen waardoor blootstelling aan zowel slachtofferschap en overheidsingrijpen gangbaarder is. 

Dit heeft tevens mogelijke implicaties voor hoe de politie en haar effectiviteit wordt ervaren. 

Immers zal iemand die criminaliteit als een reële bedreiging voor de persoonlijke veiligheid 

ervaart wellicht minder vertrouwen uiten in instanties die belast zijn met de bestrijding van deze 

criminaliteit als gevolg van het ogenschijnlijk uitblijven van waarneembaar resultaat.  

Dankzij de ontwikkelingen in het gebruik van massa- en sociale media is het tevens 

belangrijk om verder te kijken dan enkel de geografische locatie van de burger om meer 

inzichtelijkheid te krijgen in het mechanisme van de persoonlijke vorming van de 

veiligheidsbeleving. Derhalve zal in dit onderzoek worden gericht op de verschillen in de 

sociaaleconomische status van de respondenten en de wijze waarop dit de vorming van de 

veiligheidsbeleving beïnvloedt. De tweede vraag die in dit onderzoek centraal staat is dan ook: 

“Bestaat er een verschil op basis van de sociaaleconomische status van een individu in de 

mogelijke relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving?” 

Door beantwoording van bovenstaande vragen zal worden getracht een bijdrage te 

leveren aan het uitbreiden van de reeds bestaande kennis op het gebied van de 

veiligheidsbeleving van burgers. Ook wordt getracht een bijdrage te leveren aan het uitbreiden 

van onderzoek naar de sociaaleconomische aspecten van de veiligheidsbeleving, iets dat niet 

veel aandacht geniet in de wetenschappelijke literatuur. Tevens wordt getracht een bijdrage te 

leveren aan het uitbreiden van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de wijze waarop 

de relatie tussen de veiligheidsbeleving en de objectieve veiligheid zich tot elkaar verhouden 

en ontwikkelen. Inzichtelijkheid in de wijze waarop burgers hun veiligheidsbeleving vormen 

en welke factoren hierbij een rol spelen vormt al geruime tijd een belangrijk onderzoeksveld, 

eens te meer als gevolg van de constante ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van 

veiligheid. Mogelijke ongelijkheden binnen de vorming van de veiligheidsbeleving zijn echter 

tot op heden onvoldoende aanwezig in de wetenschappelijke literatuur.  
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2. Theorie en hypothese 

 

Om de centrale concepten binnen dit onderzoek inzichtelijker te maken zullen in dit hoofdstuk 

de empirische achtergronden uiteen worden gezet. De concepten veiligheidsbeleving en 

vertrouwen, welke centraal staan binnen dit onderzoek, zullen achtereenvolgens worden 

behandeld, waarbij het concept veiligheidsbeleving wordt onderverdeeld in de aspecten 

veiligheid en beleving. Hiervoor is gekozen om de oorsprong van verschillen en 

overeenkomsten tussen de objectieve veiligheid en de beleving hiervan te exploreren. Tevens 

zal de sociaaleconomische status worden belicht om meer inzichtelijkheid te vergaren in de 

opbouw van dit thema.  

 

2.1 Veiligheid 

Allereerst wordt gekeken naar de veiligheidsbeleving van burgers. Binnen de ‘hierarchy of 

needs’ theorie van Maslow, zoals beschreven door Mcleod (2020), wordt gesteld dat menselijke 

behoeften zijn gerangschikt in vijf niveaus waarbij elk niveau dient te worden vervuld alvorens 

door te gaan naar het volgende. Deze niveaus worden door Maslow weergegeven in een 

piramide waarbij de behoeften van onder naar boven zijn gerangschikt. Deze volgorde 

aanhoudende zijn de behoeften binnen Maslow’s model als volgt: fysiologische behoeften, 

behoeften aan veiligheid en zekerheid, behoeften aan sociaal contact, behoeften aan erkenning 

en waardering en behoeften tot zelfrealisatie. Maslow’s theorie over de hiërarchie van 

menselijke behoeften stelt dat veiligheid na de eerste levensbehoeften tot de basisbehoeften 

behoort die eerst vervuld dienen te worden. Maslow stelt dat de behoefte aan stabiliteit en 

veiligheid zich zowel op familiaal als maatschappelijk niveau presenteert. Hierbij gaat het 

verder dan persoonlijke veiligheid en de vermeende kans op slachtofferschap van criminaliteit. 

Ook emotionele en financiële veiligheid zijn van belang alvorens verdere psychologische 

behoeften een rol gaan spelen (Mcleod, 2020). 

Het belang van de veiligheidsbeleving - alvorens mensen denken aan de meer 

geavanceerde behoeften waaronder de psychologische behoeften  en de zelfactualisatie - binnen 

de theorie van Maslow laat zien waarom het thema veiligheid een prominente aanwezigheid in 

de media kent. Maslow stelt echter wel dat, hoewel de niveaus van behoeften relevant blijven, 

er geen stagnering van hogere niveaus zal optreden indien behoeften in gevaar komen. Hoewel 

de behoefte gedeeltelijk zal worden onderdrukt, zal deze niet volledig verdwijnen. Hieruit blijkt 
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dat ondanks dat de veiligheidsbeleving een belangrijke plaats kent in het leven van burgers, 

veranderingen in deze beleving niet direct zullen resulteren in een complete ontregeling van het 

dagelijks bestaan.  

Het belang van veiligheid voor de actualisatie van meer geavanceerde behoeften gaat 

echter verder dan de ‘hierarchy of needs’ theorie. Het concept veiligheidsbeleving richt zich 

met name op het cognitieve proces waarbij een verscheidenheid aan factoren worden 

afgewogen. Hierbij is de context waarbinnen veiligheid en criminaliteit wordt ervaren van groot 

belang. Om de  ontwikkeling van de veiligheidsbeleving in kaart te brengen zal daarom worden 

gekeken naar de culturele criminologie. Binnen dit werkveld worden criminaliteit en preventie 

gezien als cultureel product. Belanghebbenden, zoals politici en media, geven binnen de 

culturele context betekenis en justificatie aan de dreiging van criminaliteit en de preventie 

hiervan. Invloedrijke groepen zoals massamedia, politici en autoriteiten geven niet enkel 

betekenis aan het concept criminaliteit maar vormen hiermee ook de publieke opinie 

(Ugwudike, 2015). Er wordt veelal gesteld dat deze culturele betekenisgeving ook nadelige 

effecten kan hebben indien over- of onder representatie van de werkelijke dreiging los komt te 

staan van de culturele waarde die aan deze dreiging wordt verbonden. 

Ook wordt binnen de culturele criminologie aandacht besteed aan de effecten van de 

criminalisering van culturele uitingen (Presdee, 2003). Subculturen en de symbolen en rituelen 

die hierbij horen worden veelal als basis genomen voor het concept Crime as culture. Deviante 

subculturen worden hierbij gekenmerkt door een systeem van symbolen die diepere kennis van 

de subcultuur vereisen. Veelal vindt communicatie op basis van dit systeem van symbolen 

plaats buiten reguliere omgangsvormen, welke de afstand tot reguliere groepen enkel vergroot 

(Wickert, 2019).  

Een concept dat hier onlosmakelijk mee is verbonden is othering. Crang (2013) 

beschrijft othering als een proces waarbij identiteiten worden opgesteld die zich in een ongelijke 

relatie tot elkaar bevinden. De simultane creatie van een in-group en out-group staat toe om op 

basis van een selectie van gewenste kenmerken een distinctie te maken. Ook worden enkele 

niet wenselijke karakteristieken aangeduid om de hiërarchische verhouding tussen de in- en 

out-group te versterken en benadrukken (Brons, 2015). Hieruit kan ook de legitimiteit worden 

ontleend om out-group karakteristieken te criminaliseren, met name met betrekking tot 

subculturen zoals hierboven reeds besproken.   
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Hoewel veiligheidsbeleving lijkt te gaan om hoe veilig burgers zich voelen, gaat het 

juist vaak over de mate van onveiligheid die wordt ervaren. Hierbij bestaat het concept van een 

vertrouwens economie, waarbij de mate van vertrouwen in de samenleving een dynamisch 

karakter heeft en afhankelijk is van de vermeende bedreigingen die een individu binnen de 

samenleving denkt tegen te komen. Hierbij gaat het veelal niet om externe factoren, zoals 

natuurrampen, maar om elementen die zich binnen een samenleving afspelen (Boers, Steden, 

& Boutelier, 2008).  

De factoren die van belang zijn voor de individuele veiligheidsbeleving verschillen sterk 

per individu. Volgens het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) bestaan er 

een veelheid aan factoren waaronder bijvoorbeeld de ervaren kwetsbaarheid, de perceptie van 

sociale (wan)orde, de toegenomen risico-aversie in de samenleving en het optreden van de 

overheid (CCV, 2020). Onder dit overheidsoptreden valt onder andere de wijze waarop 

instituties zich bewegen binnen de samenleving. Hierbij gaat het zowel om wetgeving, sociale 

instituties - die bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van het sociaal vangnet - en de instituties die 

zijn belast met handhaving en rechtsvervolging.  

 

2.2 Vertrouwen 

Een tweede concept dat centraal staat binnen dit onderzoek is het vertrouwen in de politie. 

Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de burger en de politie als gouvernementele 

institutie. De term slachtofferschap is hier tevens een belangrijk kernbegrip, gezien het de 

vermeende kans op slachtofferschap is die overwegingen omtrent de persoonlijke veiligheid 

stuurt. Hoewel de individuele veiligheid in beginsel berust op persoonlijke overwegingen kan 

deze niet los worden gezien van de sociale context waarbinnen deze overwegingen worden 

gemaakt. Veiligheid wordt hiermee een collectief belang dat berust op een stelsel van 

veiligheidszorg, waar de politie onderdeel van uitmaakt. Doordat burgers hun 

veiligheidsbeleving binnen deze context vormen is het vertrouwen in de capaciteiten van de - 

met de veiligheidszorg berustte instanties - van groot belang.  

Volgens een rapport van de Raad voor het openbaar bestuur (2011) berust het 

vertrouwen op enkele determinanten. Allereerst is de competentie van de instantie en haar 

vertegenwoordigers van belang op inhoudelijk en leidinggevend gebied. Hiernaast geldt dat de 

stabiliteit van de instantie meespeelt in de vorming van het vertrouwen. Met deze stabiliteit 

wordt hoofdzakelijk de betrouwbaarheid van de uitvoer van taken bedoelt. Als derde 



7 

 

determinant geldt dat integriteit van belang is. De eerlijkheid, zorgvuldigheid en 

onkreukbaarheid van de functionarissen op zowel professioneel als persoonlijk vlak helpen niet 

enkel het vertrouwen te versterken maar vormen tevens de publieke opinie omtrent de 

voorbeeldfunctie die overheidsfunctionarissen geacht worden te vervullen. Als vierde 

determinant worden binnen het rapport de goede bedoelingen aangemerkt, waarbij geldt dat 

functionarissen worden geacht het algemeen belang boven het eigen belang te stellen. Deze 

determinant draagt tevens bij aan de vorming van de publieke opinie met betrekking tot de 

organisatie. De vijfde determinant is transparantie, waarmee met name de openheid in 

verantwoordelijkheden en informatieverstrekking worden bedoeld. Waardencongruentie vormt 

de zesde determinant en richt zich met name op in hoeverre er sprake is van overeenstemming 

van waarden en normen tussen de overheidsinstantie en de burgerbevolking. Dit draagt bij aan 

het vertrouwen door identificatie vanuit de burgers met zowel de functionarissen direct alsook 

de organisatie als geheel. Als zevende en laatste determinant van vertrouwen wordt de reputatie 

van de overheid naar voren geschoven. Waarbij met name de waardering voor het 

overheidsbestuur op basis van ervaringen uit het verleden van belang wordt geacht voor de 

vorming van het vertrouwen.    

Doordat deze verhouding direct invloed heeft op de wijze waarop burgers bereid zijn 

zich coöperatief op te stellen naar de politie kan de mate van vertrouwen belangrijke implicaties 

hebben voor de effectiviteit van het politiewerk. Hervormingen om het vertrouwen in de politie 

te vergroten zijn veelal niet succesvol genoeg om dalingen in het vertrouwen, als gevolg van 

een stijging van de waarneembare criminaliteit of daling van de vermeende effectiviteit, 

volledig te ondervangen aldus Goldsmith (2005). Het blijkt dat wanneer het vertrouwen 

eenmaal is geschaad, er veel inspanning vereist is om dit vertrouwen te herstellen. De rol van 

de politie op lokaal niveau berust op policing by consent, dit wil zeggen dat er medewerking 

van de buurtbewoners is vereist om de politie in staat te stellen haar taken te vervullen. Bij een 

verlies in vertrouwen zal deze consent verdwijnen waardoor het uitvoeren van politietaken op 

lokaal niveau wordt bemoeilijkt (Goldsmith, 2005).  

Kääriäinen benoemt in zijn onderzoek naar het vertrouwen in de politie in 16 Europese 

landen (2007) dat de initiële vertrouwensband is gebaseerd op social capital oftewel de 

connectie tussen individuen, sociale netwerken en de normen van wederkerigheid en 

betrouwbaarheid die hieruit ontstaan. Binnen het concept vertrouwen wordt onderscheid 

gemaakt tussen persoonlijk vertrouwen en gegeneraliseerd vertrouwen. Deze laatste vorm kent 

de meeste relevantie voor dit onderzoek en gaat met name over de notie dat burgers in beginsel 
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vertrouwen uiten naar hun medemens en zich als gevolg hiervan coöperatief opstellen. Hierin 

het is het persoonlijk vertrouwen, het vertrouwen dat is opgedaan uit directe sociale banden, 

gegeneraliseerd naar de maatschappij. Het vertrouwen in de politie als institutie is hierbij 

afhankelijk van zowel de directe sociale banden die leiden tot het persoonlijke vertrouwen in 

individuele functionarissen als het indirecte gegeneraliseerde vertrouwen. Rothstein en Stolle 

(2003) stellen echter dat gegeneraliseerd vertrouwen het resultaat is van de acties van sociale 

instituties in plaats van de meer informele opbouw van dit vertrouwen door niet-

gouvernementele organisaties en groepen. De plaats van instituties in de samenleving en de 

mate waarin ze als toegankelijk en nuttig worden ervaren resulteren in de vorming van 

vertrouwen. De keerzijde is dat wanneer organisaties niet nuttig of toegankelijk voor alle leden 

van de maatschappij blijken, het vertrouwen in deze instituties zal verdwijnen.  

Deze bevindingen kunnen verder worden uitgewerkt aan de hand van het ABCD-model 

van Blanchard zoals besproken in Mulder (2018). Volgens dit model, dat hoofdzakelijk in het 

bedrijfsleven wordt toegepast, berust vertrouwen op vier elementen die elk in gelijke mate 

moeten worden ervaren. Allereerst stelt Blanchard dat er een hoge mate van bekwaamheid moet 

worden ervaren. Dit wil zeggen dat indien het idee bestaat dat functionarissen onbekwaam of 

incompetent zijn binnen het vervullen van hun taken, het vertrouwen in hen zal afnemen. 

Herstel van deze voorwaarde van bekwaamheid en het vertrouwen dat hieruit voortvloeit kan 

enkel worden hersteld door actief functionarissen te trainen en - indien dit niet effectief blijkt - 

te vervangen.  

Hierna volgt de geloofwaardigheid als tweede element, welke berust op de integriteit 

van de functionaris in het vervullen van zijn of haar taken. Hieruit wordt niet enkel de 

legitimiteit voor bepaalde posities ontleend maar wordt ook gegarandeerd dat een bepaalde 

standaard wordt nageleefd. Functionarissen die niet in staat zijn de waarden en normen van de 

samenleving of organisatie te incorporeren in hun werkwijze dragen niet enkel bij aan een 

verlies van vertrouwen in de functionaris zelf maar ook in de organisatie die de 

verantwoordelijkheid voor het toezicht op de functionaris niet naar eigen standaard naleeft.  

Als derde voorwaarde geldt de verbondenheid, zowel tussen leden van dezelfde 

organisatie als de verbondenheid met het milieu waarin de organisatie zich bevindt. In het geval 

van de politie gaat het hierbij om de verbondenheid met de burgerbevolking op lokaal en 

landelijk niveau. Het initiatief, vanuit de organisatie, om de verbondenheid te vergroten draagt 

bij aan een toename van het vertrouwen en creëert banden tussen de samenleving en de politie.  
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Als vierde en laatste voorwaarde bestaat betrouwbaarheid. Een hoge mate van betrouwbaarheid 

draagt hier bij aan een toename in het vertrouwen. Hieronder valt tevens de consistentie van het 

handelen van functionarissen en het tijdsbestek waarin dit handelen plaatsvindt. Indien niet 

binnen de afgesproken, of verwachte termijn kan worden voldaan aan overeenkomsten zal het 

vertrouwen verder afnemen (Mulder, 2018).  

 

2.3 Sociaaleconomische status 

Studies naar sociale stratificatie vormen al geruime tijd een belangrijke focus binnen de 

sociologie. De relatieve hiërarchische positie van een individu wordt hierbij vaak weergegeven 

met behulp van de sociaaleconomische status. Mueller en Parcel (1981) beargumenteren dat 

met name economische en prestige dimensies worden gebruikt als indicatoren voor de 

sociaaleconomische status. Hierbij gaat het bij de prestige dimensie hoofdzakelijk over prestige 

berustend op onderwijsniveaus, de vaardigheden van een individu en sociaal aanzien op basis 

van de grootte en kwaliteit van diens sociale netwerk. De economische dimensie houdt zich met 

name bezig met het inkomen en vermogen van een individu, waaraan tevens een hiërarchische 

positie kan worden toegekend.  

 Espinal, Hartlyn en Kelly (2006) beargumenteren dat inkomens stratificatie bijdraagt 

aan verschillen in het geuite vertrouwen in overheidsinstanties en geven hierbij het belang van 

inkomens stratificatie aan voor het opzetten van adequaat en passend bestuur. Hierbij sluiten de 

bevindingen tevens aan op het concept othering, waarbij de definiëring van de in- en outgroup 

meespeelt in de vorming van de hiërarchie en de legitimiteit die hieruit wordt ontleend.  Binnen 

dit onderzoek zal hierom worden ingegaan op deze economische dimensie van de 

sociaaleconomische status. 

 

2.4 Hypothesen 

Op basis van voorgaande literatuur zijn twee hypothesen opgesteld waaraan de centrale vraag 

in dit onderzoek: ‘In hoeverre bestaat er een verband tussen het vertrouwen in de politie en de 

individuele veiligheidsbeleving van burgers?’, kan worden getoetst. Allereerst zal het directe 

effect van het vertrouwen in de politie op de individuele veiligheidsbeleving worden bekeken. 

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat vertrouwen niet enkel als belangrijke factor wordt 

ervaren door instanties zelf, maar ook voor burgers van belang lijkt. Er blijkt een belangrijke 

wisselwerking te bestaan tussen het vertrouwen en de legitimiteit, iets dat bij een instantie als 
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de politie van belang lijkt gezien het interveniërende karakter van haar taken. Hiernaast is ook 

naar voren gekomen dat het van belang is in hoeverre de politie directe sociale banden met de 

burgerbevolking opbouwt om op die wijze gegeneraliseerd vertrouwen te creëren en te 

handhaven. Deze connectie laat zien dat het niet enkel voor de politie van belang is om dicht 

bij burgers te staan om haar taken uitvoerbaar te maken, maar dat het voor de burgers van belang 

lijkt dat de politie een actieve houding aanneemt met betrekking tot het sociale aspect van het 

takenpakket op lokaal niveau. Hieruit ontstaat immers niet enkel het gegeneraliseerd 

vertrouwen met betrekking tot de gehele organisatie, maar ook de legitimiteit en de hieruit 

voortvloeiende bereidwilligheid tot medewerking van burgers. Als gevolg hiervan is de 

verwachting dat er een positief verband bestaat tussen het vertrouwen en de individuele 

veiligheidsbeleving van burgers. De eerste hypothese is dan ook:  

“Er bestaat een positieve relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving”  

De rol van de sociaaleconomische status op de mogelijke relatie zal tevens worden onderzocht 

op basis van de theorie van het ABCD-model zoals besproken in Mulder (2018) waaruit blijkt 

dat het vertrouwen in functionarissen verbondenheid biedt met het milieu waarin ze werken en 

hiermee ook deze omgeving beïnvloed. Omgevingen, interacties en waarden verschillen 

mogelijk tussen verschillende sociaaleconomische bevolkingslagen. Dit idee wordt verder 

versterkt op basis van onderzoek van Boers, Steden, & Boutelier (2008) waarin naar voren is 

gekomen dat het vermeende risico op slachtofferschap in milieus met hoofdzakelijk mensen 

met een lage sociaaleconomische status groter is, waardoor het vertrouwen in instituties 

waaronder de politie lager is. Iets dat verder naar voren komt in het bovengenoemde ABCD-

model zoals besproken in Mulder (2018) waar effectiviteit direct de legitimiteit van een 

institutie of functionarissen kan beïnvloeden. Echter is deze relatie ogenschijnlijk wederkerig, 

immers geldt volgens het concept policing by consent als besproken door Goldsmith (2005) dat 

een daling in de effectiviteit en toegankelijkheid van instituties direct kan worden gekoppeld 

aan de effectiviteit van deze instituties. Hieruit volgt de assumptie dat mensen met een hogere 

sociaaleconomische status zowel een betere toegankelijkheid tot overheidsinstanties en 

veiligheidszorg genieten en zich in een milieu begeven waar criminaliteit een minder reële 

dreiging lijkt te vormen. Om dit toetsbaar te maken is een tweede hypothese opgesteld:   

‘De relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving zal groter 

zijn voor mensen met een hogere sociaaleconomische status’  



11 

 

3. Methoden 

 

In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de data die binnen dit onderzoek wordt gebruikt. 

Allereerst wordt een korte beschrijving gegeven van de dataset die ten grondslag ligt aan alle 

analyses binnen dit onderzoek. Hierna volgt een beschrijving van de variabelen en op welke 

wijze ze binnen dit onderzoek worden toegepast en geïnterpreteerd. Als laatste volgt een 

beschrijving waarin de analyses zelf zullen worden toegelicht. 

 

3.1 Dataset 

Binnen dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een dataset die onderdeel uitmaakt van 

de European Social Survey (ESS). Specifiek zal gebruik worden gemaakt van de vijfde ronde 

van deze dataset uit 2010. 

De European Social Survey (ESS) is een crossnationaal onderzoek waarbij om het jaar 

data wordt ingewonnen uit een verscheidenheid aan Europese landen. De Survey wordt 

gecoördineerd door een ‘Core Scientific Team’ vanuit de University of London en heeft een 

partnerschap met het Leibniz Institute for the Social Sciences (Duitsland), Norwegian Centre 

for Research Data (Noorwegen), het Nederlands instituut voor Sociale Wetenschappen, 

Universitat Pompeu Fabra (Spanje), University of Essex (Verenigd Koninkrijk), en de 

University of Ljubljana in Slovenië. Het onderzoek wordt gefinancierd op basis van een 

verplichte bijdrage van alle deelnemende landen, die de initiële onderzoekskosten moeten 

dekken. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van een basis ledencontributie en een 

percentage van het bruto binnenlands product van het land. Hierdoor kan externe financiering 

van het onderzoek worden voorkomen om de objectiviteit van de ingewonnen data te kunnen 

waarborgen (European Social Survey, 2020).  

De data wordt ingewonnen met behulp van cross-sectionele face-to-face interviews. Bij 

elk van de, tot dusver 9, ronden wordt een nieuwe sample geselecteerd om de representativiteit 

van de ingewonnen data te waarborgen. De respondenten, uit 30 verschillende landen, worden 

gevraagd naar gedragspatronen, attitudes en overtuigingen met betrekking tot een selectie aan 

vaste thema’s en ronde-specifieke thema’s. Deze ronde-specifieke thema’s vormen onderdeel 

van een wisselende module waarbij meer aandacht wordt besteed aan een kleine selectie 

maatschappelijk relevante onderwerpen. Hierdoor is het mogelijk om diepgaande vragen op te 

nemen zonder de algehele lengte van de survey negatief te beïnvloeden. Het doel is om met 
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behulp van de survey een duidelijk inzicht te vergaren in de stabiliteit van sociale structuren en 

attitudes binnen Europa, en in kaart te brengen hoe politieke en morele overtuigingen 

ontwikkelen en verschuiven (European Social Survey, 2020).  

Zoals reeds vermeld wordt binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van de vijfde ronde 

van de survey welke zich naast de vaste module, die voor alle ronden gelijk is, richt op vragen 

met betrekking tot justitie. De module justitie biedt de mogelijkheid om inzichten te vergaren 

in het vertrouwen in verschillende overheidsinstanties, waaronder de politie. Tevens biedt de 

basismodule voldoende data om inzichten op te doen met betrekking tot de sociaaleconomische 

status en de invloed van geslacht. 

 

3.2 Selectie en operationalisatie 

Binnen dit onderzoek staat de relatie tussen de veiligheidsbeleving en het vertrouwen in de 

politie in Nederland centraal. Hiertoe zullen respondenten die aangegeven hebben niet in 

Nederland woonachtig te zijn worden geëxcludeerd. Het is hierbij van belang te vermelden dat 

uitsluitend is gekeken naar of de respondent woonachtig is in Nederland, ongeacht in welk land 

de respondent of diens ouders zijn geboren. Hier is voor gekozen om ook de veiligheidsbeleving 

van mensen zonder Nederlandse nationaliteit die in Nederland woonachtig zijn op te nemen om 

zo de validiteit te vergroten. Hiertoe is enkel een filter toegepast op basis van de variabele 

‘Country’, waaruit een dichotome variabele is gehercodeerd met gelijke naam die respondenten 

die Nederland hebben geantwoord afzet tegen alle overige landen. Na toepassing van dit filter 

geldt dat N = 1829. Na toepassing van een tweede conditie, die respondenten die op ten minste 

één variabele geen valide antwoord hebben gegeven filtert, resteert N = 1469. Dit is tevens de 

definitieve steekproefgrootte die binnen dit onderzoek zal worden gebruikt.   

Respondenten van alle leeftijden worden opgenomen, wederom om vertekening van de 

analyses te voorkomen. Dit betekent dat na toepassing van een filter op basis van het land van 

afname, respondenten in het onderzoek worden opgenomen met een leeftijd tussen de 15 en 96 

jaar. Deze leeftijd zal als controlevariabele dienen.   
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3.2.1 Afhankelijke variabele 

Binnen dit onderzoek zal de veiligheidsbeleving centraal staan. Deze wordt uitgelegd als de 

mate waarin mensen ‘s avonds over straat durven. Hierbij wordt aangenomen dat mensen die 

aangeven ‘s avonds niet over straat durven, een lagere veiligheidsperceptie hebben. Van mensen 

die hebben aangeven ‘s avonds over straat te durven wordt aangenomen dat ze een hogere 

veiligheidsperceptie hebben. De variabele ‘aesfdrk’ meet aan de hand van een vierpuntsschaal 

hoe veilig mensen het vinden om in hun eigen buurt ‘s avonds over straat te gaan, waarbij geldt 

dat 1 is ‘very safe’ en 4 is ‘very unsafe’. Om de analyses goed uit te voeren zal deze variabele 

worden gehercodeerd in een nieuwe variabele genaamd ‘safetyperc’. Deze zal dezelfde waarden 

bevatten maar de schaal omkeren, waardoor geldt dat 1 is ‘very unsafe’ en 4 = ‘very safe’. Hier 

is voor gekozen om interpretatie en beschrijving van de gevonden effecten te 

vergemakkelijken.  

 

3.2.2 Onafhankelijke variabele 

In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een enkele onafhankelijke variabele, welke 

het vertrouwen in de politie meet. Dit vertrouwen in de politie wordt gemeten aan de hand van 

de variabele ‘trstplc’. Hierbij zijn de respondenten aan de hand van een tienpuntsschaal 

gevraagd in welke mate ze vertrouwen hebben in de politie als institutie binnen de samenleving. 

Hierbij geldt dat 0 is ‘no trust at all’ en 10 is ‘complete trust’. De variabele zal tevens op deze 

wijze in de analyses worden opgenomen.  

 

3.2.3 Modererende variabele 

De sociaaleconomische status van de respondent dient als moderator binnen dit onderzoek en 

moet mogelijke vertekening van de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de 

veiligheidsbeleving in kaart brengen. De rol van de sociaaleconomische status kan hierdoor 

belangrijke inzichten bieden in de opbouw van de individuele veiligheidsbeleving. De 

sociaaleconomische status zal, om de plaats van deze variabele in het onderzoek met betrekking 

tot mogelijke implicaties voor de hypothesen, afzonderlijk worden vermeld.  

Door toepassing van de sociaaleconomische status als moderator kan immers worden 

onderzocht in hoeverre de veiligheidsbeleving verandert binnen verschillende lagen van de 

bevolking en in welke mate vertrouwen in de politie als maatschappelijke institutie als 

belangrijk wordt ervaren. In andere woorden zal er worden gekeken in hoeverre de mogelijke 



14 

 

relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving wordt 

beïnvloedt door de sociaaleconomische status van een individu. Deze sociaaleconomische 

status zal worden opgenomen aan de hand van de variabele ‘hinctnta’. Deze variabele, die tien 

antwoordcategorieën kent, ordent de totale netto-inkomsten van het huishouden van de 

respondent uit alle bronnen binnen 10 individuele decielen. Hierbij geldt dat 1 is ‘1st decile’ en 

10 is ‘10th decile’. Respondenten geven hierbij zelf aan binnen welk deciel hun netto-inkomsten 

vallen. Binnen dit onderzoek wordt aangenomen dat de sociaaleconomische status deze 

decielen volgt. Een hogere waarde binnen de variabele betekent dan ook dat de respondent een 

hogere sociaaleconomische status heeft. In eerste instantie zal worden gekeken in hoeverre de 

sociaaleconomische status de veiligheidsbeleving zelf beïnvloedt, ter controle, hierna zal 

worden gekeken naar het mogelijke modererende effect.  

Vervolgens is de dichotome variabele ‘highsocio’ geconstrueerd, welke de 

bovengenoemde variabele opsplitst in de  onderste vijf decielen en de bovenste vijf decielen. 

Hier is voor gekozen om de categorische variabele ‘hinctnta’ relatief gelijk te verdelen. Het 

gemiddelde van de variabele ‘hinctnta’ ligt immers op M = 5.630 en valt hiermee binnen het 

vijfde deciel. De dichotome variabele ‘highsocio’ dient om te toetsen of eventuele gemeten 

effecten enkel voor mensen met een hoge sociaaleconomische status van toepassing zijn. 

Tevens zal deze variabele worden opgenomen in de interactieterm die het bestaan van een 

modererend verband moet toetsen.  

 

3.2.4 Interactieterm 

Teneinde het modererende effect van de sociaaleconomische status op de mogelijke relatie 

tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving te toetsen is de 

interactievariabele ‘isociotrust’ opgesteld. Deze variabele die de variabelen ‘highsocio’ en 

‘trstplc’ met elkaar vermenigvuldigt, laat het effect van het vertrouwen in de politie op de 

individuele veiligheidsbeleving zien voor mensen met een hoge sociaaleconomische status.  

Aan de hand van deze variabele wordt derhalve niet enkel gekeken naar of er een 

modererend verband bestaat van de sociaaleconomische status op de relatie tussen het 

vertrouwen in de politie en de veiligheidsbeleving, maar het kan ook inzichten bieden in 

hoeverre dit mogelijke effect verschilt tussen mensen met een hogere of lagere 

sociaaleconomische status.  
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3.2.5 Controlevariabelen 

Bij de in dit onderzoek opgenomen analyses worden tevens enkele controlevariabelen 

meegenomen. Deze moeten inzicht bieden in de opbouw van de gevonden effecten en spurieuze 

effecten ondervangen. Zoals reeds eerder benoemd behoort de variabele ‘agea’, de berekende 

leeftijd ten tijde van afname van de vragenlijst, tot deze controlevariabelen. Deze leeftijd zal 

worden meegenomen om mogelijke vertekening te voorkomen van zowel de 

sociaaleconomische status van de respondent als het vertrouwen in de politie als 

institutie. Hiernaast kan de leeftijd van een respondent tevens veiligheidsbeleving beïnvloeden, 

zo wanen ouderen zich vaker minder veilig dan jongeren. Dit verschil, hoewel op een veelvoud 

van factoren berustend, kent zijn oorsprong in een afname van de weerbaarheid (Boers et al. 

2008). 

Ook zal gebruik worden gemaakt van het geslacht van de respondent als 

controlevariabele. De variabele ‘gndr’ die als waardes 1 voor ‘Male’ en 2 voor ‘Female’ kent, 

zal worden gehercodeerd in een nieuwe variabele ‘gender’ die de waarden overneemt maar 0 

voor ‘Male’ en 1 voor ‘Female’ zal gebruiken.  

Hoewel voor geen van deze controlevariabelen geldt dat er directe effecten zullen 

worden geïnterpreteerd binnen dit onderzoek, kunnen de gevonden effecten toch inzichten 

bieden in de opbouw van de gevonden effecten en de rol van bovengenoemde variabele in de 

totstandkoming van de veiligheidsbeleving. 

De leefomgeving zal dienen als derde controlevariabele. Hierbij is de verwachting dat 

een minder drukke leefomgeving mogelijk positieve gevolgen heeft voor de 

veiligheidsbeleving doordat het vermeend risico op slachtofferschap mogelijk lager ligt in 

gebieden met een lager inwonertal. Tevens is het aannemelijk dat in kleine nederzettingen het 

contact met politiefunctionarissen op informelere wijze plaats kan vinden doordat sociale 

banden korter zijn. Dit wil zeggen dat het voor beide partijen, burgers en politie, door de relatief 

kleinere doelgroep eenvoudiger is om directe sociale contacten te leggen en te onderhouden. 

Het soort locatie waar de respondent woonachtig is zal aan de hand van de variabele ‘domicil’ 

worden opgenomen. Hierbij geldt dat 1 is ‘A big city’ en 5 is ‘Farm or home in countryside. De 

antwoordcategorieën die tussen deze waarden inliggen volgen een daling in de grootte van de 

nederzetting waar de respondent woonachtig kan zijn.  

Zoals eerder benoemd kan aan de hand van deze controlevariabele worden ondervangen 

in hoeverre mensen die woonachtig zijn in grote steden mogelijk meer vermeend risico op 
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slachtofferschap ervaren dan mensen die woonachtig zijn in kleinere nederzettingen. Ook 

ondervangt de variabele mogelijke vertekening al gevolg van het belang van de 

toegankelijkheid van contact met de politie voor het vertrouwen.  
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3.3 Analyses 

Het gebruik van meerdere regressieanalyses binnen dit onderzoek vereist dat wordt gekeken 

naar de assumpties die bij deze toetsvorm horen. Allereerst zal worden gekeken naar de 

multicollineariteit aan de hand van de VIF-waarden voor elke regressie. Deze waarden blijken 

tussen de 1.009 en 1.018 te liggen waardoor de assumptie dat er geen multicollineariteit mag 

zijn niet is geschonden. Tevens is gecontroleerd of de afhankelijke variabele normaal is 

verdeeld met behulp van een histogram. Hieruit blijkt dat de verdeling linksscheef is maar 

voldoet aan een 95% vertrouwensinterval, het gemiddelde van 3.007 valt immers tussen de 

ondergrens van 2.974 en bovengrens van 3.039. Hiermee is voldaan aan de tweede assumptie 

voor het gebruik van een regressieanalyse. Ook zijn er uit de inspectie van de variabelen geen 

directe uitschieters gebleken waarmee aan de derde assumptie wordt voldaan.  

Nu de assumpties in orde blijken kunnen de regressies worden uitgevoerd en 

geïnterpreteerd. Er zullen vijf modellen worden gebruikt om de mogelijke relaties te toetsen. 

Model 1 bestaat uit de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de veiligheidsbeleving. 

Model 2 richt zich op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de veiligheidsbeleving 

waarbij ook de controlevariabelen leeftijd, geslacht en woonomgeving worden opgenomen. In 

Model 3 zal worden getoetst in hoeverre de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de 

veiligheidsbeleving wordt beïnvloed door de sociaaleconomische status van de respondent als 

wordt gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en leefomgeving. Model 4 richt zich ook op de 

effecten van de sociaaleconomische status op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en 

de individuele veiligheidsbeleving, inclusief de controlevariabelen, maar ditmaal wordt gebruik 

gemaakt van de sociaaleconomische status in dichotome vorm. Dit model dient hiermee met 

name als controle voor het daaropvolgende model en wordt hierdoor hoofdzakelijk vergeleken 

met de uitkomsten van voorgaand model. Tot slot wordt model 5 getoetst waar de 

interactievariabele isociotrust is opgenomen. Aan de hand van deze variabele wordt getoetst of 

het eventuele effect van de sociaaleconomische status op de relatie tussen het vertrouwen in de 

politie en de individuele veiligheidsbeleving verschilt tussen mensen die behoren tot de 50 

procent hoogste en 50 procent laagste totale inkomens, wat in dit onderzoek als indicator wordt 

gebruikt voor de sociaaleconomische status van een individu.  

Bij alle modellen zal een significantieniveau (alpha) van .01 worden gehandhaafd. Dit 

significantieniveau is gekozen vanwege de wijze waarop de variabelen zijn geconstrueerd 

binnen de ESS-dataset en om een relatief hoge nauwkeurigheid te kunnen behalen binnen dit 

onderzoek met de hoeveelheid respondenten (1469) die in dit onderzoek zijn opgenomen.   
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4. Resultaten 

 

Zoals eerder benoemd zullen in dit onderzoek vijf modellen worden gebruikt om de vraag te 

beantwoorden in hoeverre het vertrouwen in de politie bijdraagt aan de veiligheidsbeleving van 

het individu en op welke wijze de sociaaleconomische status deze relatie beïnvloedt. In dit 

hoofdstuk zullen de uitkomsten van deze modellen in diepte worden besproken en zullen de 

uitkomsten worden gepresenteerd in twee tabellen welke aan het einde van het derde model en 

het vijfde model in dit hoofdstuk te vinden zijn. Ook zullen kort de implicaties voor de 

hypothesen worden besproken, welke verder worden uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. 

 

4.1 Vertrouwen in de politie en individuele veiligheidsbeleving 

In model 1 is de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving 

getoetst aan de hand van een regressieanalyse. In dit model zijn geen controlevariabelen 

opgenomen. De enkelvoudige regressie met de veiligheidsbeleving als afhankelijke variabele 

en het vertrouwen in de politie als verklarende variabele is significant (F (1, 1467) = 16.127, p 

< .001).  

Er blijkt een significant positieve relatie te bestaan tussen het vertrouwen in de politie 

en de individuele veiligheidsbeleving (b = .036, t = 4.016, p < .001). Dit wijst erop dat indien 

een respondent aangeeft meer vertrouwen te hebben in de politie, deze tevens een hogere 

veiligheidsbeleving ervaart. Het gemeten effect is vrij klein, wat correspondeert met het in dit 

onderzoek eerder besproken idee dat de veiligheidsbeleving is opgebouwd uit een veelheid aan 

factoren die elk afzonderlijk een rol spelen. Dit wordt verder bevestigd wanneer wordt gekeken 

naar de verklaarde variantie: R2 = .011, die eveneens laag blijkt. Dit laat zien dat de individuele 

veiligheidsbeleving maar voor een kleine proportie afhankelijk is van veranderingen in het 

vertrouwen in de politie naast een vermoedelijk veelvoud aan andere factoren. 

 

4.2 Relatie tussen het vertrouwen in de politie en de veiligheidsbeleving gecontroleerd voor 

leeftijd, geslacht en leefomgeving van de respondent. 

Nu model 1 reeds inzichten heeft gegeven over het directe verband tussen het vertrouwen in de 

politie en de individuele veiligheidsbeleving is ter controle een tweede model opgesteld waarin 

naast het directe verband tevens de controlevariabelen leeftijd, geslacht en woonomgeving zijn 
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opgenomen. Ook uit dit model blijkt dat de predictoren tezamen een significant effect hebben 

op de individuele veiligheidsbeleving (F = 4, 1464) = 39.707, p < .001).  

Uit deze multivariate regressieanalyse blijkt dat er nog altijd een significant positieve 

relatie bestaat tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving (b = 

.037, t = 4.302, p < .001). De verklaarde variantie binnen dit model bedraagt R2 = .098 en is 

hiermee ruim hoger dan in model 1 wat kan worden verklaard door inclusie van de extra 

variabelen.  

De bevindingen binnen dit model leiden ertoe dat de hypothese “Er bestaat een 

positieve relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving”, 

betreffende het directe verband, kan worden aangenomen. Voor de opgenomen 

controlevariabelen geldt dat alle drie opgenomen variabelen significant zijn. Waarbij enkel voor 

de leefomgeving een positieve relatie bestaat (b = .071).  

 

4.3 Effect van de sociaaleconomische status en het vertrouwen op de veiligheidsbeleving. 

In model 3 is naast het vertrouwen, de veiligheidsbeleving en de controlevariabelen leeftijd, 

geslacht en leefomgeving ook de variabele sociaaleconomische status opgenomen. Dit model 

geeft aan dat de voorspellende variabelen een significant effect hebben op de afhankelijke 

variabele veiligheidsbeleving (F (5, 1463) = 36.555, p < .001). 

Na toevoeging van deze variabele blijkt de relatie tussen het vertrouwen in de politie en 

de individuele veiligheidsbeleving afgenomen ten opzichte van model 2 (b = .032, t = 3.716, p 

< .001). Het verband is nog altijd positief wat erop wijst dat een toename in het vertrouwen in 

de politie zal leiden tot een verbetering van de veiligheidsbeleving. Voor de 

sociaaleconomische status geldt dat het effect significant positief is (b = .028, t = 4.659, p < 

.001). Hiermee wijst dit model erop dat de sociaaleconomische status een bijdrage levert aan 

de vorming van de individuele veiligheidsbeleving waardoor deze in volgende modellen kan 

worden meegenomen wanneer wordt gekeken naar het modererende effect van de 

sociaaleconomische status op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving.  
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De controlevariabelen laten verder zien dat enkel de leeftijd van de respondent geen 

significant effect heeft op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving (b = -.002, t = -2.001, p = .046). Voor het geslacht van de respondent geldt 

wederom dat er een significant negatief effect bestaat (b = -.308, t = -9.744, p < .001) en een 

positief effect voor de woonomgeving van de respondent (b = .065, t = 5.141, p < .001).  

Uit model 3 blijkt een verklaarde variantie van R2 = .111, welke wederom hoger is dan 

voorgaand model als gevolg van inclusie van de extra significante variabele. 
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4.4 Effecten van een hoge sociaaleconomische status en het vertrouwen in de politie op de 

individuele veiligheidsbeleving.  

In model 4 is ter voorbereiding op de interactieterm en ter controle een regressieanalyse 

uitgevoerd waarbij de variabele ‘hinctnta’ wordt vervangen door de dichotome variabele 

‘highsocio’, waarmee mensen met een hoge sociaaleconomische status worden 

geselecteerd. De resultaten van dit model laten tevens zien dat de opgenomen variabelen een 

significant effect hebben op de afhankelijke variabele veiligheidsbeleving (F (5, 1463) = 

34.261, p < .001).  

Uit de regressie blijkt dat de directe relatie tussen het vertrouwen in de politie en de 

individuele veiligheidsbeleving nog altijd positief en significant is (b = .034, t = 3.869, p < 

.001). Ook blijkt dat er een positief significant effect bestaat van de hoge sociaaleconomische 

status op de veiligheidsbeleving (b = .109, t = 3.370, p = .001). Hiermee worden de bevindingen 

uit voorgaand model ondersteund waarbij bewijs werd gevonden voor het positieve effect van 

de sociaaleconomische status op de individuele veiligheidsbeleving en specificeert dat dit effect 

positief is voor mensen met een hoge sociaaleconomische status. Voor de controlevariabelen 

geldt dat het effect van leeftijd niet significant is binnen de perken van dit onderzoek (b = -.002, 

t = -2.179, p = .030). Het geslacht van de respondent toont wederom een significant negatief 

effect (b = -.317, t = -10.033, p < .001) en de leefomgeving een significant positief effect (b = 

.068, t = 5.366, p < .001). De verklaarde variantie binnen dit model ligt op R2 = .105, en is 

hiermee lager dan voorgaand model.  

 

4.5 Interactie-effecten op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving.  

In model 5 is de interactieterm ‘isociotrust’ toegevoegd en is het interactie-effect van de 

sociaaleconomische status op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving onderzocht. Uit de resultaten komt naar voren dat ook dit model variabelen 

bevat die een significant effect hebben op de afhankelijke variabele veiligheidsbeleving (F (6, 

1462) = 29.092, p < .001). De verklaarde variantie van dit model is hoger dan voorgaand model 

met R2 = .107.   

De analyse toont wederom aan dat de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de 

individuele veiligheidsbeleving significant en positief is, en sluit hierbij aan bij voorgaande 

modellen (b = .047, t = 4.042, p < .001). Ook geldt dat net als in model 4 een hoge 

sociaaleconomische status een positief effect heeft op de veiligheidsbeleving (b = .303, t = 
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2.604, p = .009). De interactievariabele ‘isociotrust’ blijkt echter niet significant (b = -.030, t = 

-1.736, p = 083). Hieruit blijkt dat er geen bewijs is dat de sociaaleconomische status de relatie 

tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving modereert voor 

mensen met een hoge sociaaleconomische status. Als gevolg hiervan kan de tweede hypothese 

binnen dit onderzoek: ‘De relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving zal groter zijn voor mensen met een hogere sociaaleconomische status’, 

niet worden aangenomen. 

Voor de controlevariabelen geldt dat de leeftijd van de respondent wederom niet 

significant blijkt (b = -.002, t = -2.208, p = .027), het geslacht van de respondent een significant 

negatief effect kent (b = -.319, t = -10.093, p < .001), en de leefomgeving een positief significant 

heeft (b = .068, t = 5.327, p < .001).  Dit wijst uit dat de gemeten effecten sterker zijn voor 

mensen die in kleinere nederzettingen woonachtig zijn en het geslacht man hebben.  
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5. Conclusie  

 

Binnen dit onderzoek is getracht in beeld te brengen of er een relatie bestaat tussen het 

vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving van burgers. De vraag die in dit 

onderzoek centraal stond was dan ook:  

‘In hoeverre bestaat er een verband tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving van burgers?’ 

Uit de vijf modellen die in dit onderzoek zijn opgenomen en behandeld is duidelijk geworden 

dat er een significante positieve relatie bestaat tussen het vertrouwen in de politie en de 

individuele veiligheidsbeleving van burgers. Dit wil zeggen dat wanneer burgers meer 

vertrouwen uiten in de politie als institutie, deze burgers ook een hogere veiligheidsperceptie 

ervaren. Het gemeten effect is niet zeer groot en duidt op het verwachte dynamische karakter 

van de veiligheidsbeleving, zoals uit de literatuur naar voren is gekomen, waarbij een veelheid 

aan factoren van belang zijn. Dit neemt echter niet weg dat de rol van het vertrouwen in de 

politie niet onderschat dient te worden.  

Zoals Goldsmith (2005) reeds vermeldde is het voor overheidsinstanties en 

ordehandhaving van groot belang om goede banden te onderhouden met burgers op lokaal 

niveau. De bevindingen in dit onderzoek sluiten zich bij de theorie aan dat tevredenheid en 

vertrouwen in de politie als gevolg van deze lokale banden kan leiden tot policing by consent 

zoals besproken door Goldsmith (2005). Tevens kunnen binnen de bevindingen van dit 

onderzoek enige connecties worden gelegd met het ABCD-model van Blanchard, zoals 

besproken in Mulder (2018), waarin wordt gesteld dat een gebrek aan vertrouwen in de 

capaciteit en kwaliteiten van functionarissen kan leiden tot een daling van legitimiteit en 

effectiviteit, met een daling in de veiligheidsbeleving als gevolg. Echter lijkt dit verband 

wederkerig, de effectiviteit lijkt niet enkel direct de legitimiteit te beïnvloeden maar een gebrek 

aan legitimiteit lijkt, in navolging van Goldsmith (2005), bij te kunnen dragen aan een afname 

in de vermeende of werkelijke effectiviteit van een overheidsinstantie. Hiermee wordt het 

belang van de vertrouwensbanden tussen de politie en burgers eens te meer benadrukt. 
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Het antwoord op de centrale vraag die in dit onderzoek naar voren is gekomen is dan 

ook dat uit het significante hoofdeffect van het vertrouwen in de politie op de 

veiligheidsbeleving kan worden geconcludeerd, dat deze individuele veiligheidsbeleving wordt 

beïnvloedt door het vertrouwen in de politie, dit effect is echter vrij klein. Als gevolg van deze 

bevindingen kan echter wel de eerste hypothese, ‘Er bestaat een positieve relatie tussen het 

vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving’, worden aangenomen.   

Ook is binnen dit onderzoek gekeken of en, indien dit zo is, op welke wijze de 

sociaaleconomische status van een respondent de mogelijke relatie tussen het vertrouwen in de 

politie en de individuele veiligheidsbeleving beïnvloedt. Uit de eerste twee modellen waar deze 

sociaaleconomische status is opgenomen blijkt dat er een significant positief effect bestaat van 

deze sociaaleconomische status op de individuele veiligheidsbeleving. Dit kan erop wijzen dat 

mensen met een hoge sociaaleconomische status een betere toegankelijkheid voor 

criminaliteitspreventie genieten, zowel privaat als gouvernementeel. Echter lag in dit onderzoek 

met name de focus op in hoeverre de sociaaleconomische status de relatie tussen  het vertrouwen 

in de politie en de individuele veiligheidsbeleving beïnvloedt. Hiertoe is een tweede vraag 

opgesteld: 

“Bestaat er een verschil op basis van de sociaaleconomische status van een individu in de 

mogelijke relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving?” 

De vraag of de sociaaleconomische status de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de 

veiligheidsbeleving beïnvloedt, kan aan de hand van de statistische modellen met betrekking 

tot in hoeverre de sociaaleconomische status van en individu een significant effect heeft op de 

relatie tussen het vertrouwen in de politie en de veiligheidsbeleving, niet positief worden 

beantwoord. Er bestaat geen statistisch bewijs dat de sociaaleconomische status van een 

individu een significant positief effect heeft op deze relatie.  

In het laatste model is immers gebleken dat burgers met een hoge sociaaleconomische 

status geen significant groter effect op de relatie tussen het vertrouwen en de 

veiligheidsbeleving ervaren dan mensen met een lage sociaaleconomische status. Wanneer deze 

resultaten worden vergeleken met de ‘hierarchy of needs’ theorie van Maslow (Mcleod, 2020) 

wordt duidelijk dat de resultaten van dit onderzoek zich niet schikken naar de bevindingen van 

Maslow. De verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat de laagste inkomensgrens binnen de 

in dit onderzoek gebruikte steekproef nog boven de vereiste grens liggen voor de theorie van 

Maslow, maar verder onderzoek is nodig om dit definitief vast te stellen. De bevindingen wijzen 
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er zoals eerder genoemd op dat hoewel de sociaaleconomische status effect heeft op de relatie 

tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving, dit niet enkel van 

toepassing is op de 50 procent hoogste inkomens. Als gevolg hiervan kan de tweede hypothese: 

‘De relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele veiligheidsbeleving zal groter 

zijn voor mensen met een hogere sociaaleconomische status’, niet worden aangenomen.  

 

Samenvattend blijkt het onderzochte directe effect van het vertrouwen in de politie op de 

individuele veiligheidsbeleving positief en significant, en nemen burgers dit vertrouwen dus 

mee in de vorming van hun dagelijkse veiligheidsperceptie. De sociaaleconomische status blijkt 

tevens van belang voor de individuele veiligheidsbeleving, al zijn er geen significante 

indicatoren dat de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving positief wordt beïnvloed door het hebben van een hoge sociaaleconomische 

status. Dit wijst erop dat het milieu waarin de overwegingen met betrekking tot de 

veiligheidsbeleving van belang zijn voor de wijze waarop het belang van de politie wordt 

ervaren. Iets dat verder wordt ondersteund wanneer wordt gekeken naar de controlevariabele 

leefomgeving die aantoont dat mensen die in kleinere nederzettingen wonen meer baat lijken te 

hebben bij het vertrouwen in de politie voor de vorming van hun persoonlijke veiligheidsbeeld. 

Dit komt overeen met het idee dat het informelere karakter van de sociale banden tussen 

overheidsfunctionarissen en burgers, de contactlegging en hiermee de toegankelijkheid 

verbeterd. Ook blijkt het geslacht van de respondent een significant effect te hebben, maar dat 

het effect van leeftijd niet kan worden bewezen.  

  



27 

 

6. Discussie 

 

Hoewel de bevindingen aansluiten bij de hypothesen zoals gesteld aan het begin van dit 

onderzoek, geldt dat het komen tot deze bevindingen niet zonder beperkingen was. Allereerst 

de dataset, hoewel de ESS-data berust op een groot en gecontroleerd netwerk van 

wetenschappers en respondenten brengt de dataset enkele beperkingen met zich mee. Voor dit 

onderzoek geldt met name dat, gezien de recente frequente verslaggeving omtrent misstanden 

van politiediensten in zowel het buiten- als binnenland, de leeftijd van de in dit onderzoek 

gebruikte data niet optimaal is. Als gevolg van de werkwijze van de ESS is recentere data met 

betrekking tot de thema’s die in dit onderzoek naar voren kwamen niet beschikbaar. 

In vervolgonderzoek zou recentere data betere inzichten kunnen bieden in de wijze 

waarop de relaties die in dit onderzoek zijn onderzocht en naar voren kwamen zich hebben 

ontwikkeld over de jaren. Hiertoe zou het inwinnen van longitudinale in plaats van cross-

sectionele data een uitkomst bieden. Ook zou vervolgonderzoek zich hierom kunnen richten op 

de rol van sociale en reguliere media op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de 

veiligheidsbeleving, iets dat binnen deze dataset niet mogelijk was.  

Met betrekking tot het onderzoek buiten de beperkingen van de data om, zijn er enige 

theoretische beperkingen als gevolg van een gebrek aan onderzoek naar factoren die van 

invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Dit gebrek aan wetenschappelijk onderzoek is inherent 

aan het subjectieve en grillige karakter van de individuele veiligheidsbeleving. Immers geldt 

dat het concept veiligheid voor elk persoon een andere betekenis en oorsprong kan hebben. Ook 

geldt dat de bedreigingen voor de veiligheid sterk verschillen op basis van een veelheid aan 

omgevings- en persoonlijke factoren. Dit betekent echter niet dat verder onderzoek naar de 

veiligheidsbeleving geen maatschappelijke of wetenschappelijke waarde heeft, overheden en 

instanties hebben naast de burgerbevolking immers belang bij het verbeteren van de ervaren 

veiligheid. Op basis van verder diepgaand onderzoek naar de samenstelling van de 

veiligheidsbeleving en de factoren die een rol spelen in de vorming hiervan kunnen belangrijke 

beleidsaanbevelingen worden gedaan.  

Zoals reeds uit de analyses naar voren is gekomen is het effect van de 

sociaaleconomische status op de relatie tussen het vertrouwen in de politie en de individuele 

veiligheidsbeleving significant maar niet sterker voor mensen met een hogere 

sociaaleconomische status. Om meer inzicht te vergaren in de rol van de sociaaleconomische 
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status in de vorming van de veiligheidsbeleving is verder onderzoek nodig, waarbij met name 

wederom longitudinale data van meerwaarde kan zijn om de ontwikkeling van het effect in 

kaart te brengen.  

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kan ook een aanbeveling worden 

opgesteld met betrekking tot het verbeteren van de veiligheidsbeleving van de burgerbevolking. 

Het is gebleken dat het voor zowel de burgerbevolking alsook voor de politie van groot belang 

is om vertrouwensbanden in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren. Door het grillige 

karakter van deze vertrouwensband is het van belang om niet enkel incidenteel te investeren in 

het verbeteren van het imago van de politie, maar structureel initiatieven te ondersteunen of 

verzorgen die hierin een uitkomst kunnen bieden. Als gevolg van het feit dat het voor de politie 

noodzakelijk is om in buurten te opereren waar ze als buitenstaanders worden ervaren, zullen 

deze initiatieven grotendeels vanuit de overheid zelf moeten worden opgezet. Hierbij is het 

echter naar verwachting wel mogelijk gebruik te maken van lokale instanties zoals bijvoorbeeld 

gemeenten en jongerencentra om de initiële sociale banden te leggen of reeds bestaande banden 

te verbeteren.  

 Deze aanbeveling wordt verder versterkt door het feit dat initiatieven vanuit de 

burgerbevolking naar waarschijnlijkheid worden bemoeilijkt door uitdagingen op 

organisatorisch niveau, immers is het veelal lastig om collectieven van burgers te vormen 

zonder directe dringende aanleiding. Echter kunnen oproepen aan burgers om zich coöperatief 

en open op te stellen alsnog uitkomsten bieden, al is het om de initiatieven kenbaar te maken 

aan de burgerbevolking.   
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