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Inleiding

“En wat verwacht je van de politie?
Verwachten ... Een mens verwacht veel van de politie, hè” [vrouw, 16-20, Zwalm]

Indien we bovenstaand citaat lezen, lijken er bijzonder veel verwachtingen te zijn ten 
aanzien van de politie. Dit wordt tevens in politie- en wetenschappelijke1 middens 
(Gallager, Maguire, Mastrofski & Reisig, 2001; Ponsaers, Enhus & Hutsebaut, 2006; 
Bruggeman, 2009) verondersteld en bediscussieerd. Het zijn deze verwachtingen van 
de burger over de politie die het centrale onderzoeksthema zijn in dit proefschrift. De 
keuze voor dit thema heeft te maken met verschillende redenen die worden uiteengezet 
in de inleiding. Er wordt telkens een koppeling gemaakt met het hoofdstuk waarin dit 
beschreven staat. Op deze manier wordt dit proefschrift gepositioneerd ten opzichte 
van de andere studies en gesitueerd binnen het nationale en internationale politiedebat. 
De leemtes in voorgaand onderzoek en in de debatten worden aangekaart. De bedoe-
ling van dit proefschrift is een klein deel van deze lacunes op te vullen of althans een 
vernieuwend inzicht aan te reiken bij de reflectie over de politierol in de samenleving.

Dit onderzoek kadert binnen de studie van de politierol in onze samenleving. Het beant-
woorden van deze vraag is geen eenvoudige opdracht. Zowel in de academische – als in 
de beleidskringen blijft het zoeken naar een definitie van de politie, haar functie en rol 
een bijzonder moeilijke taak. Deze zoektocht verloopt niet rechtlijnig en resulteert niet 
in een eenduidig antwoord. De discussies zijn bovendien doordrongen van normatieve 
opvattingen over de rol van de staat, de wenselijke organisatie van de samenleving, 
de opvattingen over de sociale orde en door wie en hoe deze orde moet gecreëerd 
worden. De discussies kan men kenmerken door ‘ambiguïteit’ en ‘complexiteit’. De 
politie is een complexe organisatie, net zoals haar functie en de rol die ze heeft in de 
samenleving, wat haar tot één van de meest complexe te bestuderen criminologische 
thema’s maakt. Deze ambiguïteit en de complexiteit worden als centrale uitgangspunten 
gehanteerd in dit onderzoek. Deze aanpak wordt vooral ingegeven door de vaststelling 
dat zowel de theorie als de empirie van politieonderzoek onvoldoende deze ambiguïteit 
en complexiteit onderkent en zichtbaar maakt. Om de rol van de politie te kunnen 
bestuderen wordt in deze studie het sociologische rolconcept gehanteerd. Vreemd 
genoeg immers staan geen van alle vermelde wetenschappers en beleidsmakers stil 
bij de inhoud van het concept ‘rol’.

In dit proefschrift wordt het concept ‘rol’ gehanteerd als een bundel van verwachtingen 
(Elchardus, 2007). Deze interpretatie is niet vreemd binnen de sociologie maar wel in 
het doorsnee politieonderzoek. Door dit concept duidelijker uit te klaren wordt het ook 
mogelijk om in te zien dat het voorwerp van deze studie de bundels van verwachtingen 
zijn. We bestuderen de bundels van verwachtingen van burgers omdat inmiddels tal 
van onderzoeken uitwezen dat zij dé belangrijkste initiator zijn van het politiewerk (o.a. 
Reiss, 1971; Manning, 1978, 1997; Hauge, 1979; Lundman, 1980; Bittner, 1980; Ericson, 
1982; Eliaerts, Enhus & Hendrieckx, 1987; Newburn, 2005; Brodeur, 2007; Van Altert 
& Enhus, 2009; Verwee, 2009; Wadman, 2009). Zij roepen de politie op in situaties die 
volgens hen gevaarlijk zijn, lopen in een commissariaat binnen voor een inlichting, 

1 Dit blijkt uit de periode van de participerende observatie en debatten die gevoerd worden zoals het kernta-
kendebat.
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rekenen op de politie bij een verkeersongeval, … Dit onderzoek werd dus vernauwd tot 
de rol die de burger aan de politie geeft.

Een preciezere uitwerking van de onderzoeksvragen is te vinden in hoofdstuk één. 
De keuze voor de studie van de verwachting heeft te maken met het sociologische al 
aangehaalde inzicht waarbij de rol kan beschouwd worden als een bundel van ver-
wachtingen. De concepten ‘rol’ en ‘verwachting’ worden verklaard en als ‘verweven’ 
gedefinieerd in hoofdstuk twee. Het tweede hoofdstuk besteedt daarnaast aandacht 
aan de roltheorie, waarbij de sociologen Charles Horton Cooley (1922) en Peter Berger 
(1963) een belangrijke rol spelen. De inzichten van Cooley (symbolisch interactionist) 
boden mogelijkheden bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. We presenteren 
zijn denken over interactiekaders in hoofdstuk twee. In de praktijk van het onderzoek 
werd pas in de analysefase gezocht naar patronen en bleken Cooleys inzichten bijzonder 
bruikbaar. Dit is een belangrijk gegeven om mee te nemen, waarbij ik de lezer duidelijk 
wens te maken dat de manier waarop dit proefschrift is geschreven een voortdurende 
terugkoppeling was naar voorgaande en volgende hoofdstukken. De volgorde van 
de hoofdstukken zoals ze hier gepresenteerd is, is niet altijd conform de volgorde 
zoals het onderzoek werd verricht. Waarom wordt de lezer hierop attent gemaakt? 
Dit heeft te maken met de manier waarop de onderzoeksvraag werd gesteld en de 
onderzoeksresultaten werden geanalyseerd. De vooraf opgestelde onderzoeksvraag: 
“Wat verwacht de burger over de politie?” bracht een zeer brede waaier van resultaten 
te weeg. Het was een open vraag waarbij slechts enkele invalshoeken vooraf werden 
meegenomen. Deze studie werd in hoofdzaak op een inductieve wijze opgevat. De 
onderzoeksresultaten werden achteraf gekneed, bewerkt en geïnterpreteerd waarbij 
ik op zoek ging naar patronen of tendensen. Eén van de meest in het oog springende 
onderzoeksresultaten heeft te maken met de mate van binding die burgers wensen 
met de politie. Deze binding vertoonde sterke gelijkenissen met wat Cooley in zijn 
interactiekaders omschreef. Het interactiekader van Cooley, dat de lezer vooraf krijgt 
beschreven, was dus geen te testen hypothese. Het kwam pas achteraf tot stand bij de 
interpretatie van de onderzoeksresultaten. Niettemin staat de bindingstheorie van Cooley 
in het sociologische hoofdstuk twee beschreven omdat dit hoofdstuk de theoretische 
onderbouw vormt van voorliggend proefschrift.

De onderzoeksvraag “Wat verwacht de burger over de politie?” werd geïnspireerd door 
de sociologische interpretatie van de rol. Hoofdstuk twee beschrijft de verwevenheid 
van de rollen en verwachtingen net zoals de verwachtingen verbonden zijn met de 
betekenissen en bij de betekenisgeving van het handelen van de actoren die in interactie 
treden. Dit inzicht werd aangeleverd door de handelingstheorie van Parsons (Parsons 
& Shills, 1954; Enhus, 1998). De inzichten in deze verwevenheid leiden dan tot een 
tweede onderzoeksvraag: “Wat is de betekenis die burgers geven aan de politie?”

De niet-klassieke manier van het bestuderen van de politierol wordt in hoofdstuk drie 
verklaard. Indien we het klassieke criminologische onderzoek bekijken, stellen we een 
aantal zaken vast. De rol wordt vooreerst gereduceerd tot het definiëren van wat de 
politie is en/of wat haar rol en functie is. De neiging tot het zoeken naar één definitie 
is erg aanwezig maar het vinden ervan blijkt zeer moeilijk te zijn. Er worden talrijke 
pogingen ondernomen om dit in één definitie onder te brengen. Deze pogingen worden 
gekenmerkt door een vernauwing en een verbreding van wat de politie, haar rol en 
functie is. Er is één gemeenschappelijke noemer in dit verhaal waarover consensus is. 
De politie kreeg het monopolie op het geweld toegewezen door de staat. Egon Bittner 
(1980) beschreef nauwgezet dit geweldsmonopolie en wees op het feit dat dit monopolie 
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niet zozeer gekenmerkt wordt door het effectieve politionele gebruik van geweld maar 
door haar mogelijkheid tot het gebruik van geweld.

Dit brengt ons meteen bij een tweede kritiek op het ‘klassieke’ onderzoek waarbij de 
rol van de politie gereduceerd wordt tot het geweldsmonopolie van de politie. Het is 
helemaal niet de bedoeling om het belang van dit monopolie in twijfel te trekken maar 
het is wel zo dat de politie op een vrij dominante manier in relatie wordt gebracht met 
de staat. Het is de relatie met de staat die de politie zo uniek maakt. Indien we echter 
kijken wie de politie in hoofdzaak initieert, is dit voornamelijk de burger en niet zozeer 
de staat. De politie is een reactieve instantie die wordt aangestuurd door de burger (o.a. 
Reiss, 1971; Manning, 1978, 1997; Hauge, 1979; Lundman, 1980; Bittner, 1980; Ericson, 
1982; Eliaerts, Enhus & Hendrieckx, 1987; Newburn, 2005; Brodeur, 2007; Van Altert 
& Enhus, 2009; Verwee, 2009; Wadman, 2009). Het staatsverhaal lijkt de burger over 
het hoofd te zien (Verwee, 2009).

De neiging tot het reduceren naar één definitie van wat de politie en haar rol en functie 
is in onze samenleving is één van de vele manieren om de politie te bestuderen. Een 
andere klassieke manier is het verlaten van de normatieve debatten en te kijken naar de 
politiepraktijk. Bittner kaartte het belang van het onderscheid aan tussen “the principal 
desirable police function and what is in principal practical” (Bittner, 1980). De vraag “Wat 
doet de politie?” of “Ce que fait la police?” staat centraal in dergelijk onderzoek. Deze 
politiepraktijkstudies zijn inspirerend en erg aanvullend op voorgaande klassieke stu-
dies. Deze onderzoeken zijn evenzeer vrij beperkt en bieden – omwille van allerhande 
tekortkomingen – geen afdoend antwoord op de vraag wat de politierol is in onze 
samenleving. Dit wordt beschreven in hoofdstuk drie.

Het reduceren van de politierol tot bepaalde onderzoeksthema’s wordt bekritiseerd in 
hoofdstuk drie maar evenzeer beschouwd als een poging om een antwoord te bieden 
op de vraag wat de politie is en welke rol en functie ze krijgt toebedeeld in de samen-
leving. Voorliggend onderzoek druist in tegen deze vrij klassieke manier door de rol 
te expliciteren als een bundel van verwachtingen. De verwachtingen die de burger, de 
hoofdinitiator van de politie, heeft over de politie worden meer bepaald bestudeerd. 
Het is vernieuwend omdat het de rol enerzijds op een niet-klassieke manier bekijkt en 
anderzijds omdat het de burger heel nauwgezet wenst te betrekken in het politieverhaal. 
De relatie tussen de burger en de politie wordt erkend als een belangrijke relatie, die 
beschreven staat in hoofdstuk vier. De burger zal niettemin zeer weinig betrokken 
worden bij het debat over de politierol. We merken anderzijds op dat de burger weliswaar 
bevraagd wordt maar dit weinig diepgaand is. De klassieke benaderingen worden tot slot 
niet overboord gegooid maar zijn net inspirerend voor de keuzes die gemaakt werden 
in voorliggend proefschrift.

De onderzoeksvraag “Wat verwacht de burger over de politie?” wordt verder ontrafeld. 
Terwijl het tweede hoofdstuk aandacht besteedt aan het ‘verwachten’, zal het vierde 
hoofdstuk ingaan op de burger en de politie. De interesse in het belang van de relatie 
tussen de bevolking en de politie is groot. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op deze 
relatie die belangrijk is op drie niveaus: het macro-, het meso- en het microniveau. 
We stellen andermaal een aantal leemtes vast in dergelijke onderzoeken, waar dit 
proefschrift probeert aan tegemoet te komen. Deze worden navolgend kort toegelicht.

In eerste instantie merken we een erkenning op van het belang van deze relatie door 
beleidsmakers, wetenschappers, politie en dergelijke meer. De relatie met de bevolking 
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moet goed zijn maar dit is echter vaak eerder omwille van pragmatische beweegredenen. 
Een eerste gehanteerd argument voor een goed contact tussen de burger en de politie 
wordt gevormd door de wens informatie te verzamelen bij bijvoorbeeld een recherche-
onderzoek. Het nastreven van een goede relatie met de burger staat eerder in het teken 
van de pragmatiek dan van de ideologie. In tweede instantie heeft de kritiek betrekking 
op de vrij plotse interesse in de opinie van de burger over de politie. Het betrekken van 
de burger in het beleid is sinds de jaren 1990 een belangrijk thema geworden. Zowel 
op het internationale als nationale niveau volgden enkele vertrouwenscrisissen ten 
aanzien van de overheid elkaar op. De burger leek alle vertrouwen verloren te hebben 
in de overheidsinstanties, inclusief de politie. De oplossing voor deze problemen werd 
gezocht in het betrekken van de burger bij het politiebeleid. De legitimiteit, de aangifte- 
en meldingsbereidheid, de dagelijkse contacten, … dienden te worden opgekrikt en men 
kon niet anders dan de mening van de burger vragen. De ideologische redenen om de 
bevolking te betrekken bij het politiebeleid waren opnieuw minder belangrijk dan de 
pragmatische beweegredenen. De manier waarop deze mening van de burger over de 
politie wordt bestudeerd, komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk vier. Dit brengt ons 
bij een derde punt van kritiek. Het betrekken van de burger is essentieel, niet enkel 
omwille van pragmatische redenen. De mening van de burger wordt frequent gevraagd, 
doorgaans door middel van een survey of een kwantitatieve vragenlijst. Dit is evenzeer 
het geval in België waar sinds 1997 een veiligheidsmonitor wordt afgenomen. Naast 
deze nationale survey zien we dat de lokale politie of andere partners betrokken in het 
veiligheidsbeleid, allerhande vragenlijsten opstellen om de burgers te betrekken bij de 
opmaak van bijvoorbeeld de zonale veiligheidsplannen. Er zijn veel punten van kritiek te 
formuleren op het nationale en lokale instrumentarium. Zowel op het organisatorische, 
methodologische en inhoudelijke vlak stellen er zich veel problemen. Naast de kritiek op 
de instrumenten, de voorbereiding ervan, de afname, de exploitatie van de resultaten, … 
verkrijgen we onderzoeksresultaten die vaak gekenmerkt worden door weinig diepgang. 
Bij het bestuderen van de verwachtingen en betekenissen staat deze diepgang centraal. 
Dit onderzoeksthema is te precair en te abstract om dit via een kwantitatieve survey 
te bevragen aan de burger. Men neemt in dergelijke surveys aan dat de betekenissen 
gedeeld worden en dat er consensus is tussen burgers over de gehanteerde concepten. 
Deze consensus wordt in vraag gesteld en de betekenisgeving die de burger geeft aan 
de politie en haar handelen, vormt het centrale uitgangspunt. Dit onderzoek wenst zich 
dan ook te onderscheiden van de kwantitatieve surveys.

Het laatste deel van hoofdstuk vier bespreekt tot slot enkele ‘voorspellende’ indicatoren 
die de attitude, de mening of de opinie van de burger over de politie bepalen. In de 
literatuur worden enkele indicatoren onderscheiden zoals de demografische kenmerken, 
het contact en de buurtcultuur of de contextuele invloeden. Deze voorspellers worden 
opgesomd omdat zij bepaalde componenten bevatten die worden meegenomen bij de 
selectie van de respondenten en de analyse van de resultaten.

Hoofdstuk vijf beschrijft de methodologie die wordt gehanteerd. Dit onderzoek vangt aan 
met een literatuurstudie waar onder meer de eerste hoofdstukken van dit proefschrift in 
resulteren. Om een inzicht te krijgen in de dagelijkse politiepraktijk wordt gedurende 
acht maanden aan participerende observatie gedaan in twee lokale politiekorpsen. 
Deze fase kan beschouwd worden als een aanvulling op de literatuurstudie. Eén van 
de doelstellingen van deze observatie is een aantal voorbeelden uit de praktijk te halen 
om deze in een latere fase voor te leggen aan de burger. Nadat de observatie plaatsvindt, 
wordt de vragenlijst voorbereid. Deze bestaat uit een mix van vraagsoorten aangevuld 
met beeldmateriaal en enkele van de verzamelde vignetten uit de observatieperiode. 
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Er wordt gekozen voor een kwalitatieve bevraging omwille van de in hoofdstuk vier 
aangehaalde redenen en het feit dat een verwachting en een betekenis bevragen niet 
zomaar kan beantwoord worden door middel van een kwantitatief in te vullen survey. 
Er wordt een aselecte steekproef getrokken uit het bevolkingsregister van een stad en 
een plattelandsgemeente. Het resultaat is een bevraging van 120 respondenten die 
face-to-face wordt afgenomen. Er is een variatie in de leeftijd, er zijn namelijk drie 
leeftijdscategorieën: 16-20 jaar, 40-50 jaar en 65-75 jaar. De respondenten worden thuis 
bevraagd door middel van een vooraf opgemaakte checklist.

Het vijfde hoofdstuk beschrijft zorgvuldig de methodologische stappen met een voorbe-
reidende observatie en een bevraging als hoofdmethode. Het opmaken van de vragenlijst, 
het selecteren van beeldmateriaal en vignetten, de steekproeftrekking, het contacteren 
van de respondenten, de non-respons, het testinterview, … worden besproken. Daarnaast 
wordt ingegaan op het proces dat de onderzoeker doorliep en de bijstand bij de afname 
van de interviews. De onderzoeksresultaten werden ad verbatim uitgetypt en gecodeerd 
door middel van het kwalitatieve softwareprogramma Maxqda 2.

Het was niet de bedoeling om tot representatieve uitspraken te komen voor België. Dit 
werd evenmin nagestreefd in de twee bevraagde lokale entiteiten. In een kwalitatief 
onderzoek spreekt men eerder over het optreden van saturatie. Het saturatiepunt werd 
bereikt voor wat betreft de geselecteerde leeftijdsgroepen van de stad en het platteland.

Er werden enkele voorbereidende werkzaamheden getroffen, onder andere het 
interpreteren van de rol als een bundel van verwachtingen. De verwachtingen bleken 
bovendien erg verweven te zijn met de betekenissen. De voorbereiding resulteerde in 
een vragenlijst die op verschillende manieren deze concepten wenste beantwoord te 
zien. Het feit dat op voorhand een vragenlijst werd opgesteld, wil niet zeggen dat er 
deductief is gewerkt. Het was niet zo dat er op basis van de literatuur een spectrum aan 
verwachtingen werd verzameld en deze werden vergeleken met de onderzoeksresultaten 
om te kijken in hoeverre deze overeenstemmen. Eén van de redenen hiervoor was het 
gegeven dat er nauwelijks verwachtingen werden bevraagd bij de burger in België tot 
dusver. Dit betekent dat dit onderzoek uniek is op dat vlak, waarbij er nog nooit 120 
burgers hun verwachtingen over de politie hebben geuit in een dergelijk diepgaande 
bevraging. Anderzijds komen we opnieuw terecht bij de aard van het onderzoeksthema 
dat diepgang vereist. Het was de bedoeling om de verwachtingen door de respondenten 
zelf te laten invullen. Ze kregen het woord, wat uiteindelijk resulteerde in honderden 
pagina’s uitgeschreven interviews. De methodiek was in hoofdzaak inductief: de onder-
zoeksresultaten konden op geen enkele manier op voorhand gestroomlijnd worden. Er 
waren weliswaar aan aantal ‘sensitizing concepts’ (Mortelmans, 2009) die dit onderzoek 
hebben beïnvloed. Een voorbeeld hiervan is de sociologische verwevenheid van rollen, 
verwachtingen en betekenissen.

Het zesde hoofdstuk beschrijft de onderzoeksresultaten. Er wordt vooreerst ingegaan 
op een aantal eigenschappen van de respondenten om vervolgens uitgebreid de analyse 
weer te geven. De descriptieve analyse werd in een trechter gegoten om datgene wat uit 
de trechter stroomde nogmaals te herkneden, te herinterpreteren en te herwerken. Het 
proces van de analyse was allerminst eenvoudig gezien de rijkdom aan data. Naast deze 
rijkdom werden we eveneens geconfronteerd met een diversiteit aan thema’s gezien 
de voornamelijk inductieve insteek van deze studie. Er werd op zoek gegaan naar een 
aantal tendensen of patronen waarbij de meest in het oog springende verwachtingen 
en betekenissen kort worden aangehaald.
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Dé verwachting van de 120 respondenten situeert zich op het vlak van het gedrag van 
een politieman/vrouw. Men wenst in eerste instantie een vriendelijke politie en een 
neutrale of objectieve politie in tweede instantie. Het gedrag is de meest fundamentele 
wens die bij zeer veel respondenten tot uiting komt. De manier waarop dat het gedrag 
wordt ingevuld lijkt vrij ‘normaal’: een vriendelijke, neutrale of objectieve, correcte, 
eerlijke, … politieman/vrouw. Er worden kritische vragen opgeworpen bij het belang 
dat de respondenten hechten aan deze eerder ‘normale’ gedragingen.

Een tweede patroon dat sterk aanwezig is, heeft te maken met de verwachting op 
het niveau van het takenpakket en het wenselijke contact. Bij de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten is het duidelijk dat de respondenten een bepaalde mate van 
binding wensen met de politie. Het is pas op het moment van de analyse dat de symbo-
lisch interactionist Charles Horton Cooley (1922) zijn intrede doet. Zijn theorie wordt 
weliswaar in hoofdstuk twee besproken maar het eigenlijke inzicht kwam pas bij de 
zoektocht naar de patronen. Door middel van Cooleys interactiekader wordt aangetoond 
dat de burgers, of althans de 120 respondenten, veel meer – en verschillende – wensen 
van de politie hebben dan wordt verondersteld.

Een derde in het oog springend onderzoeksresultaat heeft te maken met de voorspellende 
indicatoren die op voorhand werden gehanteerd bij de selectie van de respondenten. 
De voorspellers leeftijd en woonplaats, die de houding van de burger over de politie 
bepalen, werden mee opgenomen als de componenten die mogelijk de verwachting 
kunnen beïnvloeden. De leeftijd blijkt een grotere invloed te hebben dan de woonplaats.

Een vierde patroon wordt gevonden bij de vraag over de betekenisgeving van de burger 
aan de politie. Er wordt in het bijzonder ingegaan op één van de vele mythes die leven 
als men spreekt over de politie. Er wordt verondersteld dat de publieke opinie een 
criminaliteitsbestrijder wenst. Wetenschappers hebben echter aangetoond dat de politie 
zeer weinig aan bestrijding van de criminaliteit doet en kan doen (o.a. Bayley, 1994). Het 
is een mythe die leeft bij de publieke opinie evenals bij de politie die meent dat, mocht 
zij meer middelen hebben, zij effectief iets aan de criminaliteit kon/kan doen. Deze 
mythe werd ontkracht door de wetenschap maar er wordt verondersteld dat deze sterk 
aanwezig is bij de burger. Op basis van de betekenissen die de respondenten geven aan 
de politie blijkt de mythe minder te leven bij de respondenten dan wordt aangenomen. 
De bevraagde burgers weten dus wel beter. Het idee van deze mythe wordt overdreven.

Er wordt tot slot een vijfde patroon gevonden en beschreven, namelijk het belang 
van de afschrikkende werking van de politie. De waarden die aan bod kwamen in de 
interviews werden geanalyseerd en de meest dominante waarden betreffen deze van de 
‘orde’ en de ‘afschrikking’. Het potentieel van de politie om criminelen af te schrikken, 
creëert orde en genereert veiligheid bij de respondent. Dit wordt beschreven als de 
symboolfunctie van de politie in de samenleving. Deze wordt in grote mate bevestigd 
door de 120 respondenten.

Het zevende hoofdstuk zal uiteindelijk met een kritische blik de onderzoeksresultaten 
aanschouwen. Door middel van een discussie zullen de belangrijkste resultaten geëx-
pliciteerd worden met een terugkoppeling naar de vooraf beschreven literatuur. Ook 
enkele vernieuwende inzichten zullen aan bod komen die de onderzoeksresultaten 
helpen te begrijpen. Dit hoofdstuk geeft daarnaast aanbevelingen die uit dit proefschrift 
voortvloeien. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de theoretische en 
eerder wetenschappelijke aanbevelingen, bijvoorbeeld naar verder onderzoek toe, en 
de pragmatische aanbevelingen.


