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Voor mijn vader Marinus Meesters

Voorwoord
Het voorliggend proefschrift gaat over Intelligent Blauw. Het leidend thema in dit
onderzoek betreft het concept intelligence-led policing (ILP). De Nederlandse vertaling
luidt: Intelligencegestuurd politiewerk (IGP). Afgezien van de vraag of deze vertaling recht
doet aan het idee van ILP kunnen we stellen dat IGP een concept is dat energie geeft aan
politiemensen. Het gaat dan over hun werk: het politiewerk. Toch blijkt het concept
theoretisch lastig en ook het toepassen van IGP in de praktijk is weerbarstig. In dit
proefschrift streven wij ernaar zowel theoretische als diverse praktische oplossingen te
bieden. Ons doel is te komen tot een intelligente toepassing van IGP (IIGP) die vervolgens
leidt tot Intelligent Blauw.
Het onderzoek kent een theoretische en empirische component. De theoretische
component beschouwt ILP vanuit twee geheel verschillende invalshoeken, te weten een
organisatorische en een methodologisch-technische invalshoek. Binnen deze combinatie
leggen wij de nadruk op elementen die enerzijds ontleend zijn aan het domein van de
bedrijfskunde, in het bijzonder business intelligence (BI), waarbij het snijvlak met
kennismanagement en theorieën van lerende organisaties groot is. Anderzijds maken we
gebruik van elementen uit de Informatie Technologie (IT), meer in het bijzonder agent
technology. De empirische component kenmerkt zich door actieonderzoek, waardoor we
de theorie in verband brengen met de handelingen in de praktijk. Hier hebben we vooral
onderzocht of op basis van intelligence de vraag naar “Meer Blauw” vervangen kan
worden door het inzetten van Intelligent Blauw. Onze werkwijze is derhalve tweeledig:
Aan de ene kant het identificeren van sleutels waarmee IGP als theoretisch concept naar
de praktijk kan worden gebracht en aan de andere kant het realiseren van intelligentie
binnen de toepassing van IGP. De vertrouwdheid met het begrip intelligence is voor ons
een reden om de cursivering na verloop van tijd te laten vervallen (zie subsectie 2.2.3).
Mijn onderzoek heeft de bedoeling om op wetenschappelijke wijze inzicht te geven in het
politiewerk. Het onderzoek is uitgevoerd in het voormalige politiekorps Hollands Midden,
meer precies in (a) vier gebiedsgebonden teams (Bollenstreek Noord, Katwijk, NoordwijkTeylingen en Gouda), (b) het district Duin- en Bollenstreek en (c) de dienst Informatie. De
doorlooptijd van het veldwerk is bijna drie jaar geweest. Hierdoor heb ik de Blauwe
politiefunctionarissen van nabij leren kennen. Ik heb hun uitdagingen in het politiewerk
gezien en hun frustraties gevoeld. Wat mij vooral raakte was hun Blauwe hart: je hebt
voor de politie gekozen. Dit onderzoek gaat daarom over politiemensen die samenwerken
bij het uitvoeren van een belangrijke publieke taak. Deze mensen willen vooral dat het
politiewerk goed gedaan wordt. Ondanks mijn empathie dwong ik mijzelf afstand te
nemen. Daarbij werd ik gesteund door mijn twee promotoren.
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Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder mijn eerste promotor prof. dr. Jaap
van den Herik. In mijn gezin beter bekend als ‘meester Jaap’, want op enig moment heb ik
mijn kinderen uitgelegd dat mama ook weer naar school ging. Gaandeweg de
samenwerking bleek deze titel goed bij Jaap te passen, want Jaap is een echte
leermeester. Jaap heeft het geduld gehad om mij te begeleiden op een wijze die ik nog
niet eerder in mijn professionele leven heb gekend. Het respect waarmee Jaap concepten
becommentarieert met zijn zo bekende rode pen en het denk- en schrijfproces op gang
brengt, is bewonderenswaardig. Was Jaap er niet geweest dan was mijn proefschrift er
niet geweest, zoals dat voor veel van zijn promovendi geldt. Zijn curriculum vitae toont
dat aan, want ik ben de 69e promovendus/da die Jaap ‘aflevert’. Jaap, mijn dank is groot.
Verder ben ik mijn tweede promotor prof. mr. Theo de Roos grote dank verschuldigd.
Hoewel ons contact niet zo veelvuldig is geweest als met Jaap, was ook zijn vertrouwen in
mijn onderzoek voor mij van grote waarde. Voor zijn constructieve bijdragen op diverse
momenten van het onderzoek en bij het schrijven van het manuscript, ben ik hem zeer
erkentelijk.
Naast mijn promotores wil ik de overige leden van de promotiecommissie bedanken voor
de tijd die zij beschikbaar hebben gemaakt om het manuscript te beoordelen.
Verder wil ik hier mijn dank uitspreken aan drs. Jan Stikvoort MPM, voormalig korpschef
van het politiekorps Hollands Midden. Hij heeft mij de gelegenheid gegeven om in zijn
regio mijn onderzoek uit te voeren. Hetzelfde geldt voor Ron Maas MMO en Waldo de
Boer EMPM, beiden voormalig directeur van de dienst Informatie van het korps Hollands
Midden. Ron en Waldo, graag bedank ik jullie voor het vertrouwen en de samenwerking.
Door het schrijven van een dissertatie ondergaat iedere promovendus/da een
persoonlijke ontwikkeling. Daar ben ik van overtuigd. Zoekend naar woorden om de weg
naar mijn proefschrift te duiden, stuitte ik op een interview met prof. dr. Joseph Kessels.
Zijn antwoord op de vraag wat schrijven voor hem betekent, gaven mij de woorden die ik
zocht: “mijn eigen belemmeringen overwinnen”. Dit proces had ik niet kunnen door
maken, zonder inmiddels in het krijt te staan bij heel veel mensen, waaronder mijn
familie. Aan hen betuig ik mijn dank in een speciaal dankwoord (zie p. 361).

Paulien Meesters
Nieuw Vennep, 20 oktober 2014.
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1 MEER BLAUW?
De wetenschap bestaat voor een belangrijk deel uit het stellen van boeiende vragen bij
een moeilijk probleem. Soms is het plaatsen van een vraagteken voldoende. In onze
samenleving wordt er veel gesproken over Meer Blauw op straat. Dat is een
maatschappelijk probleem met betrekking tot de openbare orde en veiligheid (OOV).
Deze studie plaatst een vraagteken achter Meer Blauw en zoekt vervolgens een antwoord
op Meer Blauw? Het is een vraag waarmee al diverse ministers hebben geworsteld. Wij
zoeken een antwoord op die vraag met behulp van de moderne technologische
ontwikkeling en komen uit bij Intelligent Blauw.
Het betekent dat wij van mening zijn dat de politie geleid dient te worden vanuit het
concept intelligence. Derhalve is het thema van deze studie intelligence-led policing (ILP).
De beantwoording van de vraag “Meer Blauw?” is niet gemakkelijk. Wij beantwoorden de
vraag door het concept ILP te behandelen langs de ontwikkelingslijn in ons land. Dit
betekent: vanuit het verleden van ILP via Informatie Gestuurde Opsporing (IGO) en
vervolgens Informatie Gestuurde Politie (IGP) naar het heden van intelligence-gestuurd
politiewerk en naar de toekomst van Intelligent Blauw.
Het onderwerp van dit onderzoek is zodoende ‘van ILP naar Intelligent Blauw’. Het is een
uitdagend onderwerp met twee essentiële begrippen. We benaderen het onderwerp
vanuit twee geheel verschillende invalshoeken, te weten (1) een organisatorische
invalshoek en (2) methodologisch-technische invalshoek. Binnen deze combinatie leggen
wij de nadruk op elementen die enerzijds ontleend zijn aan het domein van de
bedrijfskunde, in het bijzonder business intelligence (BI), waarbij het snijvlak met
kennismanagement en theorieën van lerende organisaties groot is. Anderzijds maken we
gebruik van de Informatie Technologie (IT), meer in het bijzonder van elementen uit de
agent technology.
In sectie 1.1 zetten we uiteen wat we met ILP bedoelen. In sectie 1.2 bespreken we het
veiligheidsprobleem en de uitdagingen die dit probleem met zich meebrengt. In sectie 1.3
formuleren we onze probleemstelling en onderzoeksvragen. In sectie 1.4 beschrijven we
de afbakening en relevantie van het onderzoeksgebied. In sectie 1.5 introduceren we het
conceptueel onderzoeksmodel. In sectie 1.6 behandelen we de onderzoeksmethodologie.
Tot slot van dit hoofdstuk geven we in sectie 1.7 de structuur van onze studie weer.

1.1 Intelligence-led policing
Deze sectie behandelt één van de twee essentiële begrippen van onze studie: ILP. Het
andere essentiële begrip Intelligent Blauw behandelen we in de secties 1.3 en 1.5.
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Het domein waarin we ILP bestuderen, kenmerkt zich door het begrip maatschappelijke
veiligheid. Wij definiëren maatschappelijke veiligheid als volgt.1
Definitie 1.1: Maatschappelijke veiligheid is een gesteldheid van een samenleving en
haar bevolking die voortvloeit uit (1) de aanwezige bescherming tegen het niet naleven
van geldende wettelijke of gangbare sociale normen door (rechts)personen en/of
overheden als ook (2) de vrijwaring tegen schade of verlies. Hiermee is maatschappelijke
veiligheid eveneens een conditie voor de sociale continuïteit van de samenleving. 2
ILP is een model of policing, dat beoogt de effectiviteit en efficiency van policing voor het
behoud van de maatschappelijke veiligheid te vergroten, door meer nadruk te leggen op
intelligence (Newburn, 2007, p. 727; zie ook Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
[IOOV], 2008).3 “De centrale gedachte van ILP is het verkrijgen van een adequaat beeld
van de veiligheidsproblematiek in de samenleving, de oorzaken, de mogelijke daders en
de interventiemogelijkheden” (Straver, Meesters, & Van Duijneveldt, 2011, p. 61). Dit
dient te gebeuren door op een professionele manier data te verzamelen en te analyseren.
Op basis van deze analyse moet de capaciteit die beschikbaar is voor policing gericht
worden ingevuld (zie Straver et al., 2011, Kop & Klerks 2009a; zie eerder ook ABRIO,
2001). Kortom, door het hanteren van ILP vergroot de politie haar diagnostisch vermogen
over de maatschappelijke veiligheid van de samenleving voor policing (zie Meershoek,
2010, p. 175; zie verder Blonk, 2000, p. 73).
Het begrip policing is een afgeleide van het Engelse werkwoord to police. Echter, policing
is niet identiek aan politie (cf. Brodeur, 2010, pp. 17-21; Newburn, 2007, p. 732; Bowling
& Foster, 2002; Huberts, 1998). Policing kent vele verschijningsvormen, waarvan de
uitoefening door de politie er slechts één is (cf. Brodeur, 2010, pp. 21-35; Schuilenburg &
Scheepmaker, 2009; Mawby, 2007; Wood & Shearing, 2007; Bowling & Foster, 2002;
Reiner, 2000, pp. 1-2; zie ook Bayley & Shearing, 1996). Wij leggen in onze studie de term
policing uit door gebruik te maken van twee Nederlandse termen: maatschappelijke

1
2

3

In appendix A staan alle definities vermeld die wij in onze studie hanteren.
Het begrip bescherming heeft betrekking op (1) safety en (2) security. Safety omvat “… de beperking
van risico en gevaar in het gewone, dagelijks leven. … safety gaat over risicobeheersing” (Buruma,
2005, p. 6). Of zoals Jansen (2013, p. 2) het onderscheid duidt: “Safety refers to protections against
accidental events. In addition, security refers to protection against intentional damages”. Buruma (2005,
p. 7) geeft aan dat het onderscheid tussen safety en security niet heel scherp is. Zo valt een deel van
security buiten de taak van de politie en ligt deze binnen het taakveld van het leger en de AIVD (cf.
Homan, 2006). Het onderscheid tussen safety en security is nuttig, zo betoogt Buruma, vanwege het
besef dat “veruit het grootste deel van de plegers van misdaden ons soort mensen zijn”.
Een model of policing dient volgens Ponsaers (2001, geciteerd in Vynckier, Easton, & De Kimpe, 2007,
p. 20) een antwoord te geven op de volgende vier vragen: (1) what is the objective of policing?, (2) what
is the meaning of prevention?, (3) how should we evaluate police discretion?, en (4) what is the meaning
of community? Ofwel, aldus Ponsaers: “The choice of a police model should give a detailed answer to
the question: ‘What kind of policing do we want?’ In this sense, a police model always implies
statements concerning values, objectives, and norms.”
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veiligheidszorg en politiezorg.4 We merken nu alvast op dat politiezorg een onderdeel is
van maatschappelijke veiligheidszorg.
Maatschappelijke veiligheidszorg omvat alle “activiteiten die de samenleving veiliger
maken” met als doel het behoud van de sociale orde (zie Bayley & Shearing, 2001, p. 1;
1996).5 Maatschappelijke veiligheidszorg is derhalve gericht op de gesteldheid van de
samenleving of delen daarvan, in relatie tot de veiligheid.6 Het impliceert een systeem van
organisaties en hun processen met specifieke sociale functies voor regelgeving en
controle (Reiner, 2000, pp. 1-2). In ons onderzoek geven we in navolging van Boutellier
(2011) de voorkeur aan het begrip sociale ordening boven sociale orde. Het gaat bij
sociale ordening zowel om het resultaat (dat zich manifesteert in de sociale orde), als om
het proces zelf. Sociale ordening mag gezien worden als activiteit die de morele ruimte
aangeeft vanuit het oogpunt van de sociale continuïteit van de samenleving. Hierbij
betekent sociale continuïteit “een robuust samenlevingsverband dat zowel standvastig als
flexibel is, teneinde zijn voortbestaan in de toekomst te garanderen” (Boutellier, 2011, p.
39). In onze studie definiëren wij maatschappelijke veiligheidszorg als volgt.
Definitie 1.2: Maatschappelijke veiligheidszorg is een systeem van organisaties en hun
processen met specifieke sociale functies welke beogen de veiligheid van de samenleving
in haar geheel, dan wel van een bepaalde groep te verbeteren of op peil te houden vanuit
het oogpunt van de sociale continuïteit van de samenleving.
De politie is binnen de maatschappelijke veiligheidszorg één van de deelnemers (een
subsysteem) met een specifieke sociale functie (Boutellier, Van Steden, Bakker, Mein, &
Roeleveld, 2011).7 Volgens Reiner (2000, p. 3) is het eerder geïntroduceerde begrip
4

5

6

7

Wij kiezen voor de term zorg, omdat zorg betekent: moeite doen om “iets of iemand in goede conditie te
houden of te brengen” (http://www.encyclo.nl/begrip/zorg, omschrijving 7 d.d. 20-5-2013). Zie ook het
interview van Spaninks (2013) met De Witte en Jonker voor het hanteren van de term zorg vanuit de
optiek van de veranderkunde.
“Sociale orde wordt door mensen gemaakt en door mensen in stand gehouden. Sociale orde is in geen
enkel opzicht een noodzakelijk gegeven orde en kan evenmin uit de menselijke natuur worden afgeleid”
(Schuyt, 2011, p. 3). Sociale orde wordt binnen de sociologie op diverse wijze geïnterpreteerd. Wij
volgen hier de uitleg van Jager en De Mok (2001), te weten dat er “een zekere regelmaat,
voorspelbaarheid en duurzaamheid van de interacties tussen leden van de samenleving bestaat”.
Maatschappelijke veiligheid is één van de aspecten van sociale orde.
Het betreft hier sociale controle dat duidt op een beheersingsmechanisme. De relatie tussen sociale orde
en sociale controle is de instandhouding, het onderhoud en de handhaving (sociale controle) van de
"normale" manier van omgaan en gedragen in een samenleving (sociale orde). Zie het werk van Innes
(2003) en Garland (2001) over dit thema in relatie tot een veranderende criminaliteit en een
veranderende samenleving. Zie het werk van Boutellier (2005, p. 249) over sociale controle en
politiefunctie en Boutellier (2007) voor de introductie van nodale orde.
In de literatuur is de vertaling van policing door de politie ook wel politiefunctie (zie Schuilenburg,
2008; Van Steden & Hageman, 2008; Raad van Hoofdcommissarissen [RvHC], 2005; Huberts, 1998).
Wij kiezen ervoor om policing door de politie te vertalen met politiezorg. Reden om niet de term
politiefunctie te hanteren is dat deze ook gehanteerd wordt om ‘politieachtige’ activiteiten door andere
organisaties dan de politie te duiden. Verder is de tendens in de literatuur de laatste jaren om policing te
vervangen door governing security (zie Boutellier et al., 2011, Wood & Shearing, 2007; Johnston &
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policing door de politie te duiden als de poging om maatschappelijke veiligheid te
handhaven door (1) het houden van toezicht en het uitvoeren van controles en (2) de
dreiging van sanctionering. Policing door de politie is een vorm van geformaliseerde
sociale controle. Toezicht en handhaving vormen het hoofddoel van de organisatie (zie
Van den Broeck, 2012, pp. 19-24; Stokkom, Terpstra, & Gunther Moor, 2010; Van Steden
& Hageman, 2008, p. 202). 8 Wat de politie uniek maakt ten opzichte van andere
organisaties die policing uitvoeren, is volgens sommigen dat zij een belangrijke
symbolische uitstraling heeft die nauw verbonden is met haar geweldsmonopolie
(Terpstra, 2010a, 2010b; Van Stokkom, 2010; Hoogenboom, 2009; Van Steden &
Hageman, 2008, p. 202).9 Wij geven hieronder onze definitie van politiezorg.
Definitie 1.3: Politiezorg is een onderdeel van maatschappelijke veiligheidszorg en is
gericht op het beïnvloeden van de sociale ordening in de samenleving of delen daarvan
door het reguleren van in de samenleving geaccepteerde wettelijke en sociale normen en
regels evenals het verwaren tegen verlies en schade; deze beïnvloeding vindt plaats door
de politie via het aanwenden van (1) de mogelijkheden die voortkomen uit de taak van de
politie zoals vastgelegd in de Politiewet (PW): handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven en (2) de handelingsmogelijkheden die
voortvloeien uit deze taak.
Policing uitgelegd als maatschappelijke veiligheidszorg (definitie 1.2) en politiezorg
(definitie 1.3) heeft een duidelijke relatie met de normen en waarden die in de
samenleving als een gemeenschappelijk kader gelden. Deze relatie is zichtbaar in de
manieren van ‘denken voelen en doen’ aangaande de maatschappelijke veiligheid in de
samenleving (Boutellier, 2011; Wood & Shearing, 2007; zie ook Zijderveld, 1987, 1983).
De invulling van policing hangt derhalve samen met de voorwaarden die onze
samenleving stelt aan de maatschappelijke veiligheid in relatie tot de sociale continuïteit
van de samenleving (zie Meershoek & Hoogenboom, 2012; zie Boutellier, 2011, 2007).

1.2 Het veiligheidsprobleem
In subsectie 1.2.1 bespreken we het gesignaleerde veiligheidsprobleem met betrekking
tot ILP. In subsectie 1.2.2 beschrijven we het ontstaan van het veiligheidsprobleem in de
periode 2000-2005. In subsectie 1.2.3 gaan we in op de gevolgen van het
veiligheidsprobleem die tot op heden bestaan. Tot slot schenken we in subsectie 1.2.4

8

9

Shearing, 2003; zie ook de kritiek van Rozemond, 2010). Wij kiezen er op dit moment voor om deze
tendens niet te volgen. De reden is dat we onderzoek doen naar de echte praktijk van de politie (factual
policing) en die is in de afgelopen decennia niet veranderd (zie Hoogenboom, 2011, 2009; Reiner, 2010).
Dit is in tegenstelling tot de informele sociale controle. “Informele sociale controle krijgt vorm en
inhoud door de activiteiten van mensen onderling, in hun alledaagse leefomgeving” (zie Stol, 2009, p. 2;
Van Steden & Hageman, 2008, p. 202; zie ook Cachet, 1990).
Zie de bespreking van Terpstra (2010, pp. 21-25) over de verwachtingen en opvattingen van burgers
over de overheid en verder de bespreking van Hoogenboom (2011) over bouwstenen van een
politietheorie.
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aandacht aan de samenhang tussen het gesignaleerde veiligheidsprobleem en drie
andere problemen.
1.2.1 Beschrijving veiligheidsprobleem
Binnen de internationale gemeenschap van politieorganisaties is ILP sinds de eerste helft
van de jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd en toegepast (James, 2013, 2011; cf.
Smith, 1997). De noodzaak hiertoe kwam voort uit het feit dat de criminaliteit in die jaren
bleef stijgen en de toenmalige resultaten van de politie bij de stijging ten achterbleven
(zie James, 2013, 2011; Peterson, 2005, 1997; zie TK 2002-2003, 28 684; ABRIO, 2001;
Anderson, 1997).
ILP wordt vaak gezien als oplossing voor de maatschappelijke veiligheidsproblemen; zo
ook in ons land (zie ABRIO, 2001; zie Anderson, 1997).10 De aanname was dat door het
toepassen van ILP de resultaten van politiekorpsen zouden gaan verbeteren en als gevolg
hiervan de veiligheid in de samenleving. Daarbij werd voorbij gegaan aan het feit dat ILP
zelf ook een veiligheidsprobleem vormt. Immers, repressie is een veel gebruikt middel om
veiligheid te waarborgen, maar in wezen is repressie de aantasting van wat sommige
anderen zien als hun maatschappelijke veiligheid (zie Terpstra, 2010, pp. 21-22; zie ook
Boutellier, 2005). De grens is dus interpretatiegevoelig. Wij stellen daarom dat (1) het
concept en (2) de toepassing van ILP helder moeten zijn. Wij constateren dat dit voor
beide punten niet het geval is. Het gebrek aan deze helderheid zien wij als het bestaande
veiligheidsprobleem. We bespreken onderstaand de punten (1) en (2) nader.
Over het concept ILP concludeerden Wardlaw en Boughton in 2006 het volgende: “The
concept of intelligence-led policing is … widely espoused by police services as a
fundamental part of the way they do business. But for such a widely talked about
concept, there is remarkably little clarity about its definition and fundamental concepts”
(Wardlaw & Boughton, 2006, p. 134; zie ook Ratcliffe, 2008a, 2005, p. 436).11 Als gevolg
daarvan mogen we concluderen dat ook de toepassing van ILP niet helder is (cf. Ratcliffe,
2008, p. 64, 2002; cf. Osborn, 2005, p. 4; zie verder Smith, 1997). Voor ons land leiden we
dit af uit het werk van Michels en Van Wijk (2008, geciteerd in Kop & Klerks, 2009a; zie
ook Vis, 2012; De Hert & Vis, 2005a, p. 59). Volgens Michels en Van Wijk (2008, geciteerd
in Kop & Klerks, 2009a, p. 32) is er “iets raars aan de hand met IGP”.
10

11

Anderson (1997, p. 8), een analist die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van het eerste
Britse ILP-model het Kent Policing Model (KPM), gaf aan dat ILP (1) geen panacee is voor alle
veiligheidsproblemen en (2) geen revolutionair concept is, want delen van het concept worden ook al in
andere organisaties gebruikt. “It has, however, given the Kent Constabulary the ability to confront crime
in an active, rational fashion and to build continually upon each success. As much as anything else, it has
successfully altered the pervading corporate mind set to one that constantly challenges current norms,
one that seeks continued improvement and one that will not permit complacency”.
Een tegengeluid op deze kritiek geeft Ratcliffe (2008, p. 64) door te stellen “there appears to be an
unwritten assumption that that police officers and crime analysts may not be able to define intelligence
led policing, but they know it when they see it”.
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“Iedereen heeft het erover! Programma’s, processen, schema’s, de wanden vol. Veel
gepraat en vergader, de handen vol. Uiteraard is dit goed. Toch is er ook een gevaar. IGP is
een manier van denken, een visie. De brug tussen de visie en het doen moet nog geslagen
worden. De eerste voorzichtige stappen zijn gezet, maar er moet toch vooral ook nog veel
gebeuren. Het moet gaan werken” (Michels & Van Wijk, 2008, geciteerd in Kop & Klerks,
2009a, p. 32).

Zowel internationaal als nationaal zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen te vinden op
het terrein van ILP (zie o.a. Ratcliffe (2002, 2003) voor een begin van de ontwikkeling).
Desondanks zijn wij van mening dat de problemen, zoals die geschetst zijn in 2006 door
Wardlaw en Boughton en in 2008 door Michels en Van Wijk, voor ons land nog niet zijn
opgelost. Dit blijkt onder andere uit een interview dat Leunissen in 2010 heeft gehouden
met Den Hengst. Den Hengst is Lector strategische vraagstukken betreffende intelligence
aan de politieacademie (zie ook Den Hengst, 2010; zie verder Den Hengst & Ter Mors,
2012).
“De politie beschikt over een enorme hoeveelheid informatie, die via tal van bronnen
binnenkomt. Maar de vertaling daarvan naar kennis is nog onvoldoende. Lang niet altijd is
de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. (…) De Nederlandse politie is
rijk aan informatie. Maar er gebeurt feitelijk te weinig mee. De verworven informatie zou
moeten leiden tot kennis. En die kennis zou vervolgens gebruikt kunnen worden om juiste
beslissingen te nemen. Waarmee criminaliteit voorkomen kan worden. (…) Dat is jammer.
In de praktijk zie je dat de politie daardoor reactief is ingesteld. Ze reageert op het moment
dat er iets gebeurt. In veel gevallen zou je juist willen voorkomen dat dingen gebeuren.
Maar daarvoor moet je ontwikkelingen kunnen voorzien en waarschijnlijke scenario’s
kunnen voorspellen” (Interview Leunissen met Den Hengst, 2010).

1.2.2 2000-2005: Ontstaan veiligheidsprobleem
Bij het beschrijven van het ontstaan van het veiligheidsprobleem zijn oorzaak en gevolg
niet even goed te duiden. Wij proberen hieronder verduidelijking aan te brengen.
Allereerst bespreken we (A) drie visies op policing, die een zekere invloed hebben gehad
op ILP als veiligheidsprobleem. Vervolgens behandelen we twee factoren die van invloed
geweest zijn op het ontstaan van de situatie zoals die in 2005 was: (B) de ontwikkeling
van het concept ILP van een visie op policing naar een revisionistische benadering en (C)
het ontwerp en de implementatie van ILP in ons land.
A: Drie visies op policing
Het Nederlandse ontwerp van ILP betrof een vertaling van het Britse ILP-model, het
National Intelligence Model (NIM), naar de Nederlandse omstandigheden.12 Dit ILP-model
legt de nadruk op de maatschappelijke criminaliteitsproblemen en is te duiden als to
control criminality.13 ILP is in deze optiek een visie op policing (visie 1) waarin het
beheersen van criminaliteit door repressie de boventoon voert (zie Van Stokkom et al.,
2010, p. 15; Ratcliffe, 2008; cf. National Criminal Intelligence Service [NCIS], 2000, zie
12
13

Het Kentse ILP-model KPM (zie noot 10) vormde de basis voor het Britse ILP-model NIM. Zie
appendix B, waarin we een korte beschrijving geven van het NIM.
Bayley en Shearing (1996, p. 589) spreken over crime-oriented policing.
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appendix B).14 Visie 1 is dus een vorm van ILP. Visie 1 kent een strakke hiërarchische
sturing waarbij de ideeën van bedrijfsmatige planning en control vaak centraal staan. De
kernactiviteiten van de politie liggen op dezelfde lijn als de traditionele wijze van het
uitvoeren van politiewerk (zie NCIS, 2000). Anders gezegd: “In this refiguring the
‘governing through crime’ approach is retained through ‘a preoccupation with lawbreaking and law-breakers, with crime and criminals’” (Wood & Shearing, 2007, p. 55 met
verwijzing naar Tilley, 2003, p. 321). Deze visie op ILP kenmerkt zich door risicodenken.15
Immers, ILP is hier gericht op het herkennen van risicovolle (a) locaties (hot spots), (b)
stelselmatige daders (hot shots) en (c) stelselmatige groepen (hot groups) die
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de criminele activiteiten die plaatsvinden
(NCIS, 2000; zie ook Versteegh, Van der Plas, & Nieuwstraten, 2010).16 De toekomst voor
visie 1 luidt als volgt: “Now, however, the aim is to ensure that this is done in more
scientific, evidence-led ways” (Wood & Shearing, 2007, p. 55).
Naast ILP als visie op policing (visie 1), bestaan er vele andere visies op policing.17 We
bespreken twee dominante visies: visie 2: community policing en visie 3: problemoriented policing (zie Baker, 2009; Van Stokkom et al., 2010; Ratcliffe, 2008, pp. 72-73;
Dean & Gottschalk, 2007, p. 37; Bullock, Erol, & Tilley, 2006; Tilley, 2003, pp. 325-326). In
de literatuur zien we het volgende gebeuren met visie 2 en visie 3: (a) soms worden ze
lijnrecht tegenover visie 1 gezet en (b) soms worden ze nevenschikkend aan visie 1
geplaatst (Peterson, 2005; zie verder Van Sluis, Cachet, Van Os, Prins, & Marks, 2010;
Vynckier et al., 2008). Dit gebeurt ondanks het feit dat visie 2 en visie 3 ook grote
overeenkomst met ILP vertonen en dus visie 1 zouden kunnen vervangen. Daarenboven
kunnen de drie visies elkaar versterken (Versteegh et al., 2010; Baker, 2009; Osborn,
2006, p. 69; Bullock et al., 2006; Peterson, 2005; Van den Broeck, 2005, p. 12).18 Immers,
de drie visies hebben een gemeenschappelijk doel: hervorming van policing (Ratcliffe,
2008, p. 65). Van oudsher heeft policing een reactieve invalshoek (zie eerder citaat
Leunissen in gesprek met Den Hengst). In alle drie de visies gaat het om het komen tot
policing “that will give it greater direction” (Tilley, 2003, p. 313). Daarbij werken de drie
visies vanuit eenzelfde basisgedachte, namelijk: het beschikbaar hebben van intelligence
14
15
16

17
18

Het Kentse ILP-model legde grote nadruk op het bestrijden van misdaad en was een reactie van het
korps op de “softe, sociale Community Policing” (Jansen, 2005, p. 47).
In onze hoofdtekst gaan wij niet nader in op de relatie ILP, policing en risicodenken.
Het Britse ILP-model ging uit van de 80-20-regel: 80% van de criminaliteit wordt gepleegd door 20%
van de daders. Het Pareto-principe zou hier gelden. De stelling is gebaseerd op het onderzoek Streetwise:
effective police patrol (Audit Commission, 1996, zie verder appendix B).
Zie voor een uitgebreid overzicht van de verschillende visies op politiewerk Weisburd en Braga (2006).
In The Governance of Policing and Security spreekt Hoogenboom (2010, p. 29) zijn verwondering uit
over het feit dat in de periode 1995-2007 een aantal (nieuwe) concepten (o.a. “reasurrance policing”,
ILP, en tegenhouden) ontstond, omdat de basis van deze concepten dezelfde policing fundamentals zijn,
te weten: “getting the right information in time to act in such a way that problems can be handled”.
Desondanks, was in de genoemde periode slechts marginaal sprake van enige communicatie tussen de
veranderprogramma’s die zich op deze concepten richtten. “The different concepts and strategies seem to
have their own dynamics, narratives and interests”.
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over een veiligheidsprobleem, opdat een adequate interventie geformuleerd kan worden.
Het unieke van visie 1 (ILP) ten opzichte van de visies 2 en 3 ligt in het feit dat visie 1
verandering in de politieorganisatie teweegbrengt (zie noot 10). ILP gaat over het slimmer
uitvoeren van de politiezorg van alle dag (zie Tilley, 2003, p. 321). Zo moedigt ILP de
politie aan om op een meer effectieve en efficiënte wijze gebruik te maken van
informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Wood & Shearing, 2007, p. 55; zie Tilley,
2003, p. 321).
B: Van ILP als visie op policing naar een revisionistische benadering
Naast de hierboven gegeven omschrijving van ILP bestaat er een uitleg van ILP die een
kritische positie inneemt over de inhoud van politiezorg (zie Tilley, 2003, p. 321). Op basis
daarvan concludeerden Wood en Shearing (2007, p. 55) dat ILP geen visie op policing is,
maar een verbeelding van de wijze waarop de politie met het beschikbare stelsel van de
processen van het politiewerk de politiezorg toepast. Zulk een verbeelding zou moeten
leiden tot het slimmer (intelligent) omgaan met de autoriteitspositie en de daarbij
behorende mogelijkheden (zie Cope, 2008, 2004, 2003; Tilley, 2003). Deze verbeelding
van ILP is de laatste jaren steeds meer in verband gebracht met de eerder genoemde
visies 2 en 3: community policing en problem-oriented policing. Dit leidde tot een
revisionistische benadering van ILP, waarin de drie visies op policing bijeengebracht
werden en de reikwijdte van het domein policing verruimd werd naar
criminaliteitsbeheersing en openbare orde (zie Baker, 2009, pp. 57-67; Ratcliffe, 2008, p.
84).19 Als gevolg van deze revisionistische benadering werd in de berichtgeving over de
reikwijdte van het Britse ILP-model NIM in 2011 het volgende aangegeven:
“The NIM takes an intelligence-led, problem-solving approach to crime and disorder. It
promotes partnership working and uses the management of information and intelligence to
operate at three levels of policing” (website National Improvement Policing Agency,
2011).20

19

20

Baker (2009) laat in zijn werk zien op welke wijze ILP, community policing, problem-oriented policing
en CompStat geïntegreerd kunnen worden. Sommige beschouwen CompStat als een visie op policing
(zie Silverman, 2006 en verder over Compstat Bratton & Knobler, 1998).
In ons land was er ook sprake van een discussie over de inhoud van ILP. Zo werd bij aanvang van het
Nederlandse ILP-model in 2001 het rapport Misdaad laat zich tegenhouden (Projectgroep opsporing
RvHC, 2001) gepubliceerd. De essentie van dit rapport is dat tegenhouden van misdaad een alternatief is
voor misdaadbestrijding. Een gedachte die prima in een ILP-werkwijze past, tenzij ILP gezien wordt als
visie op het politiewerk en daarmee het bestrijden van misdaad (door het vangen van boeven) wordt
verheven tot het ultieme doel. Naast deze inhoudelijke discussie over ILP, was er ook sprake van een
meer ‘methodische strijd’. Hoewel wij hierboven al hebben geconstateerd dat probleemgericht werken
en ILP goed te verenigen zijn, werd ten tijde van de ontwikkeling van ILP in ons land ook gepubliceerd
over een probleemgerichte aanpak genaamd SAARA, die tegenover de Nederlandse ILP-variant werd
geplaatst (Versteegh & Wiarda, 2000a; 2000b). Hoewel deze discussie in het licht van het zoeken naar
de inhoud van ILP begrijpelijk was, is zij ook contraproductief geweest in het vinden van synergie tussen
bestaande en nieuwe concepten. Intussen is ook in ons land, de revisionistische benadering van ILP te
herkennen (Versteegh et al., 2010; SBGi, 2008; RvHC, 2005).
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C: Ontwerp en implementatie Nederlandse ILP-variant: IGO/IGP
Het Nederlandse ontwerp van ILP werd Informatie Gestuurde Opsporing (IGO) genoemd.
Hoewel de documentatie over IGO steeds aangeeft dat er sprake is van een wenkend
perspectief, was IGO vooral gericht op repressie in de zin van opsporing. Het ging om
‘meer en beter boeven vangen’. 21 Dit had tot gevolg dat het perspectief van
(projectmatige) opsporing de basis ging vormen voor de noties intelligence en
intelligence-led uit het ILP-concept (zie ABRIO, 2002a, 2002b en 2002c). De overgang in
januari 2004 van IGO naar IGP is in wezen niets meer dan een naamwisseling geweest. De
letter ‘O’ van Opsporing is ingeruild voor de letter ‘P’ van Politie (ABRIO, 2005).22 Het bleef
Informatie Gestuurde Politie (door informatie aangestuurd), maar dit werd steeds meer
als één woord beschouwd. Dus: informatiegestuurde politie (door de informatie
autonoom beslist). Door het ontbreken van (1) helderheid over de positie van IGP als visie
of als werkwijze en (2) een nadere uitwerking van IGP, zijn korpsen IGP op onderdelen
zelfstandig gaan uitwerken (zie verder IOOV, 2006).23 De beoogde eenduidigheid in het
concept IGP als standaardwerkwijze binnen de politie is daarmee verloren gegaan (zie
IOOV, 2006). Het verlies van deze eenduidigheid vindt mede zijn oorsprong in de wijze
waarop de implementatie van IGP in ons land heeft plaatsgevonden, namelijk zonder
duidelijke regie (zie verder subsectie 2.1.3). Daardoor had elk korps de relatieve vrijheid
om IGP wel of niet te implementeren dan wel om er zelf een variatie op aan te brengen. 24
Op grond hiervan zijn wij van mening dat oorzaak en gevolg bij het ontstaan van het
veiligheidsprobleem niet te duiden zijn.

21

22
23

24

‘Meer en beter boeven vangen’ was het motto van het Programma ABRIO. ABRIO staat voor Aanpak
Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding en Opleidingen. Programma ABRIO (1998-2006)
was een samenvoeging van het politieproject ACCACIA (Adviescommissie Criminaliteitsbeheersing &
Adviescommissie Informatie en Automatisering) en het project Kwaliteit Recherche van het Openbaar
Ministerie, die allebei ingesteld waren naar aanleiding van de resultaten van de parlementaire
enquêtecommissie opsporingsmethoden. Tot 2003 was het programma ABRIO een gezamenlijk initiatief
van het Openbaar Ministerie en de politie. Het was gericht op het verhogen van de kwaliteit van de
opsporing en vervolging. Vanaf 2003 was het Programma ABRIO een programma van alleen de politie.
Wel bestond er in de periode 2003-2006 nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie.
In 2005 is door het Programma ABRIO nog één brochure verschenen over IGP met de titel: InformatieGestuurde Politie. Sturen op resultaat.
In 2001, tijdens de ontwerp- en testfase van IGO, vond de tragiek van 11 september plaats. Het gevolg
hiervan was dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) besloot om een apart project te starten
voor het realiseren van Landelijke Informatiecoördinatie (LIC). Aanleiding hiervoor was de constatering
dat ons land op informatiegebied niet goed was voorbereid op dergelijke situaties. Hoewel het
gedachtegoed van IGO en LIC elkaar versterkten, werd in de uitwerking op inhoud van elkaar
afgeweken. Bijvoorbeeld door gescheiden procesmodelleringen voor het intelligence-proces (zie
Werkgroep LIC, 2003; ABRIO, 2003). De doorwerking hiervan is nog tot op heden te vinden in het NLNIM, waar gesproken wordt over IGP en informatiecoördinatie (SBGi, 2008). Zie verder hoofdstuk 2,
subsectie 2.3.5.
Een mogelijke, achterliggende reden is de in diverse onderzoeken gesignaleerde innovatiedrift van de
Nederlandse politie. Deze innovatiedrift vond overigens vaak niet in samenhang plaats en leidde soms
tot tegengestelde ontwikkelingen (Berghuis & De Waard, 2012; Terpstra & Trommel, 2006; Van Sluis,
et al., 2006; Hoogenboom, 2006; Jochems, et al., 2006; IOOV, 2005; zie noot 20).
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1.2.3 2005-heden: Gevolg van het veiligheidsprobleem
Vanaf 2005 wordt de invulling van de politiezorg (en daarmee van IGP) duidelijk met het
verschijnen van Politie in Ontwikkeling (PiO) (RvHC, 2005).25 De betekenisverlening aan
politiezorg is in PiO ruim opgevat. Dus, politiezorg is meer dan repressie. IGP, in PiO
informatiegestuurd werken genoemd, heeft daarbij de positie van een ondersteunende
werkwijze binnen de politiezorg (zie ook Den Hengst-Bruggeling, 2010).26 We lichten dit
hieronder nader toe.
In PiO zijn zes principes genoemd die inhoud geven aan de politiezorg: (1) gebiedsgebonden werken, (2) policing communities, (3) nodale oriëntatie, (4) informatiegestuurd
werken, (5) programmasturing, en (6) signaleren en adviseren. De principes 1, 2, 3 en 6
zijn naar ons idee richtinggevend voor de invulling en ontwikkeling van de inhoud van de
politiezorg in ons land (hoe wordt er precies gewerkt?). Principe 6 vloeit voort uit 1, 2 en
3. Principe 6 maakt derhalve de verbinding met het bredere systeem van maatschappelijke veiligheidszorg. De principes 4 en 5 moeten de principes 1, 2, 3 en 6 ondersteunen.
Figuur 1.1 toont de samenhang tussen de zes principes.
1. Gebiedsgebonden werken
6. Signaleren
en adviseren

2. Policing communities

Hoe
Ondersteund
door

3. Nodale oriëntatie

4. Informatiegestuurd werken
5. Programmasturing

Figuur 1.1: De zes principes uit PiO in relatie tot elkaar.

Hoewel de positie van IGP in de Nederlandse politiezorg vanaf 2005 hiermee in feite
duidelijk was, werd het gesignaleerde veiligheidsprobleem niet opgelost met behulp van
de principes. Het gevolg hiervan was dat IGP als concept in stand werd gehouden, terwijl
het beheersen van maatschappelijke veiligheid afnam.

25

26

Terpstra, Gunther Moor, & Van Stokkom (2010) geven aan dat PiO deels begrepen moet worden als een
poging om te komen tot een geactualiseerde kijk op de politietaak. Vooral vanuit het oogpunt van
veranderende maatschappelijke omstandigheden. Meershoek (2010) geeft hierbij aan dat de opstellers
van de visie niet de pretentie hadden om de dominante visie te veranderen. Men bleef trouw aan het
gebiedsgebonden werken dat ook binnen de Nationale politie een leidend principe is (zie Kwartiermaker
Nationale Politie, 2012).
We mogen hier concluderen dat IGP geen model of policing is, zoals Ponsaers dat omschrijft (zie noot
3).

36

1.2.4 Samenhang met andere problemen
Het geschetste afnemen van de veiligheid hangt samen met diverse andere problemen,
die het veiligheidsprobleem nog meer vergroten. We noemen de drie belangrijkste
andere (interne) problemen binnen de politieorganisatie, te weten (1) de kerntaken, (2)
de druk op prestaties, en (3) de fragmentatie van de organisatie. Van belang is te beseffen
dat deze andere problemen op hun beurt weer samenhangen met of een reactie zijn op
een veranderende samenleving (Boutellier, 2011, 2005; Hoogenboom 2010). Hieronder
behandelen we de drie interne problemen.
Ten eerste heeft de discussie over de kerntaken van de politie er mede toe geleid dat er
lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan over IGP. De discussie over de kerntaken van de
politie gaat feitelijk over de vraag wat het politiewerk precies zou moeten inhouden,
ofwel op welke wijze geeft de politie invulling aan ‘de harde kern van haar wettelijke
taak’? (Van der Torre et al., 2007, p. 7). De harde kern is als volgt vastgelegd: De politie
heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde
en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (art. 2 PW 1993, in de PW 2012 art.
3).
Het startpunt van de kerntakendiscussie was de legitimiteit van de politie, waarna de
discussie vervolgens eindigde met de vraag of de politie niet werd overvraagd (zie Van der
Torre et al., 2007).27 Terpstra et al. (2010) en Van der Torre et al. (2007) geven aan dat er
op de achtergrond nog een andere discussie speelde, namelijk: de positie van het
gebiedsgebonden werken door de politie. Door het gebiedsgebonden werken zou de
politie te veel zijn afgedwaald van haar kerntaak. 28 Overigens werd de kerntakendiscussie
niet alleen gevoerd binnen de politie. Vanaf 2002 was het ook een thema binnen de
politiek en resulteerde het in het door het Kabinet-Balkenende I geformuleerde
veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving (TK 2002-2003, 28 684). De
boodschap van deze beleidsnota was dat de politie zich meer zou moeten gaan richten op
toezicht en opsporing. Dit leidde ertoe dat de kerntaken vereenzelvigd werden met het
politieke discours “Naar een veiliger samenleving” (zie subsectie 1.2.1). 29 Door onvoldoende profilering van de kerntaken nam de maatschappelijke veiligheid echter niet toe.

27

28
29

“De grondgedachte luidt dat de politie goed moet presteren op de harde kern van haar wettelijke
opdracht, omdat het tegendeel legitimiteitverlies oplevert of (al kan die conclusie op minder steun
rekenen) heeft opgeleverd” (Van der Torre et al., 2007, p. 7).
Zie noot 13 om duidelijk te maken dat deze discussie niet alleen in ons land gevoerd werd.
In de periode (2000-2005) waarin de kerntakendiscussie werd gevoerd, was dezelfde periode waarin het
project IGO/IGP liep binnen de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar
Ministerie was in veel mindere mate betrokken bij de kerntakendiscussie, vanwege de bestuurlijke
oriëntatie van politiechefs (Advies & onderzoeksgroep Beke, 2007 p. 13). Bovendien was het ILP-model
IGO bij aanvang van het project gericht op de aanpak van de zware en georganiseerde criminaliteit.
Hierbij werd wel oog gehouden voor een bestuurlijke aanpak van deze vorm van criminaliteit (o.a. door
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Ten tweede had de druk op de prestaties van de politie invloed op het
veiligheidsprobleem, want door deze druk dreigde de politie het hoofddoel (veiligheid) uit
het oog te verliezen. Dit is mede een gevolg geweest van het ‘bedrijfsmatig denken’, dat
de politieorganisatie sinds de tweede helft van de jaren negentig is gaan toepassen (voor
de ontwikkeling daarvan verwijzen we naar Jochems et al., 2006; Hoogenboom, 2006;
Terpstra & Trommel, 2006; Van Sluis et al., 2006; en zie voor evaluatie daarvan Vis,
2012).30 De politie is in die tijd veranderd van een taakgerichte organisatie naar een
doelgerichte organisatie (Landman, 2005, p. 20).31 Deze verandering kwam onder andere
voort uit (1) het feit dat de samenleving en de bestuurders van de samenleving de
prestaties van de politie niet meer acceptabel vonden en (2) de legitimiteit en het gezag
van de politie tanende was (Posseth, 2010; Jochems et al., 2006; Hoogenboom, 2006;
Terpstra & Trommel, 2006; Van Sluis et al., 2006).32 Op grond hiervan werden tussen de
korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen en de ministers van BZK en Justitie in de
periode 2003-2008 prestatiecontracten afgesloten (Terpstra, 2010, 2002; Van Sluis et al.,
2006). 33 De prestatiecontracten zijn evenwel een illustratie van het beschreven
veiligheidsprobleem. Immers, het volgende is het geval. Bij ILP/IGP gaat het om keuzes te
maken voor politiezorg op basis van een goede analyse van de veiligheidsproblemen in de
samenleving. De prestatiecontracten legden in feite deze keuzes vast, want de resultaten
waren al gedefinieerd. Deze resultaten waren daarmee het uitgangspunt voor de keuzes,
terwijl wij van mening zijn dat intelligence de keuze moet bepalen. 34 Genoemde
samenhang heeft er naar ons idee mede toe geleid dat de IGP-werkwijze meer
systeemgedreven dan contextgedreven is toegepast (cf. Van Dinten et al., 2011; Terpstra,
2010).
Ten derde is de fragmentatie van de Nederlandse politieorganisatie van invloed geweest
op het veiligheidsprobleem (zie ook subsectie 1.2.2, onderdeel C). Tot aan het besluit om
de Nederlandse politie tot Nationale politie te hervormen, bestond de Nederlandse
politie uit 26 korpsen: 25 regiokorpsen en één landelijk korps. Elk korps had een grote
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de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), echter IGO had als
uitgangspunt “meer en beter boeven vangen” (zie noot 21).
De term ‘bedrijfsmatig gaan werken’ betreft het Nieuwe Bedrijfsmatig Denken (NBD) en houdt in dat de
politie haar organisatie vorm is gaan geven zoals het bedrijfsleven dat doet. Zie voor een scherpe analyse
over dit onderwerp binnen de Nederlandse politie Terpstra en Trommel (2006). Zie voor kritische
buitenlandse onderzoeken over dit onderwerp Pollitt (2007), Clarke en Newman (1997) en Reiner en
Spencer (1993). Zie voor samenhang met procesbenadering en probleemsturing (Boutellier, 2011, pp.
37-38).
Landman (2005, p. 19; cf. De Hert & Vis, 2005b) maakt een mooie observatie in dit kader. De politie
kent als organisatie een taakstelling, die is verwoord in art. 2 PW (1993). De politieorganisatie kent als
organisatie geen doelstelling.
Verder geeft Buruma (2005) aan dat dit niet alleen voor de politie geldt, maar voor het gehele
strafrechtelijke systeem.
De prestatiecontracten waren onderdeel van het Landelijk Kader Nederlandse Politie (TK, 2002-2003, 28
824).
Een middel-doel verschuiving was zichtbaar in de korpsen. Het behalen van de prestatiecontracten werd
daarmee soms een doel op zich; “het schrijven voor het getal” (De Jong, 2006).
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mate van vrijheid over de wijze waarop zij hun werk wilden richten, inrichten, en
verrichten. Hoewel het samenwerkingverband van de Nederlandse korpschefs, de RvHC,
hierin enige mate van coherentie trachtte aan te brengen, moeten we toch concluderen
dat doelen als de standaardisering van concepten (waaronder IGP), het invoeren van
werkwijzen, en een eenduidige ICT maar moeilijk waren te bereiken (Vis, 2012; cf. IOOV,
2005).

1.3 Uitdagingen van het veiligheidsprobleem
Uit bovenstaande blijkt dat het veiligheidsprobleem ons voor diverse uitdagingen stelt. In
subsectie 1.3.1 verwoorden wij de probleemstelling (PS) van ons onderzoek. In subsectie
1.3.2 geven we de daarbij geformuleerde onderzoeksvragen weer.
1.3.1 Probleemstelling
In ons land neemt IGP de positie in van een werkwijze die de politiezorg ondersteunt (zie
subsectie 1.2.3). Hierbinnen blijven evenwel twee uitdagingen bestaan (zie subsectie
1.2.1). De eerste uitdaging is preliminair: (1a) het specificeren van de inhoud van IGP en
(1b) het identificeren van nog bestaande theoretische leemtes in het concept. De tweede
uitdaging is waar het ons werkelijk om gaat: (2a) het theoretische concept naar de
praktijk brengen op een manier dat het (intelligent) gaat werken en (2b) Intelligent Blauw
als een toekomstperspectief formuleren. Het toepassen van ILP op een intelligente
manier, is een eerste stap om de discussie over Meer Blauw te verbreden naar Intelligent
Blauw. Intelligent Blauw definiëren we op dit moment als een gebiedsgebonden eenheid
die voortdurend in contact staat met en onderdeel is van de samenleving, zodat zij tijdig
op veranderingen in de samenleving in relatie tot de maatschappelijke veiligheid kan
inspelen (zie subsectie 1.5.2). Voor ons onderzoek hebben we de volgende PS
geformuleerd.
PS: In hoeverre kan de gebiedsgebonden politie door het intelligent
toepassen van de IGP-werkwijze in Blauw komen tot Intelligent Blauw?
Het onderzoeken en beantwoorden van deze PS kent drie doelen. Het eerste doel is om
het concept ILP nader te specificeren en de leemtes die wij daarbij identificeren te vullen.
Het gaat vooral om de fundamentele termen van ILP, te weten intelligence en
intelligence-led (zie hoofdstuk 3). Het inhoud geven aan genoemde termen vindt in deze
studie plaats in de context van het begrip policing door de politie: politiezorg. De invulling
moet leiden tot politiezorg die intelligent tegemoet kan komen aan de voorwaarden die
de samenleving stelt aan het verbeteren of op peil houden van de maatschappelijke
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veiligheid. De notie intelligent35 is nodig voor een goede invulling van de PS van onze
studie. In hoofdstuk 2 en 3 werken wij deze notie nader uit.
Als de politieorganisatie politiezorg wil realiseren die de sociale continuïteit van de
samenleving bevordert en die tegemoet komt aan de eisen van de burgers, dan is ook
voor de politieorganisatie intelligent handelen een eis. Een IGP-werkwijze kan hierbij
helpen, mits de politie deze intelligent toepast. Hierdoor krijgen de begrippen intelligence
in intelligence-led policing (een nieuwe) betekenis (zie hoofdstuk 3).
Het tweede doel is meer praktisch van aard. Het gaat er om de IGP-werkwijze intelligent
werkend te krijgen in de praktijk. We willen daartoe allereerst inzicht krijgen in de
knelpunten in de toepassing van de (intelligente) IGP. Voorts gaan we op zoek naar
oplossingen voor deze knelpunten, teneinde te komen tot een veranderende organisatie
met nieuwe handelingsmogelijkheden. De oplossingen noemen we in onze studie
‘sleutels’ De meest gangbare uitleg van het begrip sleutel is een voorwerp dat een slot
opent. De “truc” van een slot is dat aan de buitenkant van het slot niet te zien is wat de
bijbehorende sleutel is en hoe die gebruikt moet worden. In ons onderzoek is het ‘slot’ de
metafoor voor het intelligent werkend krijgen van IGP. We definiëren sleutel als volgt.
Definitie 1.4: Een sleutel is een figuurlijke aanduiding voor aanwijzingen die de IGPwerkwijze bij voorkeur op een intelligente manier in werking stelt binnen Blauw.
Het derde doel is het werpen van een blik in de toekomst. Hoe te komen tot Intelligent
Blauw in de gebiedsgebonden eenheden. We onderzoeken daartoe (1) de
overeenkomsten en de verschillen tussen de twee concepten (A) Intelligent Blauw en (B)
de intelligente toepassing van IGP in Blauw (We nemen Intelligent Blauw daarbij als
uitgangspunt, omdat Intelligent Blauw het toekomstperspectief is). Voorts (2) onderzoeken we op welke wijze de geïdentificeerde sleutels kunnen bijdragen aan het komen
tot Intelligent Blauw (zie hoofdstuk 6). Onze vooronderstelling bij dit derde doel is dat een
intelligente IGP-werkwijze een goede basis is voor het komen tot Intelligent Blauw.
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Intelligent als term hebben we ontleend aan het domein het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven maakt
gebruik van Business Intelligence (BI). Literatuur over BI geeft aan dat intelligent handelen nodig is,
willen organisaties in deze tijd een verbinding hebben met de hen omringende omgeving (zie Loshin,
2013; Van Beek, 2006/2004; Den Hamer, 2005; Rodenberg, 2004). Deze verbinding is noodzakelijk,
omdat bedrijven voor de uitdaging staan om in de dynamiek van de markt en in veelal beperkte tijd
beslissingen te nemen die grote consequenties kunnen hebben. Snel en betrouwbaar inzicht verkrijgen in
wat er (nu) gebeurt, waarom en wat morgen zou kunnen gebeuren, is voor hen geen overbodige luxe.
Integendeel, het is een noodzaak voor de levensvatbaarheid van een bedrijf. Een intelligente organisatie
stelt zich daarom open (1) “voor relevante signalen van binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze
op slimme wijze naar informatie en kennis die aanzet tot actie dat kan leiden tot effectiever gedrag en
meer doordachte handelswijze” (Van Beek, 2004, p. 11).
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1.3.2 Vijf onderzoeksvragen
Wij operationaliseren onze PS in vijf onderzoeksvragen (OV-en). OV 1 is een preliminaire
OV en heeft betrekking op (1) de inhoud van ILP (hier IGP), (2) de betekenis van de
context Blauw waarin ILP/IGP wordt toegepast en (3) het vullen van de leemtes in het
concept ILP/IGP evenals het toevoegen van de notie intelligent. De OV-en 2 tot en met 5
zijn de essentiële OV-en van deze studie. De beantwoording daarvan dient te leiden tot
een antwoord op onze probleemstelling. Derhalve onderzoeken wij de volgende vijf
vragen.
OV 1:
OV 2:
OV 3:
OV 4:
OV 5:

Wat houdt het intelligent toepassen van de IGP-werkwijze in?
Op welke wijze kan Blauw het theoretische concept (intelligente) IGP-werkwijze
in een praktisch werkzaam concept omzetten?
Welke ‘sleutels’ kunnen we identificeren voor de knelpunten in de praktijk van
Blauw?
Wat is de relatie tussen (4a) Intelligent Blauw en het intelligent toepassen van
de IGP-werkwijze in Blauw? en (4b) Intelligent Blauw en de ‘sleutels’?
Wat zijn de consequenties van Intelligent Blauw voor het organiseren van
intelligence?

1.4 Het onderzoeksgebied
In deze sectie bespreken wij ons onderzoeksgebied. In subsectie 1.4.1 bespreken we de
afbakening van ons onderzoek. In subsectie 1.4.2 verwoorden wij de relevantie van ons
onderzoek.
1.4.1 Afbakening
Het afbakenen is een belangrijk onderdeel voor het verrichten van onderzoek. Wij
bespreken daartoe: (A) de reikwijdte van het onderzoek en (B) de aard van het
onderzoek.
A: Reikwijdte
De reikwijdte van ons onderzoek heeft veel uitingsvormen. Wij gebruiken er vier: (1) de
deelnemers, (2) de processen, (3) het gebruik van intelligence en (4) het recht.
De eerste uitingsvorm is gedefinieerd als (mogelijke) deelnemers. Wij maken, zoals
gezegd, een onderscheid in onze studie tussen maatschappelijke veiligheidszorg en
politiezorg. De afbakening van de eerste uitingsvorm is dat wij ons beperken tot
politiezorg. 36 Meer precies politiezorg door gebiedsgebonden eenheden in een staande
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Wij realiseren ons dat door het hanteren van deze afbakening, het kan overkomen alsof wij geen oog
hebben voor de samenwerking tussen de politie en haar partners (maatschappelijke veiligheidszorg). Het
tegendeel is waar, wij beseffen ons terdege dat het beheersen van de maatschappelijke
veiligheidsproblemen politieorganisatieoverstijgend moet plaatsvinden (cf. Vis, 2012).
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organisatie.37 De afbakening van ons onderzoek is in de eerste plaats ingegeven door het
feit dat de politieorganisatie in ons land, in tegenstelling tot haar partners in de
maatschappelijke veiligheidszorg, op het gebied van IGP al ervaring heeft. In de tweede
plaats is de gedachte ‘denk groot, maar begin klein’ (Hall, 1998) hier van toepassing. Juist
door de theoretische leemtes te vullen voor de IGP-werkwijze willen we een fundament
bouwen dat ook voor andere organisaties bruikbaar is. Ten derde is de uitwerking van een
intelligente werking van de IGP-werkwijze beperkt tot politiezorg in gebiedsgebonden
eenheden in een staande organisatie, omwille van (1) omvang van het onderzoek en (2)
tijd.
Een tweede uitingsvorm heeft betrekking op de IGP-werkwijze zelf. Een IGP-werkwijze
omvat op hoofdlijnen vier processen: drie sturingsprocessen en één intelligence-proces.
Binnen de drie sturingsprocessen vindt het informed police decision making plaats. De
drie sturingsprocessen voeden zich met intelligence uit het intelligence-proces (zie sectie
2.2 voor de beschrijving van het kader IGP-werkwijze). In een IGP-werkwijze moeten deze
vier processen naadloos op elkaar aansluiten met het doel om het uitvoerend politiewerk
zeer effectief te laten zijn. De afbakening van de tweede uitingsvorm van het onderzoek
is, dat wij ons beperken in ons onderzoek tot deze vier processen. Het proces van de
daadwerkelijke uitvoering van het politiewerk laten wij in onze studie buiten
beschouwing. Wel geven wij de werking van intelligence in het uitvoerend politiewerk
weer.
De derde uitingsvorm betreft het gebruik van intelligence die voortkomt uit het
intelligence-proces. Wij beperken het intelligence-proces tot intelligence over de
maatschappelijke veiligheid in de samenleving. Het voortbrengen van interne bedrijfsintelligence, zoals genoemd in bedrijfskundige literatuur (zie ook noot 35), valt daarmee
buiten de reikwijdte van ons onderzoek. Wel zullen wij ook hier de raakvlakken (mooier
nog is het woord: koppelvlakken) tussen beide vormen van intelligence meenemen.
De vierde uitingsvorm is juridisch van aard. Wij nemen in ons onderzoek de huidige weten regelgeving als basis. Het vormt een randvoorwaarde voor de noties intelligence,
intelligence-led en de invulling van de ILP-werkwijze (zie subsectie 1.4.2, onderdeel B).
B: Aard
Ons onderzoek kent een theoretische en een empirische component. Het theoretisch
deel betekent het bieden van een fundament voor een intelligente toepassing van de IGPwerkwijze voor de Nederlandse politie. We doen dit door (1) het invullen van de
geconstateerde leemtes in het concept en (2) door het concept in relatie te brengen met
politiezorg. Het onderzoek kent ook een empirische component. Het empirisch deel
37

De beperking die wij aanbrengen tot een staande organisatie houdt in dat het gaat om de uitvoering van
het reguliere, dagelijkse werk. Er is geen sprake van opschaling van de politieorganisatie, zoals bij een
Staf Grootschalig en bijzonder optreden (SGBO) of een Team Grootschalige Opsporing (TGO).
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kenmerkt zich allereerst door een case-study die etnografisch van aard is.38 Wij maken
gebruik van directe en indirecte waarnemingen om uitspraken te doen over de praktijk
van Blauw. Daarnaast karakteriseert het empirisch onderzoek zich door het zoeken van
oplossingen voor problemen in de praktijk teneinde te komen tot een veranderende
organisatie met nieuwe handelingsmogelijkheden (zie Boog, 2007, p. 14).
1.4.2 Relevantie
Hieronder geven we de relevantie van het onderzoek aan. Wij bespreken allereerst (A) de
wetenschappelijke relevantie en vervolgens (B) de maatschappelijke relevantie.
A: Wetenschappelijke relevantie
Op hoofdlijnen is de wetenschappelijke relevantie van ons onderzoek een bijdrage
leveren aan de kennis over en uitwerking van het concept IGP binnen de
maatschappelijke veiligheidszorg. Ons domein is de politiezorg door gebiedsgebonden
eenheden binnen een politiekorps. De bijdrage betreft drie vormen van kennis (A1)
functionele kennis, (A2) operationele kennis en (A3) contextuele kennis (cf. Den Hartogh
& Huizinga, 1997, pp. 37-39). We lichten A1, A2 en A3 toe.
A 1: Functionele kennis
Functionele kennis is de basis voor een bepaald vakgebied of discipline (cf. Den Hartogh &
Huizinga, 1997, p. 38). Centraal staat bij deze kennisvorm: weten wat het domein inhoudt
en waarom deze inhoud nuttig of noodzakelijk is. Hoewel de relatie intelligence en politie
van alle tijden is, is het werken met intelligence op een IGP-wijze binnen de
politieorganisatie nog relatief jong. Zo zijn er nog leemtes te constateren binnen het
concept IGP, met name betreffende de termen intelligence en intelligence-led. Een eerste
wetenschappelijke relevantie van ons onderzoek is derhalve om aan de functionele kennis
van het werken met intelligence door het hanteren van de IGP-werkwijze een bijdrage te
leveren.
A 2: Operationele kennis
Operationele kennis heeft betrekking op de know how van mensen (cf. Den Hartogh &
Huizinga, 1997, p. 38). Het gaat over de toepassing van kennis in de uitvoering van
werkzaamheden. In onze studie: de toepassing van de kennis van de IGP-werkwijze moet
leiden tot een meer effectieve uitvoering van de politiezorg en ruimer, maatschappelijke
veiligheidszorg. De tweede wetenschappelijke relevantie van ons onderzoek is om inzicht
te verkrijgen in deze operationele kennis om vervolgens bij te dragen aan het vergroten
van deze kennis.
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Wij volgen de schrijfwijze van Swanborn (1996, p. 9, noot 1) voor de notie case-study.
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A 3: Contextuele kennis
Contextuele kennis heeft betrekking op specifieke omgevingen, zoals kennis van een
bepaalde markt of institutionele omgeving (cf. Den Hartogh & Huizinga, 1997, p. 38). Deze
kennis ontwikkelt zich vooral in een domein waarin mensen in directe communicatie
staan met hun omgeving. Door onze studie willen we een bijdrage leveren aan het
identificeren van ‘sleutels’. Dit moet er toe leiden dat de IGP-werkwijze een werkend
concept wordt binnen Blauw. Bovendien willen we dat dit intelligent gebeurt en dat het
een basis gaat vormen voor Intelligent Blauw (de derde wetenschappelijke relevantie).
B: Maatschappelijke relevantie
De politie heeft een maatschappelijke taak, die is verwoord in art. 2 PW (1993). De politie
heeft tot taak, in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de
rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.39 De wijze waarop de
politie invulling geeft aan deze taak moet aansluiten bij de voorwaarden die de
samenleving stelt aan veiligheidzorg. De IGP-werkwijze maakt het mogelijk dat genomen
beslissingen aangaande (effectieve en efficiënte) politiezorg op intelligence zijn
gebaseerd. Zoals gezegd, de relatie politie en intelligence is van alle tijden, maar een
ILP/IGP-model geeft een nieuwe dimensie aan deze relatie. De werkwijze ILP/IGP omvat
onder meer dat intelligence op een systematische en gestructureerde wijze (continu)
beschikbaar is. Door deze werkwijze kan al snel een gevoel van aantasting van de
persoonlijke levenssfeer ontstaan. Immers, de politie is een institutie die door haar
optreden al snel de persoonlijke levenssfeer van mensen raakt, of zelfs er in binnendringt
(de huidige discussie over Big Data is een mooi voorbeeld, het valt evenwel buiten deze
studie maar is een duidelijk voorbeeld voor verder onderzoek, zie subsectie 8.4.2). Het
vinden van een juiste balans tussen IGP en privacy zal moeten komen van IIGP.

1.5 Conceptueel onderzoeksmodel
De basis van het conceptueel onderzoeksmodel bestaat uit twee theoretische concepten:
IGP-werkwijze en Blauw. De relatie tussen beide concepten bestaat uit de gedachte dat
door het toepassen van een IGP-werkwijze, Blauw in staat is om intelligence te gebruiken
voor het maken van intelligente keuzes voor adequate politiezorg. 40 In onze studie gaan
we uit van de gedachte dat een organisatie in deze tijd intelligent moet zijn, wil zij in
contact staan met de haar omringende wereld en een aanvaardbare toegevoegde waarde
39
40

We geven hier art. 2 PW (1993) aan omdat dit artikel ten tijde van ons onderzoek geldend was. Nu met
de nieuwe PW (2012) betreft het art. 3. De inhoud is ongewijzigd gebleven.
Een (voorgenomen) handelwijze is effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen en uitgaven
daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. In feite wordt dus het effect gemeten van
een bepaalde handeling. Een verwant begrip aan effectiviteit is efficiëntie. Efficiëntie is de mate van
gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. Een proces is efficiënt als het ten opzichte van
een norm weinig middelen gebruikt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op tijd,
inspanning (manuren), grondstoffen of geld (In ’t Veld, 2002, p. 212 en pp. 319-323).
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leveren (zie definitie 1.4). Vandaar dat wij de term intelligent toevoegen in ons
conceptuele onderzoeksmodel in de relatie IGP-werkwijze en Blauw. In de twee
subsecties die volgen, behandelen we de concepten en relatie tussen (1) de IGPwerkwijze en een intelligente IGP-werkwijze (1.5.1) en (2) Blauw en Intelligent Blauw
(1.5.2).
1.5.1 Van een IGP-werkwijze naar een intelligente IGP-werkwijze
In de voorgaande secties is duidelijk gemaakt dat IGP de inhoud heeft van een werkwijze
binnen de politiezorg en ruimer binnen de veiligheidszorg. Deze werkwijze moet de
inhoudelijke visie op politiezorg ondersteunen. Ten aanzien van deze werkwijze hebben
we mogen concluderen dat er op theoretisch conceptueel niveau specificering
noodzakelijk is. Het vullen van geïdentificeerde leemtes is daar onderdeel van. Door
vervolgens de IGP-werkwijze te verbinden met politiezorg zijn wij in staat om het
analyse(kader) Intelligente intelligence-gestuurde politiezorg (IIGP) te construeren. Uit
eerdere onderzoeken hebben wij vervolgens mogen concluderen dat de IGP-werkwijze
moeizaam tot een praktisch werkzaam concept is te brengen (zie subsectie 1.2.1). Wij
gaan in onze studie uit van een optimistische zienswijze en veronderstellen dat er
‘sleutels’ zijn te identificeren om de IIGP in Blauw werkzaam te krijgen. We denken dat
aan twee voorwaarden voldaan moet worden, te weten (1) het invullen van de leemtes
van IGP en (2) het internaliseren van IIGP binnen Blauw.
1.5.2 Van Blauw naar Intelligent Blauw
Blauw is de term waarmee wij de geüniformeerde politiezorg aanduiden. We merken op
dat Blauw in ons land gebiedsgebonden georganiseerd is, d.w.z. in districten en
daarbinnen in teams. Blauw hanteren we in deze studie enerzijds als duiding voor de
gebiedsgebonden politiezorg. Anderzijds hanteren we Blauw als begrip om de politiezorg
te duiden die deze gebiedsgebonden eenheden (moeten) leveren.
Onze studie heeft als titel Intelligent Blauw en vormt voor ons een blik op de toekomst
van de gebiedsgebonden eenheden. Intelligent Blauw is als begrip een afbakening in
reikwijdte van de Intelligente politieorganisatie. Onze definitie van Intelligent Blauw
(definitie 1.5) luidt als volgt.
Definitie 1.5: Intelligent Blauw is een gebiedsgebonden politie-eenheid die voortdurend
in contact staat met en onderdeel is van de samenleving, zodat zij tijdig op veranderingen
in de samenleving in relatie tot maatschappelijke veiligheid kan inspelen. Dit betekent dat
zij (1) alert is op signalen uit de samenleving, de partners binnen de maatschappelijke
veiligheidszorg en de eigen organisatie, (2) adaptief is in de wijze waarop zij haar taak
uitvoert (zowel de actiekeuze als de uitvoering ervan) en (3) responsief is aan de
voorwaarden die onze samenleving stelt.
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Met de komst van de Nationale Politie is de term gebiedsgebonden eenheid in onbruik
geraakt en vervangen door lokale verankering. Dit gebeurt door basisteams en districten.
Toch heeft lokale verankering nog geen vaste plaats in de politieterminologie en daarom
hebben wij voor deze studie het begrip gebiedsgebonden eenheid gehandhaafd.
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat een organisatie in deze tijd intelligent moet zijn
(zie noot 35). Intelligent is geëxpliciteerd door de kenmerken van intelligent (alert,
adaptief en responsief, zie verder sectie 3.5) aan Blauw toe te voegen. De grondgedachte
is dat een intelligente IGP-werkwijze de vereiste intelligentie ondersteunt en dus
adequaat inspeelt op de omgeving. Sterker nog, het toepassen van een IIGP dient bij te
dragen aan de twee elementen (1 en 2) van de definitie van Intelligent Blauw. In onze
studie onderzoeken we welke ‘sleutels’ daarvoor nodig zijn. In figuur 1.2 geven wij ons
conceptueel onderzoeksmodel met genummerde onderzoeksprioriteiten weer.
1. IGP-werkwijze

3. Opvullen
leemten

2. Blauw

5. Sleutels

4. Intelligente
IGP-werkwijze

6. Intelligent
Blauw

Figuur 1.2: Conceptueel onderzoeksmodel Intelligent Blauw.

1.6 Onderzoeksmethodologie
In deze sectie behandelen wij de onderzoeksmethodologie. We bespreken het
onderzoeksveld (1.6.1) en de gehanteerde onderzoeksmethoden (1.6.2).
1.6.1 Het onderzoeksveld
Het onderzoeksveld beschrijven we door aan te geven op welke wijze wij onze
onderzoekseenheden hebben geselecteerd. De selectie is ingegeven door een
pragmatisch uitgangspunt, namelijk toegankelijkheid tot het politiekorps Hollands
Midden (nu onderdeel van de Eenheid Den Haag) op grond van een bestaande relatie (zie
Braster, 2000, p. 88; Swanborn, 1996, p. 56).41 De uitingsvormen van de (intelligente) IGPwerkwijze zijn bestudeerd binnen (1) vier gebiedsgebonden eenheden op teamniveau, (2)
een district en (3) de dienst Informatie. Deze zes onderzoekeenheden zijn de dragers
binnen onze case-study naar de toepassing van de (intelligente) IGP-werkwijze.
41

Onze relatie met het korps Hollands-Midden is de volgende. Wij hebben in dit korps de functie bekleed
van chef businessunit Proces- en Informatiemanagement in de periode 2005-2007. Daarnaast bestaat de
relatie eruit dat veel politiefunctionarissen uit Hollands-Midden een aandeel hebben gehad in het
Programma ABRIO waarin wij tevens werkzaam zijn geweest, waardoor wij vanuit die rol een eerdere
werkrelatie hadden met deze politiefunctionarissen.
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De selectie van de teams, het district, en de dienst Informatie heeft plaatsgevonden in
overleg met de korpsleiding Hollands-Midden.42 Drie teams hadden de beschikking over
het FoBo-concept (zie subsectie 2.2.4). Het vierde team is gesitueerd in een sterk
verstedelijkt gebied. In 2011 kreeg het team een bedrijfsvoerder. 43 De taak van de
bedrijfsvoerder was om teams ‘meer in sturing’ te laten zijn. Dit komt neer op het
realiseren van effectieve en efficiënte politiezorg. Deze taak heeft grote raakvlakken met
het toepassen van de IGP-werkwijze.
De selectie van de onderzoekseenheid dienst Informatie is een voor de handliggende
selectie. Het intelligence-proces in het IGP-kader heeft immers de reikwijdte van
gecreëerde intelligence-producten die afkomstig zijn van een informatieknooppunt (zie
subsectie 2.3.5).
1.6.2 Gehanteerde onderzoeksmethoden
In onze studie maken we gebruik van een mix van drie onderzoeksmethoden om de vijf
OV-en te beantwoorden. We behandelen hier de onderzoeksmethoden op hoofdlijnen.
Het betreft (A) literatuuronderzoek, (B) case-study en (C) vergelijkend onderzoek tussen
concepten. In de secties 2.1, 4.2, 5.2, 6.1 en 7.1. lichten we voor elk van de vijf OV-en de
specifieke onderzoeksmethodologie nader toe. Hier gaan we kort in op de
onderzoeksmethoden (A), (B) en (C).
Onderzoeksmethode A: Literatuuronderzoek
Voor het beantwoorden van OV 1, OV 4 en OV 5 verrichten we literatuuronderzoek. Voor
OV 1 en OV 4 heeft het literatuuronderzoek betrekking op (1) het beschrijven van de
theoretische concepten en (2) het operationaliseren van de concepten. Voor OV 5
gebruiken we literatuuronderzoek om een bijdrage te leveren aan de functionele en
operationele kennis voor het werken met intelligence binnen de politiezorg.
Onderzoeksmethode B: Case-study
Voor het beantwoorden van OV 2 en OV 3 verrichten we een case-study. We kiezen voor
een case-study, omdat het ons de gelegenheid geeft om de IGP-werkwijze in de
alledaagse politiepraktijk te onderzoeken. Hierdoor zijn wij direct betrokken bij de
politiepraktijk. Bovendien begrijpen we beter waarom de onderzoekseenheden handelen,
zoals zij handelen. Een case-study is veelal een intensief onderzoek. Dat geldt ook voor
ons onderzoek dat een doorlooptijd had van april 2010 tot en met augustus 2012.
42

43

Vanaf 2009 tot op heden onderzoeken wij met M.A. Straver en I.M. van Duijneveldt het concept FoBo.
In de periode 2009-2012 is dit onderzoek uitgevoerd in politieregio Hollands Midden. Zie de
literatuurlijst voor publicaties.
In onze onderzoeksperiode is er een nieuwe functie ontstaan in ons onderzoekskorps: de bedrijfsvoerder.
“(…) voor de teams genereren de ondersteunende afdelingen basisinformatie, de bedrijfsvoerder zorgt
voor de vertaling en verbinding in het team. De ondersteunende afdelingen richten zich daarnaast vooral
op districts-, divisie- en regionaal niveau”. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op (1)
informatiemanagement, (2) capaciteitsmanagement, (3) control en (4) beleid. In drie van onze vier
gebiedsgebonden teams zijn in onze onderzoeksperiode bedrijfsvoerders aangesteld.
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De case-study is te karakteriseren als beschrijvend, verklarend en evaluerend kwalitatief
onderzoek. Binnen onze case-study hebben we drie typen onderzoek toegepast: (B1)
beschrijvend onderzoek, (B2) actieonderzoek en (B3) evaluerend onderzoek. Deze drie
onderzoeksmethoden hanteren wij als drie opeenvolgende onderzoeksperioden in de
case-study. We lichten (B1), (B2) en (B3) hieronder kort toe.
B1: Beschrijvend onderzoek (onderzoeksperiode 1)
Het onderzoek is beschrijvend, omdat we de IGP-werkwijze binnen de alledaagse
politiepraktijk verkennen. Dus: hoe en waarom past Blauw de IGP-werkwijze toe zoals zij
dat doen? Het doel hiervan is om begrip te krijgen van de praktijk en een ‘startsituatie’ te
creëren om OV 2 te beantwoorden. Onze houding in dit deel van de case-study is er één
van een buitenstaander, die zich terughoudend opstelt. 44
B2: Actieonderzoek (onderzoeksperiode 2)
Het onderzoek is vervolgens verklarend door na het beschrijvend onderzoek het
actieonderzoek te beginnen met het geven van een verklaring voor de ‘startsituatie’. De
verklaringen zetten we vervolgens om in sleutels waarmee we de IGP-werkwijze
intelligent gaan toepassen. Daarmee geven we sturing aan het actieonderzoek. We
ontdekken hier op welke wijze veranderingen in de toepassing van de IGP-werkwijze
doorwerken en hoe nieuwe handelingsmogelijkheden tot stand komen. Het doel van het
actieonderzoek is het identificeren van sleutels om de IGP-werkwijze intelligent werkend
te krijgen. In het actieonderzoek is onze opstelling te omschrijven als (1) de gebiedsgebonden eenheden probleemoplossend te laten werken voor gesignaleerde knelpunten
in de onderzoekseenheid en (2) het tonen van de startsituatie en de door hen gehanteerde handelingspatronen. Hierdoor gaat de gebiedsgebonden eenheid anders denken
en gaan handelingspatronen veranderen.
B3: Evaluerend onderzoek (onderzoeksperiode 3)
Het onderzoek is op drie manieren evaluerend. Ten eerste is er sprake van evaluatie van
de veranderingen in de onderzoekseenheden. Het doel is te komen tot een iteratieve
aanpak door te onderzoeken of de gekozen oplossing passend is. Ten tweede vindt
evaluatie plaats tussen onderzoekseenheden door de veranderingen in de onderzoekseenheden met elkaar te vergelijken. Ten derde is ons evaluerend onderzoek te typeren
als reflectie. We merken op dat onze houding in dit deel van het onderzoek een verandering onderging van betrokken onderzoeker naar die van kritisch onderzoeker.
In tabel 1.1 geven we een overzicht van de drie onderzoeksmethoden en de daarbij
behorende doelstelling voor het beantwoorden van OV 2 en OV 3.

44

Hoewel herkenning van patronen in een volgende onderzoekseenheid ook bij ons optrad, hebben we
getracht onze houding te bewaken door elke onderzoekseenheid in de eerste fase van de case-study te
beschouwen als een unieke, nieuwe situatie met eigen dynamiek.
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Onderzoeksmethoden
case-study

Doelstelling

Houding als onderzoeker

B1: Explorerend
onderzoek

Het verkennen en beoordelen van het toepassen
van de IGP-werkwijze in de praktijk, waarmee
duidelijk is wat de uitgangspositie is van de
onderzoekseenheid.
Het geven van een verklaring en het in
gezamenlijkheid werkend krijgen van de
(intelligente) IGP-werkwijze.
Het leggen van verbanden die begrip tonen van
het praktisch werkend krijgen van de IGPwerkwijze.

Passieve, observerende
houding

B2: Actieonderzoek

B3: Evaluerend
onderzoek

Actieve, betrokken
houding
Kritische houding

Tabel 1.1: Onderzoeksmethoden, doelstelling en houding onderzoeker binnen case-study.

Onderzoeksmethode C: Vergelijkend onderzoek
Voor OV 4 en OV 5 verrichten we vergelijkend onderzoek met het doel om nieuwe kennis
toe te voegen aan de bestaande functionele en operationele kennis voor het werken met
intelligence binnen de politiezorg. Hiertoe vindt ten eerste voor OV 4 een vergelijkend
onderzoek plaats door de relatie te duiden tussen enerzijds de concepten Intelligent
Blauw en de IIGP en anderzijds Intelligent Blauw en de ‘sleutels’. Wij vergelijken daartoe
de bevindingen uit de case-study met die van het literatuuronderzoek. Ten tweede
verrichten we vergelijkend onderzoek voor OV 5 door de relatie te leggen tussen
Intelligent Blauw en intelligence-producten enerzijds en Intelligent Blauw en het
organiseren van intelligence anderzijds. Ook hier vergelijken we de bevindingen uit de
case-study met literatuuronderzoek. Hierdoor zijn wij in staat om een theoretische
invulling te geven aan de geconstateerde consequenties voor Intelligent Blauw
aangaande de intelligence-producten en het organiseren van intelligence.
In tabel 1.2 zijn de onderzoeksmethoden per OV weergegeven.
Onderzoeksmethode

OV 1

A: Literatuuronderzoek
B: Case-study
- B1: Beschrijvend onderzoek
- B2: Actieonderzoek
- B3: Evaluerend onderzoek
C: Vergelijkend onderzoek tussen concepten

X

OV 2
X
X

OV 3

OV 4

OV 5

X

X

X

X

X
X
X

Tabel 1.2: Toegepaste onderzoeksmethoden per OV.

1.7 Structuur van het onderzoek
Hoofdstuk 1 vormt de inleiding voor onze studie over Intelligent Blauw. We formuleren
onze probleemstelling tezamen met vijf onderzoeksvragen. Verder beschrijven we het
door ons gehanteerd conceptueel onderzoeksmodel en geven we de onderzoeksmetho-
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dologie aan. We besluiten hoofdstuk 1 met het beschrijven van de structuur van ons
onderzoek. Hiervoor hanteren we figuur 1.2 als basis.
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de historie en ontwikkeling van de wijze waarop in ons
land de transformatie heeft plaatsgevonden van ILP naar IGP. Daarmee geven wij een
aanzet tot het beantwoorden van OV 1. Voorts vormt de beschrijving de achtergrond voor
onze OV 2, die leidt tot twee kaders: (1) de IGP-werkwijze en (2) Blauw. Daarnaast zijn wij
in staat om de begrippen (1) en (2) uit ons conceptueel onderzoeksmodel te
operationaliseren.
In hoofdstuk 3 vullen we allereerst de geïdentificeerde leemtes in door (3) de introductie
van de IGP-werkwijze als concept. Vervolgens komen we uit bij het begrip (4) de
intelligente IGP-werkwijze. Door deze werkwijze te verbinden met politiezorg zijn wij in
staat om het (analyse)kader IIGP te construeren en OV 1 te beantwoorden. Verder
behandelen we hier het concept Intelligent Blauw. Onze verwachting is de IIGP kan leiden
tot Intelligent Blauw.
In hoofdstuk 4 beschrijven we in hoeverre de intelligente toepassing van de IGPwerkwijze al een werkzaam concept is in onze onderzoekseenheden. Dit doen we aan de
hand van een werkzame constructie IIGP. Dit is ons analysekader. Hierdoor zijn we in
staat om knelpunten te signaleren in het toepassen van de (intelligente) IGP-werkwijze.
Voorts zijn wij in staat om OV 2 te beantwoorden.
In hoofdstuk 5 formuleren we een antwoord op OV 3. Op grond van de bevindingen van
hoofdstuk 4 identificeren we sleutels die de IGP-werkwijze bij voorkeur intelligent in
werking stellen. Vervolgens beschrijven we de resultaten van het actieonderzoek
waardoor we kunnen vaststellen in welke mate de geïdentificeerde sleutels passen op het
slot van de IIGP.
In hoofdstuk 6 beantwoorden we OV 4. We onderzoeken in dit hoofdstuk de relaties
tussen Intelligent Blauw en de IIGP. Hierdoor maken we duidelijk in hoeverre de twee
concepten overeenkomen en verschillen. Vervolgens onderzoeken we de relaties tussen
Intelligent Blauw en de werking van de ‘sleutels’. Uit de analyse van de relaties mogen we
concluderen dat er zich een ontwikkelpad aandient voor Blauw, dat generaliseerbaar is
naar de gehele politieorganisatie.
In hoofdstuk 7 behandelen we OV 5. We geven de consequenties aan van Intelligent
Blauw voor het organiseren van intelligence. De reden om aan het organiseren van
intelligence een apart hoofdstuk te wijden, is dan voor de lezer en onderzoeker
vanzelfsprekend. Intelligence is een cruciale factor voor het bereiken van Intelligent
Blauw.
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In hoofdstuk 8 sluiten we ons onderzoek af met een slotbeschouwing, het geven van
conclusies en het doen van aanbevelingen.
In tabel 1.3 geven wij een overzicht van de behandeling van de OV-en en de
beantwoording van de PS in relatie tot de hoofdstukindeling van deze studie.
Onderzoeksvraag

H1

H2

H3

OV 1:
OV 2:
OV 3:
OV 4:
OV 5:
Probleemstelling

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ

Ѵ

H4
Ѵ
Ѵ

Tabel 1.3: Onderzoeksvragen, probleemstelling en de structuur van de studie.
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H5

H6

H7

Ѵ
Ѵ
Ѵ

H8
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
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2 OP WEG NAAR INTELLIGENT BLAUW
In dit hoofdstuk maken we een begin met het beantwoorden van OV 1: Wat houdt het
intelligent toepassen van IGP in? In sectie 2.1 beschrijven we de opzet van het onderzoek
voor OV 1. Daarbij definiëren we een relevante achtergrond en twee kaders (IGPwerkwijze en Blauw, zie conceptueel onderzoeksmodel in figuur 2.1) voor de volgende
essentiële onderzoeksvragen (OV 2, OV 3, OV 4 en OV 5). In sectie 2.2 behandelen wij de
achtergrond van IGP; het is in feite een beschrijving van de wijze waarop wij in Nederland
zijn gekomen van het idee ILP naar IGP. Daarnaast werpen wij in sectie 2.2 een blik op de
toekomst, met als onderwerp het implementeren van echte intelligentie in de IGV
(Intelligence-gestuurde Veiligheidszorg). In sectie 2.3 beschrijven we het eerste kader: de
IGP-werkwijze. In sectie 2.4 bespreken we het tweede kader: Blauw. Bedenk hierbij dat
Blauw ondersteund wordt door de IGP-werkwijze. We beëindigen het hoofdstuk in sectie
2.5 met een gedeeltelijke beantwoording van OV 1.45
1. IGP-werkwijze

3. Opvullen
leemten

2. Blauw

5. Sleutels

4. Intelligente
IGP-werkwijze

6. Intelligent
Blauw

Figuur 2.1: Het conceptueel onderzoeksmodel met nadruk op onderdeel 1 en 2.

2.1 Opzet onderzoek OV 1
In deze sectie beschrijven we de opzet van het onderzoek voor OV 1. In subsectie 2.1.1
verantwoorden we de twee gemaakte onderzoekkeuzes. In subsectie 2.1.2 behandelen
we de dataverzameling en data-analyse. In subsectie 2.1.3 bespreken we de actualiteit en
het tijdsverloop van dit deel van het onderzoek.

45

Bij het schrijven van dit hoofdstuk maken wij gebruik van rapportages die veelal zijn geschreven binnen
de politie. Het probleem waar wij tegenaan liepen is dat de auteurs van deze politierapportages
verschillende woorden hanteren voor dezelfde termen. Vooral waar het gaat om de Nederlandse uitleg
van de termen intelligence, intelligence-led en policing. Wij hebben er voor gekozen om de politietermen
te hanteren waar wij de politiebeschrijving geven van de IGP-werkwijze. Als wij onze eigen tekst
formuleren, dan hanteren wij consequent de termen intelligence en intelligence-led. De reden hiervoor is
dat wij deze termen voor nu als overkoepelende termen hanteren voor de politietermen. Verder merken
wij op dat wij consequent een verbindingstreepje plaatsen in de combinatie van het begrip intelligence en
een tweede begrip. Reden hiervoor is dat we intelligence dan niet als zelfstandig naamwoord gebruiken
maar als bijvoeglijk naamwoord. Zij geven een nadere eigenschap aan van het zelfstandig naamwoord
dat volgt (zie subsectie 2.2.3).

53

2.1.1 Twee keuzes verklaard
Goed onderzoek gaat hand in hand met het maken van keuzes. Hieronder geven wij twee
keuzes met een verklaring. De eerste keuze is om (A) de beantwoording van OV 1 niet
alleen in het heden en de toekomst van het concept IGP te zoeken, maar ook het
verleden hierbij te betrekken. Vandaar dat we aandacht geven aan de ontwikkelingslijn
van IGP in ons land (van ILP naar IGP). De tweede keus is een doelkeuze. Wij stellen ons
tot doel te komen tot (B) het zo volledig mogelijk beschrijven van het intelligent
toepassen van de IGP-werkwijze. Hiertoe construeren we het analysekader IIGP
(Intelligente Intelligence-gestuurde Politiezorg). Het gevolg hiervan is dat we ook het
begrip politiezorg in Blauw nader moeten onderzoeken. Daarnaast stellen wij ons tot doel
om (C) een perspectief voor Intelligent Blauw te formuleren. Onderstaand lichten we A, B
en C toe.
A: De ontwikkelingslijn van IGP
Sinds het begin van deze eeuw is IGP (toen nog IGO geheten) een gangbaar begrip binnen
de politieorganisatie. Desondanks zijn er knelpunten te constateren aangaande (1) de
inhoud van het concept en (2) het praktisch werkend krijgen van het concept. Er zijn al
meerdere pogingen ondernomen om deze knelpunten op te lossen (zie subsectie 1.2.4 en
hierna sectie 2.2) maar tot nu toe zonder veel succes. Om die reden besteden wij
aandacht aan de ontwikkeling van IGP in ons land, teneinde de knelpunten te
identificeren.
B: Ons eerste doel: Intelligente IGP-werkwijze
Sinds 2005 is de positie van de IGP-werkwijze in ons land duidelijk. IGP is een werkwijze
die de visie op de politiezorg (in Blauw) moet ondersteunen (zie figuur 1.1 in subsectie
1.2.3). Om de IGP-werkwijze als ondersteunend middel voor politiezorg te begrijpen,
hebben we vier onderdelen van ons conceptueel onderzoeksmodel (zie figuur 2.1) nodig,
te weten: 1, 2, 3 en 4. De eerste twee onderdelen zijn de twee kaders: de IGP-werkwijze
(onderdeel 1) en Blauw (onderdeel 2). Onderdeel 3 bestaat uit het invullen van de
gesignaleerde leemtes, onder andere door het toevoegen van het begrip intelligent.
Hierdoor zijn we in staat om de intelligente IGP-werkwijze (onderdeel 4) te beschrijven.
We operationaliseren dit begrip vervolgens in het analysekader IIGP. Daarmee
specificeren we op welke wijze de IGP-werkwijze met de politiezorg van Blauw in
verbinding staat.
C: Ons tweede doel: Intelligent Blauw
Onze veronderstelling is dat begrip van IIGP een uitgangspunt is om te komen tot
Intelligent Blauw (onderdeel 6 van het conceptueel onderzoeksmodel, zie figuur 2.1, zie
ook sectie 1.5). We werken het concept Intelligent Blauw nader uit door het geven van
een beschrijving en een operationalisering. De onderdelen 1, 2 en 6 komen in dit
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hoofdstuk aan de orde. De onderdelen 3 en 4 behandelen we in hoofdstuk 3. Onderdeel 5
bespreken we in hoofdstuk 5.
2.1.2 Dataverzameling en data-analyse
De dataverzameling en data-analyse hebben plaatsgevonden voor drie onderwerpen, te
weten: (A) de ontwikkelingslijn IGP, (B) intelligente IGP-werkwijze en (C) Intelligent Blauw.
We behandelen onderstaand de punten (A), (B) en (C) nader.
A: Ontwikkelingslijn IGP
Voor de ontwikkelingslijn van IGP hebben we literatuuronderzoek uitgevoerd. Het betreft
naast wetenschappelijke werken, ook publicaties en verslagen uit de politieorganisatie
(internationaal en nationaal) en open bronnen (internet, kranten et cetera). Op deze wijze
zijn we gekomen tot een dataverzameling van beschrijvingen en interpretaties van IGP.
De data uit het literatuuronderzoek hebben we chronologisch geordend en voorts aan de
hand van het land van herkomst. Vervolgens is een vergelijkingsproces toegepast en is de
historie van het concept IGP gereconstrueerd.
B: Intelligente IGP-werkwijze
Voor de intelligente IGP-werkwijze hebben we eveneens een literatuuronderzoek
uitgevoerd. De dataverzameling is chronologisch geordend en geanalyseerd. In de analyse
van het concept IGP-werkwijze hebben we een aantal leemtes gesignaleerd, die we
hebben aangevuld met elementen uit de theorie. Was de reikwijdte van het eerder
genoemde literatuuronderzoek vooral het politie- en veiligheidsdomein. Voor het vullen
van de gesignaleerde leemtes is juist buiten dit domein gezocht, namelijk bij de agent
technology, BI (business intelligence) en kennismanagement. De twee kaders en het
vullen van de leemtes stelden ons in staat om de intelligente IGP-werkwijze en Blauw te
operationaliseren door het formuleren van dimensies, indicatoren en items. Tot slot, was
de constructie van het analysekader IIGP aan de orde, waarin we de intelligente IGPwerkwijze en Blauw met elkaar verbinden aan de hand van vier te onderscheiden fasen
van het besluitvormingsproces. Hierdoor zijn we in staat om precies aan te geven welke
van de eerder geformuleerde dimensies en indicatoren waar in het besluitvormingsproces aan de orde zijn. Door het hanteren van een procesmatige invalshoek in het
analysekader IIGP beschouwen wij de intelligence-producten als een input voor het
besluitvormingsproces.
C: Intelligent Blauw
De dataverzameling voor het concept Intelligent Blauw komt voort uit de domeinen
veiligheidszorg en bedrijfskunde (in het bijzonder BI). Immers, veiligheidszorg ligt voor de
hand en vanuit het oogpunt van de politieorganisatie mogen we concluderen dat de
politieorganisatie met enige regelmaat bedrijfsmatige concepten is gaan hanteren (zie
sectie 1.2.4). De wijze waarop het bedrijfsleven gebruik maakt van intelligence-producten
is een bron van inspiratie geweest. De analogie tussen het beïnvloeden van de sociale
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ordening aangaande veiligheid van de samenleving en de economische markt, was het
springende punt. Het begrip intelligente organisatie trad daarbij op de voorgrond. Binnen
de dataverzameling hebben we vervolgens een selectie gemaakt aangaande de gegevens
die betrekking hebben op een intelligente organisatie. Onze aandacht ging hierbij vooral
uit naar de kenmerken van een intelligente organisatie. Dit staat in tegenstelling tot de
inrichting en structuur van een intelligente organisatie. Met deze gerichte aandacht
hebben wij de data geordend en geanalyseerd. Onze vragen waren: (1) hoe wordt het
begrip intelligent uitgelegd? en (2) wat zijn de kenmerken van het begrip of daaraan te
relateren termen? 46 De analyse resulteerde in (1) een beschrijving van het begrip
Intelligent Blauw en (2) een operationalisering van het begrip door dimensies, indicatoren
en items te formuleren.
2.1.3 Actualiteit en tijdsverloop
In hoofdstuk 1 (zie subsectie 1.2.2) hebben we mogen constateren dat IGP een concept is
dat (nog steeds) in beweging is. De beweging rondom IGP is geen theoretische
benadering, maar vooral gericht op het praktisch werkend krijgen van het concept. In dit
onderzoek komen zowel de theoretische als de praktische toepassing van IGP aan de
orde. Hoewel ons onderzoek voor de vorming van de Nationale Politie heeft
plaatsgevonden, trachten we de actualiteit van de bronnen bij te werken tot het moment
van publicatie van ons werk, want ook op dit moment (2014) is er sprake van een
programma Beter Informatiegestuurd Werken (BIGW). Het tijdsverloop voor wat betreft
de bronverwijzingen heeft een bereik tot 1 mei 2014.

2.2 Van ILP naar IGP in Nederland
In deze sectie beschrijven we de ontwikkeling van ILP naar IGP in ons land (zie figuur 2.2).
De ontwikkelingslijn van ILP naar IGP begint eind jaren negentig in het korps RotterdamRijnmond (RR). Meer precies bij de Regionale Recherche Dienst (RRD) van dit korps dat
het ILP-model ‘het informatieproces’ ontwikkelde. Later volgde de rest van Nederland,
vooral doordat ILP in de periode 2001-2005 een project was binnen het Programma
ABRIO. Het betrof het project Informatie Gestuurde Opsporing (IGO) dat in 2004 is
overgegaan naar het project Informatie Gestuurde Politie (IGP). 47 Nadat in 2006 het
programma ABRIO was beëindigd, heeft het tot 2008 geduurd voordat er een volgende
formele stap in IGP is genomen door het formuleren van (1) het NL-NIM (SBGi, 2008) en
(2) het Programma Intelligence. Sinds 2008 heeft de ontwikkeling van IGP niet stil
gestaan. Dit blijkt uit het in het korps Hollands Midden (HM) ontwikkelde concept FoBo
en de meer algemene notie RTI. Door FoBo en RTI dringt IGP door tot het straatniveau
van de politiezorg (zie Straver et al., 2012b, 2011; zie Maas & Tops, 2010; zie Maas, 2008).
Voor begrip van de ontwikkeling naar IGP gaan we in de onderstaande vijf subsecties
46
47

De termen data, informatie, kennis en intelligence worden divers gehanteerd. Daarmee is in het
literatuuronderzoek rekening gehouden. Zie hoofdstuk 3.
Dit besluit is genomen in de vergadering van de RvHC dd. 14 januari 2004 (ABRIO, 2004a).
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nader in op het informatieproces (2.2.1), IGO (2.2.2), IGP (2.2.3), FoBo/RTI (2.2.4) en
BIGW (2.2.5). Samen vormen deze vijf subsecties een korte historische schets. In
subsectie 2.2.6 werpen wij een blik vooruit op de toekomst van intelligentie in de
intelligence-gestuurde werkwijze binnen de maatschappelijke veiligheidszorg.
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Figuur 2.2: De ontwikkelingslijn van ILP naar IGP in Nederland vanaf 1994 tot heden.

2.2.1 Het idee informatieproces
Eind jaren negentig van de vorige eeuw is er in ons land enthousiasme ontstaan voor ILP
(zie subsectie 1.2.1). Eén van de voorlopers was het korps Rotterdam-Rijnmond. De
concrete aanleiding was een INK-zelfevaluatie, waaruit bleek dat de RRD vier
verbeterpunten had: (1) transparantie van de keuzeprocessen, (2) eenduidigheid in
sturing, (3) efficiency van de processen en (4) inzichtelijkheid van de resultaten.48 De
geformuleerde oplossing voor deze verbeterpunten was het ontwikkelen van een
adequaat ‘Informatieproces’ (Jansen, 2002). De reden om voor de term
‘informatieproces’ te kiezen was het besef dat alle werkzaamheden en vooral de keuzemomenten van politiemanagers, samenhangen met het beschikbaar hebben van
relevante informatie (zie De Hert & Vis, 2005a; Peterson, 2005; Smith, 1997).
Inspiratie voor de oplossing is door de RRD mede gevonden in het Korps Kent. Vanwege
de criminele mogelijkheden die de zeestraat Het Kanaal biedt, was er regelmatig overleg
tussen het korps Rotterdam-Rijnmond en de Britten. In het bijzonder met het politiekorps
Kent (zie Jansen, 2005).49 In 1994 gooide het korps Kent rigoureus het roer om, door het
korps in te richten conform een militair intelligence-model. Dit intelligence-model is later
48

49

INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het INK-model is “een model dat organisaties helpt om
op een eenvoudige wijze de interne organisatie continu af te stemmen op de wensen en eisen van de
klant, de medewerker en de maatschappij. Dit kan op verschillende manieren: doorlichten (INK als
diagnosemodel), besturen (INK als besturingsmodel), en denkkader (INK als referentiemodel)” (zie
Dooren, Venneboer & Kenkhuis, 2002, p. 9; zie verder www.ink.nl). Zie ook Terpstra (2010) over de
relatie tussen INK en andere bedrijfmatige bewegingen binnen de Nederlandse politie.
Midden jaren negentig van de vorige eeuw was er “tussen het politiekorps Kent en de RRD … een
Memorandum of Understanding getekend, waarin binnen beschreven kaders, werd afgesproken elkaar
wederzijds bij te staan met ontwikkelingen binnen de opsporing” (Jansen, 2005, p. 46).
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de basis geworden voor het Britse ILP-model NIM (NCIS, 2000). Voor ons land diende het
NIM als voorbeeld.50
2.2.2 IGO
Door de RvHC is in het laatste kwartaal van 2000 een stuurgroep geformeerd, die de
opdracht kreeg om ILP/NIM voor ons land nader te onderzoeken (ABRIO, 2001, p. 1).51 De
opdracht werd later onderdeel van het Programma ABRIO. Voor de stuurgroep, die
zichzelf de naam ‘stuurgroep IGO’ gaf, stond de volgende probleemstelling centraal.
“Hoe kunnen de politie en het Openbaar Ministerie komen tot een werkwijze, waarbij door
middel van een beter gebruik van gegevens en informatie over de externe omgeving
prestatieverbetering (maximaal resultaat) van de opsporing wordt bereikt? Met andere
woorden, hoe kan vat worden gekregen op de (aan)sturing van het informatieproces en het
opsporingsproces? En, wat betekent dit voor de politieorganisatie en het Openbaar
Ministerie?” (ABRIO, 2001, p. 3).

Het onderzoek van de stuurgroep IGO mondde uit in de rapportage: ‘Informatie
Gestuurde Opsporing. It’s no rocket science; it’s just common sense but it works’ (ABRIO,
2001). De verbetering van de opsporing en vervolging zou vooral moeten plaatsvinden
vanuit het oogpunt van (1) gemeenschappelijkheid, (2) standaardisering en (3) een
probleemgerichte organisatie (ABRIO, 2003, p. 3). Het formuleren van een
sturingsconcept IGO zou hierbij behulpzaam zijn. De kern van het sturingsconcept IGO is
een sterke koppeling tussen het opsporingsproces en het informatieproces (ABRIO,
2003a, p. 3).
“Criminaliteitbestrijding wordt in dit model gezien als de core business waar de politie zich
mee moet bezighouden. Vanuit de probleemanalyse van de externe omgeving wordt
gekomen tot afgewogen keuzen in de opsporing, die leiden tot een optimale inzet van
mensen en middelen met duidelijk benoemde resultaten. Uiteindelijk dragen deze
resultaten bij tot het gewenste effect: een veilige, leefbare en integere samenleving”
(ABRIO, 2001, p. 22).52

Hoewel het sturingsconcept IGO (later sturingsmodel IGO) in eerste instantie beperkt was
tot de opsporing binnen de politie, gaf de stuurgroep aan dat IGO van toepassing kon zijn
voor het totale politiewerk en andere organisaties in de veiligheidsketen, om te komen
50
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Zie appendix B voor (1) de achtergrond en de ontwikkeling van ILP in het korps Kent en (2) de
achtergrond en de implementatie van het NIM in Groot-Brittannië.
In het visiedocument IGO geeft de stuurgroep de volgende aanleidingen voor de opdracht “(1) signalen
uit de samenleving (stijging criminaliteit, onveiligheidsgevoelens van burgers, kritiek op de opsporing et
cetera), (2) de wijze waarop de politie en het Openbaar Ministerie hun bedrijfsvoering en werkprocessen
aan het verbeteren waren en (3) het op elkaar laten aansluiten van de prioritering en werkprocessen van
de politie en het Openbaar Ministerie in de strafrechtketen, volgens het idee van procesmanagement”
(ABRIO, 2001, p. 1).
Het sturingsconcept IGO ging al snel sturingsmodel IGO heten. “Een sturingsmodel het verband
zichtbaar maakt tussen strategie, doelen, processen en middelen van een organisatie. Vanuit de strategie
worden resultaatdoelstellingen geformuleerd en middelen toegewezen ten behoeve van de verschillende
processen (hier informatieproces en opsporingproces), zodat de processen gestuurd kunnen worden.
Wanneer de processen effectief of efficiënt uitgevoerd worden, dan zal de organisatie haar doelstellingen
(resultaten) bereiken” (ABRIO 2002a, p. 2).
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tot betere prestaties (ABRIO, 2001, p. 33).53 Dit werd het ‘wenkend perspectief’ van IGO
genoemd.
Van de toenmalige opdrachtgevers van het Programma ABRIO, het ministerie van BZK en
het ministerie van Justitie, kreeg de stuurgroep IGO de opdracht om IGO nader uit te
werken en in zogenaamde proeftuinen voor de Nederlandse situatie te beproeven
(ABRIO, 2004a, zie ook subsectie 1.2.2 punt B).54 Halverwege 2001 werd binnen het
Programma ABRIO gestart met het project IGO. De doelstelling van het project IGO was:
een sturingsmodel te ontwerpen en te testen voor het aansturen van het informatie- en
opsporingsproces. Het sturingsmodel IGO, dat is ontstaan in de periode 2001-2003, hield
een probleemgerichte werkwijze in en kan gekarakteriseerd worden als opsporing op
basis van intelligence-producten.
“IGO betekent voor de politie dat er gebruik wordt gemaakt van een veelheid aan bronnen
en analyses waardoor er inzicht ontstaat in de criminaliteit en de wensen van de
samenleving. Informatie wordt breed verzameld, waarbij aandachtsvelden zoals
geprioriteerd door politiemanagement en bevoegd gezag met name aandacht krijgen.
Zodoende wordt het mogelijk om van te voren duidelijke keuzen te maken voor de
belangrijkste problemen waarop dan de meeste energie wordt gericht. De sturing van zowel
het informatieproces als het opsporingsproces vindt plaats door de leidinggevenden die
streven naar efficiëntie en effectiviteit bij de inzet van mensen en middelen” (IOOV, 2008,
p. 18).

2.2.3 IGP
In januari 2004 is door de RvHC besloten dat het sturingsconcept IGO niet exclusief was
voor de opsporing, maar van toepassing was op het gehele politiewerk (ABRIO, 2004a).
Kortom, de RvHC erkende het wenkende perspectief van IGO en dus werd IGO omgezet in
Informatie Gestuurde Politie (IGP). De implementatie van IGP (2004 – 2006) vond in ons
land plaats langs twee sporen (zie ABRIO, 2004a).
Implementatie IGP langs twee sporen
Het eerste spoor betrof een landelijke implementatie van drie standaardwerkwijzen die
vooral gericht waren op de projectmatige opsporing. Het betrof (1) het voorbereiden van
projecten (onderzoeken) in de opsporing, (2) het verwerken van restinformatie uit
onderzoeken, en (3) het maken van (beschrijvende) criminaliteitsanalyses aan de hand
van standaardformaten. Het tweede spoor betrof een ‘maatwerkimplementatie’ van IGP
53
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De Hert en Vis (2005a, p. 63) vroegen zich af of ILP niet beter Intelligence Led Investigation had
moeten heten. Vanuit het ontstaan van het Kentse ILP-model dat vooral gericht is op misdaadbestrijding
en de eerste uitwerking daarvan in ons land (IGO) een begrijpelijke vraag. Echter, de keuze voor de term
opsporing is destijds bewust genomen. Bij aanvang van het project IGO had procesmanagement binnen
de Nederlandse politie de aandacht. De Nederlandse politie (en het Openbaar Ministerie) sprak over de
hoofdprocessen van het politiewerk (de ontwikkeling van het Referentiekader Bedrijfsprocessen Politie,
het RBP). De term recherche werd in dit kader vervangen door opsporing, omdat het recherche een
aanduiding is voor een functionele eenheid. Immers, ook een Blauw team kan opsporen als activiteit
verrichten. Vandaar de keuze voor opsporing in IGO.
Dit besluit was conform de aanbeveling van de stuurgroep IGO (zie ABRIO, 2001, p. 35).
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binnen zes geselecteerde korpsen, die hiervoor extra ondersteuning kregen van het
Programma ABRIO (ABRIO, 2004a).55 In dit tweede spoor lag het accent op de koppeling
tussen de stuurprocessen en het informatieproces. Het omvatte twee opdrachten. De
eerste opdracht betrof het implementeren van twee (standaard)werkwijzen: (1) het
sturen met informatie, opdat stuurploegen keuzen maken op grond van analyseproducten
(deze keuzen zijn afgezet tegen de beschikbare capaciteit in relatie tot geformuleerde
doelstellingen) en (2) het sturen op informatie door het hanteren van een briefings- en
debriefingproces, zodat politiefunctionarissen met concrete opdrachten de straat opgaan;
natuurlijk vond hier ook een feedback en control plaats (dit laatste werd gedaan om de
activiteiten van de politiefunctionarissen doelgericht te laten zijn; voorheen bepaalden zij
zelf veelal de invulling van hun werktijd). De tweede opdracht was om (1) het
informatieproces en (2) de informatieorganisatie te ontwerpen en te implementeren
(ABRIO, 2004a).
De reden om onderscheid te maken tussen de twee sporen was dat voor de onderwerpen
van het tweede spoor gold dat het daarbij zou gaan om een “majeur veranderingstraject
… waarbij cultuur en leiderschap een grote rol spelen” (ABRIO, 2004a, p. 5). Vandaar dat
het tweede spoor eveneens tot doel had te komen tot best practices die andere korpsen
konden gebruiken bij het implementeren van IGP. Hiertoe werd er een expertgroep
‘invoering IGP’ geformeerd (ABRIO, 2004a).56
Evaluatie van de implementatie van IGP
Het eerste spoor is in de tweede helft 2006 geëvalueerd door het houden van een
collegiale toetsing. Dit hield in dat korpsen elkaar toetsten op de mate waarin de drie
standaardwerkwijzen van IGP geïmplementeerd waren. De uitkomsten van deze collegiale
toetsing zijn niet openbaar gemaakt. Het tweede spoor is in het laatste kwartaal van 2005
geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
alleen kenbaar gemaakt aan de betreffende korpsen en zijn op verzoek van de
onderzochte korpsen niet openbaar gemaakt.57 De opbrengsten van de twee implementatiesporen zijn opgetekend in het ‘leerboek IGP’ (Maas, 2007). Aan dit werk is destijds
weinig ruchtbaarheid gegeven. Het is als het ware ongepubliceerd gebleven. Verspreiding
van het leerboek IGP (waaronder aan ons) vond plaats door een ‘via-via email methode’.58

55
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De zes korpsen waren Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden, Noord-Holland Noord,
Utrecht en Rotterdam-Rijnmond (ABRIO, 2004a).
In de expertgroep invoering IGP hadden de zes geselecteerde korpsen zitting. Later sloot het korps
Midden en West Brabant aan. De expertgroep invoering IGP was één van de expertgroepen van de SBGi
van de Board opsporing (zie ABRIO, 2004a, 2003f, 2002e).
Het niet beschikbaar zijn van de evaluaties (collegiale toetsing en de evaluatie van het
onderzoeksbureau) en (in eerste instantie ook) het leerboek IGP is gebaseerd op correspondentie met de
heer H. van der Meer het toenmalige waarnemend Hoofd van het Programmabureau ABRIO (e-mail d.d.
19 april 2007).
We gebruiken de term ‘via-via email methode’ als variant op ‘mond op mond reclame’.
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Persoonlijk vind ik, de wijze waarop met de evaluaties van de implementatie van IGP
evenals het leerboek IGP is omgegaan, te kwalificeren als teleurstellend en niet passend
bij een publieke organisatie die zichzelf ziet als een lerende organisatie (zie ook Tops,
Sprenger, & Kop, 2013; Sprenger, 2008). Mijn eerdere persoonlijke betrokkenheid bij IGP
terzijde leggend, ben ik van mening dat de politie als publieke organisatie transparant
moet willen zijn over haar inspanningen, de resultaten en de kosten. Deze transparantie
geldt naar mijn idee niet alleen voor resultaten betreffende de veiligheid van ons land,
maar ook voor verandertrajecten zoals IGP.59 Meer specifiek vind ik dat de omgang met
de evaluaties en het leerboek het lerend vermogen van de politie heeft verkleind.
Vandaar dat het wellicht ook niet verwonderlijk is dat het veiligheidsprobleem aangaande
IGP in ons land tot op de dag van vandaag bestaat.60
Conclusies over implementatie IGP
Naast de collegiale toetsing van het eerste spoor en de toetsing van het tweede spoor
door een extern onderzoeksbureau zijn er in 2005 twee onderzoeken uitgevoerd die
conclusies trekken over de implementatie van IGP: (A) onderzoek van de IOOV (2006) en
(B) onderzoek van Hoogenboom (2006). We bespreken onderstaand A en B kort.
A: Onderzoek van de IOOV
In 2005 heeft de IOOV onderzoek verricht naar de kwaliteit van de politiële
opsporingstaak. In dit onderzoek komen IGP (IGO) en andere opbrengsten van het
Programma ABRIO aan de orde. De conclusie van de IOOV over IGP was als volgt.
“Over informatiegestuurde politie wordt erg veel geschreven. De toegestuurde
documentatie was overweldigend en bleek bovendien overwegend doordacht, concreet en
gericht op invoering. Bijna alle korpsen zijn bezig met implementeren; sommige korpsen
zijn al toe aan evalueren. De Inspectie realiseert zich dat de introductie van
informatiegestuurde politie een ingrijpende beleids-, werk- en vaak ook
organisatiewijziging met zich meebrengt. De indruk is dat de meeste korpsen een flinke
stap hebben gezet, en daarbij ook gebruik maken van elkaars ervaringen” (IOOV, 2006, p.
13).

Wij zijn kritisch op de conclusie van IOOV om de volgende reden. Als we de afgenomen
enquêtes bezien, dan mogen we concluderen dat de vragenlijsten diverse onderdelen van
IGO/IGP raken (zie IOOV, 2006 bijlagen) maar niet in de samenhang van IGP worden
geplaatst in het onderzoek. Zo spreekt IOOV (2006, p. 82, p. 96) over “IGP en briefing en
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Naar mijn mening geldt dit ook voor andere veranderingstrajecten, zoals de gehele
informatiehuishouding van de Nederlandse politie en op dit moment (2013) de transitie naar één
Nationale politie.
Wel moeten we hier vermelden dat het Netwerk Innovatie Kwaliteit, leren voor en door de politie op 23
april 2009 nog een themadag heeft georganiseerd met de titel “IGP hoe staat het er mee?” De twee
hoofdvragen hier waren: (1) hoe gaat het nu met IGP in de praktijk? en (2) hoe zorgen we ervoor dat we
alle verzamelde informatie ook gericht inzetten? (zie http://www.nikthemadag.nl/doc/doc/47.html, laatst
bezocht 20-1-2014).
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debriefing”, terwijl briefing en debriefing onderdeel is van IGP.61 Hierdoor is het voor ons
lastig om te bepalen waar de uitspraak van de IOOV nu echt betrekking op heeft. Te meer
omdat de producten van het programma ABRIO, die geëvalueerd zijn en vallen binnen het
concept IGO, vooral betrekking hebben op de meer zware en georganiseerde criminaliteit
(zie spoor 1 van de implementatie IGP in subsectie 1.2.2 onderdeel C).
Ondanks de positieve conclusie over IGP signaleerde de IOOV ook dat er sprake was van
vrijblijvendheid als het gaat om implementeren van onder andere de ABRIO-producten.
Zo gaf zij aan dat een besluit van de RvHC niet zonder meer gevolgd werd door
implementatie in de korpsen. Bovendien concludeerde de IOOV dat externe prikkels,
zoals het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 en de resultaatverplichtingen,
wel invloed hadden maar geen garantie vormden voor de implementatie (IOOV, 2006, p.
71, zie ook subsectie 1.2.4).
B: Onderzoek van Hoogenboom
In 2005 heeft Hoogenboom onderzoek gedaan naar prestatiesturing en bedrijfsvoering in
vijf korpsen.62 In zijn werk bespreekt hij naast het INK-model, veelvuldig het IGP-model.
De toon in zijn werk over het ‘sturingsinstrument IGP’ is positief. 63 Hoogenboom (2006,
pp. 75-76) concludeert dat de door hem onderzochte politieregio’s al meer volgens de
principes van IGP (de combinatie van briefings, infodesks op districtsniveau, enzovoorts)
werken. Hij merkt echter op dat de IGP-principes nog niet geborgd zijn in de organisatie.64
Einde Programma ABRIO
Met het beëindigen van het Programma ABRIO in 2006 en het beëindigen van de
expertgroep ‘invoering IGP’ in 2007 werd het project IGP voor de Nederlandse politie
formeel afgerond. Ofschoon IGP niet politiebreed was geïmplementeerd, mogen we
concluderen dat IGP als concept wel invloed heeft gehad. Ten eerste heeft IGP een
duidelijke plaats gekregen in de herijking van de politiefunctie PiO (RvHC, 2005) als één
van de basisprincipes (zie subsectie 1.2.3). Ten tweede zijn de gedachten achter het
61
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Zo komt ook het maken van keuzen en de prioriteitstelling aan de orde in het rapport, maar die zijn geen
onderdeel van IGP in het rapport. Verder wordt gesproken over de IGO-informatieproducten en
tegelijkertijd spreken de onderzoekers van criminaliteitsanalyse als twee verschillende onderwerpen (zie
IOOV, 2006).
De korpsen Flevoland, Rotterdam-Rijnmond, Gelderland-Midden, Utrecht, en Haaglanden zijn door
Hoogenboom (2006, p. 20) onderzocht. Twee van deze korpsen waren betrokken bij de maatwerkimplementatie: Gelderland-Midden en Haaglanden. De korpsen Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden
en Utrecht waren betrokken bij het project IGO.
In een later werk van Hoogenboom (2010) laat hij zich veel minder positief uit over IGP. Hij geeft in dit
werk een waarschuwing af voor het concept ILP en andere concepten. “we should be wary of the neverending academic and consultancy addiction to ever-new concepts. … In the end, to describe and analyse
policing, a limited number of concepts are relevant” (Hoogenboom, 2010, p. 209, 2009). Zie verder ook
Berghuis en De Waard (2012).
Enkele respondenten van Hoogenboom (2006, pp. 75-76) geven aan dat “IGP nog van de grond moet
komen”, “Nog te vrijblijvend, afhankelijk van teamchef”, “ (…) het concept leeft. Er komt meer
structuur in informatieprocessen, er komt meer eenduidigheid. Maar, het is nog geen IGP zoals bedoeld
is (…)”.

62

concept IGP mede aanleiding geweest tot de herziening van het verwerken van
politiegegevens: de wet politiegegevens (TK 2005-2006, 30 327).65 Ten derde, brengt IGP
politiemensen in beweging om meer te doen met de informatie die beschikbaar is. In
ieder geval om hierop weer de focus te leggen (Straver et al., 2012, 2011; IOOV, 2006).66
Intelligence-gestuurde politiezorg
In 2008 verschijnt het NL-NIM (SBGi, 2008). Het NL-NIM maakt duidelijk (1) op welke
wijze bestaande informatie de politie stuurt, en (2) de wijze waarop de politie op de
informatieprocessen stuurt (zie Kop & Klerks, 2009a, p. 18; Sprenger et al., 2010).67 Het
doel van het NL-NIM was om het politiewerk meer volgens IGP te laten gaan verlopen,
want intelligence-gestuurd werken beschouwde de politie als een voorwaarde voor het
politiewerk. Het was een “strategisch speerpunt van de politie” (Kop & Klerks, 2009a, p.
19). Vandaar dat in 2008 het Programma Intelligence werd opgezet. 68
“Het uitgangspunt is dat door intelligence-gestuurd te werken, de politie de effectiviteit in
de uitvoering van de operationele taken verbetert” (Kop & Klerks, 2009a, p. 18).

Intussen had er ook voortgang van denken plaatsgevonden (voortschrijdend inzicht) over
de vertaling van IGP. Vanaf 2008 moet men IGP lezen als intelligence-gestuurde politie.
Om deze term nader te duiden is er naast het NL-NIM een doctrine intelligence-gestuurd
65
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In de memorie van toelichting op de WPG (TK 2005-2006, 30 327) is IGP als term niet meer
opgenomen. Wel zijn in deze memorie van toelichting de gedachten achter IGP opgenomen ten aanzien
van: (1) één informatiehuishouding, (2) verbanden leggen tussen databestanden en (3) te komen tot
effectieve en efficiënte politiezorg mede op basis van informatie. In een eerdere (concept) versie was
informatiegestuurd
werken
(lees
IGO)
wel
opgenomen
als
term
(zie
http://www.njb.nl/website/data/actuadoc/adl041502.pdf, laatst bezocht 15-9-2013).
Dit derde punt komt overeen met conclusies over IGP in internationale literatuur (zie Wood & Shearing,
2007, p. 55; Tilley, 2003 p. 321).
Was het ontwerp IGO een gezamenlijke inspanning van de politie en het Openbaar Ministerie. In 2009
neemt het Openbaar Ministerie over het NL-NIM een ander standpunt in. “Het NIM probeert het
ingewikkelde sturingsproces in een helder schema te vatten. Het bepaalt dat elk sturingsniveau een
zogenoemde weeg- en stuurploeg nodig heeft bestaande uit openbaar bestuur, Openbaar Ministerie en de
politie. Om informatiegestuurde politie mogelijk te maken, zal, volgens de politie, de structuur van
sturen en beslissen moeten worden herzien. Daar lopen de meningen van politie en Openbaar Ministerie
uiteen. Het Openbaar Ministerie is namelijk van mening dat de huidige structuur, bestaande uit
driehoeken en weeg- en stuurploegen, vooralsnog voldoet: de driehoeken sturen op strategisch en
tactisch niveau en de weeg- en stuurploegen, bestaande uit politie en Openbaar Ministerie, sturen op
tactisch en operationeel niveau” (Hillenaar & Van Steeg, 2009).
Het programma Intelligence was onderdeel van het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde
Misdaad (zie TK 2007-2008 29 911, nr. 10) Haar hoofddoelstelling is het ontwikkelen van de
Nederlandse politie naar één intelligence-gestuurde organisatie: “De politie leert in de sturing en in de
uitvoering van het politiewerk concernbreed veel beter met intelligence te werken en daarmee effectiever
te worden. Door de informatieorganisatie van de politie moeten verbanden tussen delicten en
dadergroepen, op (inter)lokaal, (boven)regionaal en (inter)nationaal niveau, sneller en beter gelegd
worden” (Kop & Klerks, 2009a, p. 19). Het Programma Intelligence richt zich hierbij primair op
verbetering van de samenhang en afstemming tussen de informatieorganisaties op regionaal en landelijk
niveau. In 2009 is daartoe door het programma de architectuur van de informatieorganisatie beschreven,
die richtlijnen geeft voor de implementatie van het NL-NIM in de korpsen (Programma Intelligence,
2008). De architectuur beschrijft de richting en inrichting van de informatieorganisatie (zie ook Staffeleu
et al., 2011). Verder wordt ingezet op het hanteren van eenduidige terminologie, zodat dezelfde
ontwikkelingen voor zover nodig overal dezelfde naam, vorm en inhoud krijgen.
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politiewerk verschenen (Kop & Klerks, 2009a). Het begrip intelligence heeft vanaf dat
moment in de politiepraktijk duidelijk ingang gevonden. We behandelen intelligence in
deze studie daarom vanaf nu als een Nederlands begrip en zullen het daarom vanaf nu
niet meer cursiveren.
2.2.4 FoBo en Real-Time Intelligence
In juni 2008 schreef Maas een document met de titel: ‘IGP in volle omvang’. Het
vraagstuk dat Maas (2008, p. 1) opwierp was niet nieuw, namelijk: “Hoe zorg je voor een
permanente effectieve politiezorg in de huidige maatschappij? Een maatschappij die
steeds sneller verandert en waar de houdbaarheid van concepten steeds geringer wordt”.
De oplossing voor dit vraagstuk was niet nieuw, namelijk IGP. Wel vernieuwend was dat
Maas in ‘IGP in volle omvang’, IGP op het straatniveau van het politiewerk centraal zette.
Dit is in contrast met IGP waarin sturing centraal staat.
De uitleg van ‘IGP in volle omvang’ begint bij het waarnemen van agenten op straat. Maas
(2008, p. 3) geeft aan “dat er altijd sprake is van een interpretatie-, samenvattings- en
registratieverlies in de waarnemingen die politiefunctionarissen op straat opdoen. De
huidige maatschappelijke problemen kunnen zich dat verlies niet permitteren. Immers,
deze waarnemingen vormen de basis voor de intelligence die gebruikt wordt om te sturen
op politiewerk”. De gedachte van Maas is dat de informatievergaring en -verwerking
binnen de huidige samenleving er één moet zijn die snel, flexibel, permanent en actueel
is.69 Deze gedachte leidde vervolgens tot het FoBo-concept; een werkwijze waarbij straaten systeeminformatie samen komen.70
“Indien een collega bij het waarnemen buiten, op het moment dat hij de neiging heeft om
een pen te pakken om iets te gaan noteren, contact legt met een professionele backoffice
kan informatie direct doorgegeven worden. Door het ‘live’ contact met de backoffice kan
de collega verder bevraagd worden op aanvullende informatie. Informatie die door de
interpretatie al weggefilterd was, maar ook nieuwe informatie die gevraagd wordt aan de
hand van actuele of historische gebeurtenissen. Het verliespercentage van 50% kan op deze
wijze fors worden teruggebracht. Zodra in de backoffice dan tevens alle administratieve
werkzaamheden verricht worden die normaal gesproken door betreffende collega gedaan
hadden moeten worden, wordt gelijktijdig de inzetbaarheid buiten vergroot. Collegae
hoeven niet ‘naar binnen’ te komen voor administratieve taken want als zij straks aan het
einde van een dienst binnen komen ligt al het werk van die dag al uitgeprint klaar.

69

70

Het concept FoBo zou een deel van het antwoord kunnen zijn op een vraag van De Hert en Vis (2005a,
p. 68). Zij vroegen zich af of je politiemensen wel kan verplichten om allerlei waarnemingen vast te
leggen in systemen. Het idee van Maas was juist om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken door de
drempel weg te nemen.
De ambitie van Maas (2008) was groter dan het idee van FoBo. FoBo was, aldus Maas, slechts één van
de ‘pijlers’ van IGP in volle omvang. Maas had nog drie andere pijlers in gedachten, namelijk (1)
ongestructureerde en gestructureerde dataopslag, (2) beter gebruik van artificial en human intelligence
en (3) integrale toegang tot data ten behoeve van real time informatieproducten.
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Doorlezen en ondertekenen is dan nog het enige dat van ze verwacht wordt. Blauw wordt
dan weer blauw op straat” (Maas, 2008, p. 3).71

Vanaf 2009 is in het korps Hollands-Midden, waar Maas destijds werkzaam was,
geëxperimenteerd met het FoBo-concept (zie Straver et al., 2013, 2012, 2011, 2010; Maas
& Tops, 2010).72 De resultaten van deze experimenten waren in 2011 aanleiding voor het
besluit om het FoBo-concept op te nemen als de aanval op de bureaucratie en als
versterking van het vakmanschap in de basispolitiezorg en de recherche (TK 2010-2011,
29 628, nr. 238, punt 2 slimmer politiewerk).73 Echter, in de inrichting van de Nationale
politie is dit besluit slechts ten dele terug te vinden. Dit heeft te maken met de komst van
de notie real-time intelligence (RTI) en daaruit volgend het Real-Time Intelligence
Centrum (RTIC) die wel in de structuurschets van de Nationale Politie zijn opgenomen
(Inrichtingsplan Nationale politie, juli 2012, p. 18 en p. 55).74
In de loop van 2010-2011 heeft de notie van RTI terrein gewonnen binnen de
Nederlandse politieorganisatie. Inmiddels zijn er met de komst van de Nationale Politie
RTIC’s ingericht.75 De functie van RTI is de politieman op straat te ondersteunen in zijn
werk met intelligence (Van Duijneveldt, Van Os, & Tops, 2012; Straver et al., 2012; Den
Hengst, Regterschot, & Van der Torre, 2011). De omschreven functie van RTI maakt
onderdeel uit van het FoBo-concept.76 Naast de RTI-functie is in het FoBo-concept sprake
van een tweede functie, namelijk real-time invoer, waardoor (1) het mogelijk is om de
productie van intelligence-producten te versnellen, (2) er sprake is kwalitatieve data71
72
73

74

75
76

Zie http://nos.nl/video/219959-politie-moet-voorbeeld-korps-hollands-midden-volgen.html voor de
werking van FoBo.
In 2009 is allereerst geëxperimenteerd in één gebiedsgebonden team (zie Straver et al., 2010). In 2010 is
het FoBo-concept verder uitgerold naar drie teams binnen één district (zie Straver et al., 2011).
Achterliggende reden om het FoBo-concept in het aanvalsplan op te nemen, was de verwachte
administratieve lastenverlichting. De administratieve lastenverlichting is slechts één van de twee
perspectieven die het FoBo-concept biedt (Straver et al., 2011, p. 11). Voor onze studie is het tweede
perspectief vooral ook interessant, namelijk: “een betere informatieondersteuning van sturing en
uitvoering van het politiewerk …” (Straver et al., 2011, p. 11).
Wij beschrijven in ons werk de inhoudelijke verschillen (en overeenkomsten) tussen FoBo en RTI,
omdat dit onze interesse heeft. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er ook een meer politieke dimensie
bestaat bij concepten als deze. De oorzaak van het niet opnemen van FoBo in de structuurschets van de
Nationale Politie, ondanks dat de minister van Veiligheid en Justitie dit had aangekondigd, is gelegen in
de politieke dimensie die ook een politieorganisatie niet vreemd is (zie subsecties 1.2.2 en 1.2.4 en noot
18; zie Straver et al., 2013; Hoogenboom, 2010, p. 29).
Zie http://www.youtube.com/watch?v=RUuz6kp5Zxk.
Een noodzakelijke opmerking voor een goed begrip van FoBo/RTI is dat FoBo/RTI voor een deel een
inhoudelijke uitbreiding is van een functionaliteit die nu al bij de meldkamer van de politie is belegd. De
meldkamer heeft een poortwachterfunctie binnen de politie (zie Kuppens, Berevoets & Ferweda, 2010).
Voor burgers in nood is de meldkamer het eerste contact met de politie en voor uitvoerende
politiemensen heeft zij een life line-functie (Kuppens et al., 2010, p. 11). Binnen deze life line-functie
ondersteunt de meldkamer de medewerker op straat door (on)gevraagd informatie te verstrekken
(Kuppens et al., 2010, p. 23). Het is deze ondersteuning die RTI/FoBo voor haar rekening neemt. De
gedachte is dat de competentie van een meldkamercentralist niet intelligence genereren is, maar het regie
krijgen en behouden over hectische situaties en in die situaties de agenten op straat zo goed mogelijk
ondersteunen (Kuppens et al., 2010, p. 24). De medewerkers binnen FoBo en RTIC hebben juist de
competentie van het snel kunnen genereren van intelligence (Straver et al., 2011).
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invoer door onder meer het verifiëren van persoonsgegevens en (3) Blauw langer op
straat kan blijven, omdat de administratieve verwerking van de data door medewerkers
van de backoffice plaatsvindt (zie Straver et al., 2012, 2011, 2010). Drie voorbeelden van
intelligence-producten zijn: (1) een veiligheidsbeschrijving, (2) een veiligheidsanalyse, en
(3) een dreigingsbeeld. Een nadere beschrijving staat in subsectie 2.3.5.
2.2.5 Beter informatiegestuurd werken
Met de komst van het korps Nationale Politie in 2012 is IGP opnieuw een thema. Het doel
is om beter informatiegestuurd te gaan werken: het project BIGW. Uit het feit dat IGP
opnieuw als thema is benoemd, leiden we af dat het door ons gesignaleerde
veiligheidsprobleem tot op heden een uitdaging is voor de politieorganisatie (zie ook
Meershoek & Scheepmaker, 2012).
“Het korps Nationale Politie gaat werken als één informatiegestuurde organisatie, op basis
van één informatiepositie die voor alle politietaken en voor alle politiemensen altijd
toegankelijk is. Versnippering van informatie mag niet meer voorkomen. Voor goed
politiewerk is een informatiepositie nodig, die goed genoeg is om de belangrijke
veiligheidsproblemen aan te pakken op basis van scherpe analyses. Informatiegestuurd
werken is in combinatie met probleemgericht en gebiedsgebonden werken een in de
politiepraktijk bewezen effectieve strategie om veiligheidsproblemen aan te pakken”
(Projectplan Beter Informatie Gestuurd Werken, 2012).

Om beter informatiegestuurd werken te realiseren is het project BIGW ingericht. Hoewel
bij aanvang van het project BIGW de eenheden (de voormalige, samengevoegde
politieregio’s) een realisatieplan kregen met betrekking tot BIGW, mogen we constateren
dat BIGW niet de aandacht heeft binnen de Nationale Politie die het naar ons inziens
verdient. Zo werd eind 2013 het project ‘getemporiseerd’, omdat andere zaken voorrang
hebben.77 Wij zien dit als een gemiste kans, omdat BIGW voor de Nationale Politie een
rode draad had kunnen zijn voor tal van documenten die worden geproduceerd. Te
denken valt aan een scherper sturingsconcept, de inrichting robuuste basisteams, de
inrichting van de dienst regionale informatieorganisatie en de meldkamer. Tezamen met
de gemiste kans, constateren wij dat het FoBo-concept minder expliciet geëtaleerd wordt
dan verwacht mocht worden op basis van de opgedane ervaringen. De “annexering” van
ideeën is een compliment voor FoBo. Niettemin is het afwachten of de nieuwe fase van
alignment het concept als geheel op een hoger niveau brengt.
2.2.6 Een blik vooruit: intelligentie in de maatschappelijke veiligheidszorg
Door een intelligence-gestuurde werkwijze tracht de politieorganisatie haar politiezorg af
te stemmen op de veiligheidsproblemen in de samenleving. Hiertoe is een stelsel van
stuurprocessen en een intelligence-proces beschikbaar (zie sectie 2.3, kader IGPwerkwijze). Echter, de intelligence-gestuurde werkwijze is voor nu vooral een manier van
77

Gebaseerd op gesprekken met politiechefs in de eenheid Den Haag waar wij in 2013/2014 een opdracht
uitvoeren.
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werken binnen de politiezorg, terwijl de uitdaging er is om dit binnen de gehele
maatschappelijke veiligheidszorg te realiseren.78
“De ontwikkelingen gaan door. Het verbinden van de verschillende werkprocessen binnen
de politie is op vele plaatsen uitgebreid met het structureel verbinden van die
werkprocessen met die van partners, zowel binnen als buiten de overheid. (…) Dat daarbij
gebruik gemaakt kan worden van informatie afkomstig van nieuwe partners is evident: dat
is nu juist de toegevoegde waarde van die structurele samenwerking. Op basis van die
ontwikkelingen kan worden verondersteld dat het IGP-concept steeds meer zal leiden tot
een IGV-concept, waarbij intelligence-gestuurde veiligheidszorg garant staat voor een
steeds effectievere aanpak van de veiligheidsproblematiek. Multidisciplinaire
samenwerking met verschillende partners staat hierbij centraal” (Kop & Klerks, 2009a, p.
18).

In hoofdstuk 1 hebben we duidelijk gemaakt dat het begrip ‘intelligent’ zich als eis voor
organisaties in deze tijd heeft aangediend. Intelligent bestaat uit drie vermogens, te
weten alert, adaptief en responsief (zie sectie 3.5). De intelligentie uit zich in de
ontwikkeling van deze vermogens. Het gaat om het besef van, het aanroepen van en het
samenwerken binnen deze vermogens. Intelligence-gestuurde veiligheidszorg (IGV) zien
wij als de uiteindelijke vertaling van ILP voor de maatschappelijke veiligheidszorg, zoals
dat als wenkend perspectief van IGO was geformuleerd (zie subsectie 1.2.2, onderdeel B).
Intelligent Blauw kan dus een tussenstap zijn naar IGV.

2.3 Kader IGP-werkwijze
In deze sectie beschrijven we het kader IGP-werkwijze (onderdeel 1 conceptueel
onderzoeksmodel, zie figuur 2.1). In subsectie 2.3.1 behandelen we de drie bestanddelen
van het kader IGP-werkwijze. In de subsecties 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 werken we het kader
IGP-werkwijze uit voor de gebiedsgebonden eenheden voor de situatie ten tijde van ons
onderzoek.79 We hanteren hierbij een procesmatige invalshoek van ‘het nemen van
intelligence-led beslissingen’ en voegen de termen strategisch, tactisch en operationeel
aan de titel van de subsecties toe. Door deze uitwerking komen we pas in subsectie 2.3.5
78

79

Meershoek en Hoogenboom (2012, p. 14) bespreken het ruime pallet van policing-activiteiten dat er
bestaat in de huidige samenleving. binnen de maatschappelijke veiligheidszorg. Zij stellen (1) dat andere
policing-systemen (grey-policing) weinig wetenschappelijke aandacht krijgen en dat dit bovendien
vooral beschrijvend onderzoek is. Voorts (2) stellen zij zich de vraag, welke gevolgen de talloze
verknopingen tussen de verschillende policing-systemen betekent voor de sturing van de veiligheidszorg.
“De vraag is: wie doet wat voor wie, wat wordt bereikt en wie is op welk resultaat aanspreekbaar?
(Meershoek & Hoogenboom, 2012, p. 14). Tot slot stellen zij (3) een vraag over de publieke
verantwoording en democratische controle. Ten aanzien van dit laatste begrip stellen zij dat “om
democratische controle op politiewerk te behouden, dienen de klassieke, bij een rechtstatelijk geordend
politiebestel behorende begrippen als gezag, beheer en publieke verantwoording te worden herijkt”
(Meershoek & Hoogenboom, 2012, p. 14). Ook ons onderzoek richt zich op policing in de zin van
politiezorg. In hoofdstuk 8 verruimen wij onze blik naar de intelligence-led policing binnen de
maatschappelijke veiligheidszorg aan de hand van de begrippen sociale innovatie en smart areas. Wij
pleiten er voor om nader onderzoek te verrichten naar deze thema’s. De drie punten van Meershoek en
Hoogenboom (2012) zouden als leidende vragen kunnen dienen.
Met de komst van de Nationale Politie zijn de deelnemers, zoals die zijn weergegeven in de tabellen 2.4
en 2.5 gewijzigd (zie Van der Meulen, 2013).
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toe aan het intelligence-proces en de intelligence-producten. In subsectie 2.2.4 hebben
we evenwel reeds een voorschot genomen op de term intelligence-product en de drie
daar gegeven voorbeelden zijn volgens ons voldoende om een goed beeld te hebben over
wat intelligence-producten zijn.
2.3.1 Drie bestanddelen en voorlopige operationalisering IGP-werkwijze
Het eerste bestanddeel van de IGP-werkwijze bestaat uit een matrix die voortvloeit uit de
relatie tussen enerzijds het onderscheiden van sturingsniveaus binnen de
politieorganisatie en anderzijds het typeren van criminaliteit en/of ordeverstoring (zie
tabel 2.1). De onderscheiden sturingsniveaus zijn: niveau één (district/team), niveau twee
(regio) en niveau drie (het land). De typen criminaliteit en/of ordeverstoringen die aan de
sturingsniveaus zijn toegekend, hebben de territoriale afbakening van de problemen als
onderscheidend criterium (zie SBGi, 2008, p. 5). Door de hierboven gedefinieerde relatie
ontstaat er duidelijkheid over welk sturingsniveau binnen de politieorganisatie
verantwoordelijk is voor de aanpak van welk type criminaliteit en/of ordeverstoring.
Sturingsniveau

Type veiligheidsprobleem (criminaliteit en/of ordeverstoring)

Sturingsniveau 1:
district/team
Sturingsniveau 2: regio

Lokale criminaliteit en ordeverstoring op wijkniveau dan wel
districtsniveau.
Criminaliteit of verstoring van de orde over de grenzen van het district
heen, waarbij soms de inzet van bijzondere teams of eenheden nodig is.
Zware georganiseerde criminaliteit of openbare ordeproblematiek op
nationaal en internationaal niveau waarbij de inzet van speciale teams of
eenheden nodig is.

Sturingsniveau 3: land

Tabel 2.1: Bestanddeel één IGP-werkwijze; relatie sturingniveaus en veiligheidsproblemen.

Het tweede bestanddeel houdt in dat er een sterke koppeling bestaat tussen de
sturingsprocessen en het intelligence-proces. Concreet betekent dit dat er binnen elk
sturingniveau een koppeling bestaat tussen drie sturingsprocessen (strategisch, tactisch
en operationeel) en het intelligence-proces (SBGi, 2008, p. 5). Deze sturingsprocessen zijn
onder meer in het Referentiekader Bedrijfsprocessen Politie (RBP) uitgewerkt.80 Het RBP is
de architectuur voor de Nederlandse Politie (zie subsectie 2.4.2). Binnen de drie
sturingprocessen vindt het intelligence-led beslissen plaats op basis van intelligenceproducten (zie subsectie 2.3.5 voor voorbeelden en een nadere beschrijving) die
afgestemd zijn op het betreffende sturingsproces (SBGi, 2008, p. 5; Straver et al., 2011;
80

Het RBP heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Zie voor een toelichting hierop het RBP
2008 (Voorziening tot samenwerking Politie Nederland [Vts PN], 2008). Problematisch bij het
beschrijven van de bestanddelen in een procesmatige samenhang is dat de beschrijvingen van IGPwerkwijze gebaseerd zijn op oudere versies van het RBP dan de versie RBP 2008. Zo is het NL-NIM
gebaseerd op de versie 2006 en de ABRIO-beschrijvingen van IGP zijn gebaseerd op de RBP 2001,
2002 en 2003. Door het voortschrijdende inzicht bij de diverse scribenten van de RBP-en is de koppeling
niet altijd meer 1:1 te leggen. Het vergt daarom enige interpretatie, om de koppeling tussen de
bestanddelen en de procestermen te kunnen leggen. We hebben er voor gekozen om die processen te
benoemen, die in relatie staan tot IGP. Het RBP 2008 heeft naar ons idee vooral de aandacht gericht op
IGV.
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zie ook eerder ABRIO, 2002a). Vandaar dat er sprake is van strategische, tactische en
operationele intelligence-producten. In tabel 2.2 vatten we het tweede bestanddeel
samen.
Sturingsproces

Toelichting volgens NL-NIM

Procestermen volgens RBP

Intelligence-proces

Strategisch

Beslissingen over de
beleidsvorming

1.

Strategische intelligenceproducten

2.
Tactisch
Operationeel

Beslissingen over capaciteit
en aanpak
Beslissingen over de
daadwerkelijke uitvoering

3.
4.

5.

Ontwikkelen en
formuleren beleid en
strategie
Integraal plannen en
monitoren
Kiezen en monitoren
uitvoerend werk
Werk verdelen en
monitoren van het
uitvoerend werk
Uitvoeren werk

Tactische intelligenceproducten
Operationele intelligenceproducten

Tabel 2.2: Bestanddeel twee IGP-werkwijze; koppeling sturingsprocessen en intelligence-proces.

Het derde bestanddeel houdt in dat voor elk sturingsniveau één of meer
informatieknooppunten (IKP-en) zijn ingericht. Een IKP is een organisatorische eenheid,
die verantwoordelijk is voor het voeden van de drie sturingsprocessen met intelligenceproducten voor veiligheidsproblemen (zie subsectie 2.3.5 en tabel 2.3). Bedrijfsintelligence (managementrapportages op resultaten) valt buiten de verantwoordelijkheid
van het IKP (SBGi, 2008, p. 6). Door het bestaan van IKP-en op elk van de sturingsniveaus
is er sprake van een ‘stelsel van IKP-en’.
Sturingsniveau

IKP

Afgekort
als:

Sturingsniveau 1: district /
team
Sturingsniveau 2: regio
Sturingsniveau 3: landelijk

Districtelijk informatieknooppunt

DIK

Regionale informatieknooppunten
Nationaal informatieknooppunt

RIK
NIK

Tabel 2.3: Bestanddeel drie IGP-werkwijze; elk sturingsniveau heeft een informatieknooppunt.

De samenhang tussen de drie bestanddelen zijn in figuur 2.3 vanuit procesmatige
invalshoek weergegeven (zie Programma Intelligence, 2008; Vts PN, 2008; IOOV, 2006).
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Organisatorisch
niveau

Strategisch:
Ontwikkelen
beleid en strategie
Integraal plannen
en monitoren

Tactisch:
Kiezen en
monitoren
uitvoerend werk

Operationeel:
Verdelen werk
en monitoren
uitvoerend werk
Uitvoeren werk

I

IKP

In

4. Genereren intelligence:
Verzamelen en verwerken intelligence

Figuur 2.3: Relatie sturingsprocessen
1. en intelligence-proces.

2.3.2 Strategisch nemen van intelligence-led beslissingen
Het strategisch nemen van intelligence-led beslissingen binnen het proces strategisch
sturen, heeft in de politiedocumentatie over IGP tot op heden weinig aandacht gekregen
(zie ABRIO, 2003d). Het strategisch sturen is voorbehouden aan de driehoeken. Voor een
nadere toelichting op dit proces gebruiken we daarom andere literatuur dan de
beschikbare beschrijving van IGP. Onderstaand behandelen we (A) het strategisch sturen
en (B) het strategisch nemen van intelligence-led beslissingen.
A: Strategisch sturen
Het strategisch sturen is voorbehouden aan de driehoeken die bestaan op de drie
sturingsniveaus (SBGi, 2008, p. 5). De driehoek, ook wel gezagsdriehoek genoemd, is een
regulier overleg tussen vertegenwoordigers van politie, het Openbaar Ministerie en het
bestuur.81 Deze vertegenwoordigers spreken in dit overleg over de taakuitvoering van de
politie, elk vanuit hun specifieke deelverzameling van bevoegdheden die noodzakelijk zijn
voor het op peil houden dan wel verbeteren van de maatschappelijke veiligheid. De
functie van het driehoeksoverleg is vooral afstemming. Het strategisch sturen betreft het
afstemmen van beleid om zo tot een meer samenhangend beleid te komen (zie Michiels
et al., 1997, p. 109; cf. Elzinga et al., 1995, pp. 200-208).82 Kortom, het driehoeksoverleg
bestaat uit momenten van afstemmen waardoor politiezorg en maatschappelijke
veiligheidszorg meer in verbinding komen te staan met elkaar. Zie tabel 2.4 voor een
overzicht.83

81
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De wettelijke grondslag voor dit driehoeksoverleg was ten tijde van ons onderzoek artikel 14 van de
Politiewet (1993). In de huidige Politiewet (2012) is de wettelijke grondslag te vinden in artikel 13.
“Zo zullen afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot de inzet en capaciteit van de politie die
beschikbaar is voor de diverse politietaken, alsmede met betrekking tot het uitoefenen van toezicht op de
politie en het geven van sturing en uitvoering. Maar ook los daarvan is afstemming soms noodzakelijk,
omdat in de praktijk niet altijd een onderscheid kan worden gemaakt waarvoor de burgemeester dan wel
de officier van justitie gezagsverantwoordelijkheid draagt. Vooral handhaving van de openbare orde en
strafrechtelijke handhaving kunnen sterk met elkaar verweven zijn” (Michiels et al., 1997, p. 109).
Deze tabel is afgeleid uit het oorspronkelijke ontwerp van het sturingsmodel IGO (zie ABRIO, 2003a, p.
16). Het betreft daarmee de invulling van de driehoeken voor de komst van de Nationale Politie.
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Strategisch sturen

Driehoek

Deelnemers

Sturingsniveau 1: district

Districtelijke
driehoek

Sturingsniveau 2: korps

Regionale driehoek

Sturingsniveau 3: land

Landelijke driehoek

Burgemeesters van de gemeenten die binnen het
district vallen
Gebiedsofficier van Justitie
Districtschef
Korpsbeheerder
Hoofdofficier van Justitie arrondissement
Korpschef korps
Hoofdofficier van het Landelijk Parket
Korpsbeheerder KLPD
Korpschef KLPD

Tabel 2.4: Overzicht sturingsniveaus en strategisch sturen door driehoeken.

B: Strategisch nemen van intelligence-led beslissingen
Het strategisch nemen van intelligence-led beslissingen vindt plaats binnen de
driehoeken. In theorie betreft het de keuze over (1) welke maatschappelijke
veiligheidsproblemen prioriteit krijgen boven andere, (2) het bepalen van de globale
aanpak van deze problemen en (3) het monitoren en het bijsturen van het beleid (cf.
Programma Intelligence, 2008, p. 12; Vts PN, 2008; ABRIO, 2002a; 2002c). In een IGPwerkwijze vindt deze keuze plaats op basis van een intelligence-product (zie subsectie
2.3.5). De geformuleerde prioritering van maatschappelijke veiligheidsproblemen is
richtinggevend voor het tactisch sturen en daarbinnen het tactisch intelligence-led nemen
van beslissingen (cf. Programma Intelligence, 2008, p. 11; Vts PN, 2008; ABRIO, 2002a;
2002c). Kortom, het strategisch en tactisch sturen hebben een hiërarchische verhouding.
Voor Blauw is in eerste instantie vooral de districtelijke driehoek van belang. Daarnaast is
er op teamniveau nog een overleg van belang; het ‘lokaal overleg’ tussen een
burgemeester en zijn politiechef (de teamchef van een gebiedsgebonden eenheid).
Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: (1) meer algemene uitvoering van
politiewerk, (2) de uitvoering van politiewerk ten aanzien van specifieke maatschappelijke
veiligheidsproblemen en (3) potentiële risico’s die aanwezig zijn binnen het gebied van
het lokaal overleg (cf. Muller & Poelert, 1999, p. 78-79). Hoewel dit lokaal overleg vooral
is te typeren als tactisch sturen (zie subsectie 2.3.3 hierna) heeft het ‘lokaal overleg’ ook
kenmerken van strategisch sturen doordat er ook hier sprake is van prioritering van
maatschappelijke veiligheidsproblemen (zie punt 3). Dit overleg kan daarmee in de
praktijk eenzelfde werking hebben als de strategische beslissingen zoals wij die hierboven
hebben beschreven.
2.3.3 Tactisch nemen van intelligence-led beslissingen
In tegenstelling tot het strategisch nemen van intelligence-led beslissingen is het tactisch
nemen van intelligence-led beslissingen uitgewerkt in het NL-NIM (SBGi, 2008; zie eerder
ABRIO, 2003a). We bespreken (A) het tactisch sturen en (B) het nemen van tactische
intelligence-led beslissingen.
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A: Tactisch sturen
Het tactisch sturen is voorbehouden aan een stuurploeg. De stuurploegen functioneren
onder het gezag van de driehoek. In de theorie betekent dit dat een “stuurploeg bestaat
uit vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en bestuur” (SBGi, 2008, p. 8, zie
tabel 2.5).84
Deelnemers

Sturingsniveau 1

Sturingsniveau 2

Sturingsniveau 3

Politiechef (vz.)

Districtschef, divisiechef
of
lokale leiding
Gebiedsofficier

Korpsleiding

Vertegenwoordiger RvHC

Parketleiding

Vertegenwoordiger
Openbaar Bestuur

(Vertegenwoordigend)
Burgemeester

Informatiecoördinator

Lokale of districtelijke
Informatiecoördinator

Korpsbeheerder of
Vertegenwoordigend
Burgemeester
Regionaal
informatiecoördinator

Vertegenwoordiger
college van Procureurgeneraal
Vertegenwoordiger
korpsbeheerdersberaad

Vertegenwoordiger
Openbaar Ministerie

Nationaal
informatiecoördinator

Tabel 2.5: Samenstelling stuurploegen volgens NL-NIM. 85

De stuurploeg geeft in het tactisch sturen in feite uitvoering aan het geformuleerde beleid
(SBGi, 2008, p. 5). Het gaat om het kiezen en monitoren van uitvoerend werk. Een
informatiecoördinator (een politiemedewerker) voedt hiertoe de stuurploeg tijdig met de
juiste veiligheidsproducten (intelligence-producten, zie subsectie 2.3.5). De
informatiecoördinator is daarom een adviserende deelnemer aan de stuurploeg (Kop &
Klerks, 2009a, p. 23). Daarnaast bestaat er op elk sturingsniveau een weegploeg. Een

84

85

De integrale samenstelling van stuurploegen is noodzakelijk omdat: (1) de beslissingen van de
stuurploeg in beginsel alle politieprocessen aanstuurt en (2) door de samenstelling van de stuurploeg de
strafrechtelijke en bestuurlijke instrumentaria complementair ingezet kunnen worden voor de aanpak van
maatschappelijke problemen. Het idee van de stuurploeg is dat elk van de leden van de stuurploeg zijn
specifieke deskundigheid in brengt en de vervolgacties van de beslissingen meeneemt naar de eigen
organisatie (SBGi, 2008, p. 8).
Bij de keuze om de politiechef voorzitter te laten zijn van de stuurploeg, omdat de stuurploeg vooral gaat
over beslissingen over de inzet van de politie, kunnen vraagtekens worden gezet. Vanuit de optiek dat de
stuurploeg fungeert onder regie van de driehoek waar afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen, evenals
de afspraken die gemaakt zijn in het lokaal politieoverleg, is de keuze verdedigbaar. Als de stuurploeg
gezien zou moeten worden als een overleg waar keuzen gemaakt worden in het bredere systeem van de
veiligheidszorg, dan zou het voorzitterschap wellicht toch bij een andere partij komen te liggen dan de
politie. Het bestuur lijkt dan de meest aangewezen partij. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het dan
gaat over wat er van de politie wordt verwacht; het wat. Over de wijze waarop politie-inzet tot stand
komt (het hoe) blijft de politiechef vanuit zijn blauw vakmanschap de aangewezen functionaris.
Overigens is deze tabel afgeleid van het oorspronkelijke ontwerp van het sturingsmodel IGO (zie
ABRIO, 2003a, p. 16, zie verder SBGi, 2008). Het betreft daarmee de invulling van de stuurploegen
voor de komst van de Nationale Politie.
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weegploeg is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitwerking van ‘zaken’ (SBGi,
2008, p. 8).86
Over de feitelijke werking van de stuurploegen bestaat er landelijk geen eenduidige
richtlijn (SBGi, 2008, p. 5). Wel geeft het NL-NIM aan dat een stuurploeg probleemgericht
werkt (SBGi, 2008, p. 8), waarmee één van de ontwerpuitgangspunten van IGO is terug te
vinden (ABRIO 2002, p. 3; ABRIO, 2001, p. 22;).87
“Bij informatiegestuurd werken gaat het om een voortdurend proces van waarnemen van
problemen, het herkennen en analyseren daarvan, waarbij ook mogelijke toekomstige
ontwikkelingen of bedreigingen/risico‘s worden betrokken. Het gaat om de beantwoording
van vragen over wat er in de samenleving speelt, welke omgevingsinvloeden van belang
zijn en wat dat betekent voor de criminaliteit. Het gaat om de beantwoording van vragen
als welke problematiek speelt in aangrenzende regio’s of in gebieden waarmee de
desbetreffende regio in verbinding staat, op welke gesignaleerde problemen/dreigende
risico’s de informatiepositie moet worden verbeterd. Het gaat om ‘als... wat’-vragen”
(Hillenaar & Van Steeg, 2009).

B: Tactisch nemen van intelligence-led beslissingen
De stuurploeg neemt beslissingen op basis van intelligence-producten (zie subsectie 2.3.5
voor details) voor de aanpak van een veiligheidsprobleem en de inzet van politiezorg in
een bepaald gebied. Zij maken de verbinding tussen de geprioriteerde
veiligheidsproblemen (het strategisch sturen), de intelligence-producten en de uitvoering.
Kortom, de stuurploeg is verantwoordelijk voor het tactisch nemen van intelligence-led
beslissingen. De gangbare term in ons land hiervoor is het ‘sturen met en op informatie’.
“Essentieel is dat gestuurd wordt óp en mét informatie door het Openbaar Ministerie,
bestuur en politie. De stuurploeg bepaalt immers de intelligence-agenda en stuurt daarmee
het informatieknooppunt aan” (SBGi, 2008, p. 6).
86

87

Het NL-NIM geeft aan dat er weegploegen bestaan, die het tactisch intelligence-led beslissen
ondersteunen door ‘zaken’ voor te bereiden en uit te werken (SBGi, 2008, p. 5 en p. 8). De term
weegploeg wordt binnen het NL-NIM niet verder in detail besproken. Overigens moet de term ‘zaken’
ruim worden geïnterpreteerd. Zo heeft de term betrekking op opsporingszaken die in een weegploeg van
politie en Openbaar Ministerie aan de orde zijn (zie ook ABRIO 2003d). Zij werken op tactieken van
zaken en operationeel niveau (SBGi 2008, p. 5). Binnen de ABRIO documentatie (zie ABRIO, 2003d) is
de weegploeg uitgewerkt voor vooral de zware en georganiseerde criminaliteit. De weegploeg heeft tot
doel om zaken aan de hand van vastgestelde criteria te wegen door bijvoorbeeld punten toe te wijzen. Op
die manier wordt getracht de weging meer rationeel vorm te geven. Voor Blauw is een dergelijk systeem
vergelijkbaar met de term case-screening. Het betreft hier dan het toewijzen van punten aan zaken
(aangiften) die op teamniveau als werkaanbod aanwezig zijn. Verder hebben ‘zaken’ betrekking op
evenementen die in een weegploeg met de samenstelling team conflict- en crisisbeheersing, een
evenementverantwoordelijke uit het geografisch gebied, het bestuur en politie aan de orde zijn (zie
Bezuyen et al., 2002).
Het idee daarbij was destijds tweeledig. Ten eerste, dat de politie naast reactief ook proactief en
preventief op de problemen in de samenleving in zou moeten spelen. Bijvoorbeeld door op grond van
een bekend patroon van een specifiek probleem al te anticiperen op een herhaling van dit probleem
binnen eenzelfde gebied of locatie dan wel als afgeleide hiervan nieuwe gebieden of locaties te duiden
waar het probleem zich voor kan gaan doen. Ten tweede, door de verbinding te kunnen leggen van
veelvoorkomende criminaliteit en de zware en/of georganiseerde criminaliteit (cf. ABRIO, 2002a, p. 4).
Deze verbinding wordt glocal genoemd (Kop & Klerks, 2008, p. 15).
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Het ‘sturen met informatie’ houdt in dat de stuurploeg haar besluiten baseert op goede
diagnoses ofwel analyses van de veiligheidsproblemen. Het tactisch nemen van
intelligence-led beslissingen heeft specifiek betrekking op de volgende twee principes: (1)
voor welk veiligheidsprobleem is inzet nodig (het wat) en (2) het type inzet (het hoe). 88
De inhoud van het ‘sturen op informatie’ is tweeledig. Ten eerste omvat het ‘sturen op
informatie’ het gericht laten verzamelen van data door politiefunctionarissen, waardoor
er zicht is op de problemen die er spelen in de samenleving (zie Hillenaar & Van Steeg,
2009). Door Straver et al. (2011, p. 95) is een preciezere term voor deze vorm van sturen
op informatie geïntroduceerd: sturen op (ruwe) data. Ten tweede heeft het ‘sturen op
informatie’ betrekking op het kenbaar maken van de informatiebehoefte voor een
volgend beslismoment. Dit beslismoment kan een volgend beslismoment zijn van de
stuurploeg zelf, als ook dat van een andere stuurploeg. Zo geeft het RBP 2008 (Vts PN,
2008. p. 54) aan dat de stuurploeg bijvoorbeeld de informatiebehoefte kan aangeven dat
er dagelijks een operationeel dreigingsbeeld en/of een operationele veiligheidsanalyse
beschikbaar moet zijn voor het operationeel sturen. Het middel hiervoor is de
intelligence-agenda. Al in de eerste ontwerpen van IGP in ons land is de notie van een
intelligence-agenda te vinden (ABRIO, 2003c; 2002c). Het doel is destijds als volgt
verwoord:
“dat duidelijk moet zijn dat het management aangeeft welke informatie en intelligence zij
beschikbaar wil krijgen zodat de vastgestelde doelstellingen bereikt kunnen worden”
(ABRIO, 2003c, p. 7).89

Vanuit de intelligence-agenda, die onderwerpen bevat waarop de diagnoses en/of
analyses beschikbaar moeten zijn, geven wij de voorkeur aan de term ‘sturen op
intelligence-producten’ boven ‘sturen op informatie’. De stuurploeg besluit welke
thema’s en/of problemen op de intelligence-agenda komen. In ons land bestaat vanaf
begin 2003 al een intelligence-agenda op nationaal niveau en op regionaal niveau
(Programma Intelligence, 2008, p. 12). Door het hanteren van een intelligence-agenda
kan het stelsel van stuurploegen het stelsel van informatieknooppunten aansturen (SBGi,
2008, p. 5).90

88

89

90

Binnen het oorspronkelijke IGP-model was er een scheiding tussen ‘het wat’ en ‘het hoe’, omdat er
gewerkt werd met probleemeigenaren (zie ABRIO, 2003a). De probleemeigenaar organiseert de aanpak
van het probleem (ABRIO, 2003a, p. 6). In de beschrijving van het NL-NIM is de rol van
probleemeigenaar niet meer aanwezig.
Na het verschijnen van het Nationaal Dreigingsbeeld (dienst Nationale Recherche Informatie [dNRI],
2004) krijgt de term intelligence-agenda meer inhoud binnen de Nederlandse politie. De dNRI heeft
destijds het initiatief genomen om de intelligence-agenda inhoud te geven. Het betrof een lijst met
zestien geprioriteerde thema’s/problemen, waarover structureel informatie wordt ingewonnen (IOOV,
2006, p. 13). Het doel was om data beschikbaar te krijgen over de geprioriteerde thema’s/problemen,
zodat de stuurploeg op het sturingsniveau drie intelligence-led kon beslissen.
Dat het informatiegestuurd werken en het hanteren van de intelligence-agenda binnen Openbaar
Ministerie nog niet volledig tot wasdom was gekomen, mag afgeleid worden uit het artikel van Hillenaar
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2.3.4 Operationeel nemen van intelligence-led beslissingen
In deze subsectie bespreken we het operationeel intelligence-led nemen van beslissingen.
Hiertoe bespreken we (A) het operationeel sturen en (B) het nemen van operationeel
intelligence-led beslissingen. We bespreken voorts de toepassing van (A) en (B) voor de
gebiedsgebonden eenheid (lees: het team).
A: Operationeel sturen
Het operationeel sturen in Blauw is de taak van de teamleiding en vooral ook van de
coördinatoren van een team. Het operationeel sturen betreft het verdelen van werk en
het monitoren van het uitvoerend politiewerk (zie Vts PN, 2009). Een belangrijk
onderdeel in het operationeel sturen is (A1) het proces briefing en debriefing, dat we
hieronder toelichten. 91 Verder bespreken we (A2) het concept FoBo. Wij zien FoBo als een
uitbreiding op het beschikbare kader van de IGP-werkwijze (zie ook onze kritische
opmerking over FoBo in subsectie 2.3.4).
A1: Het proces briefing en debriefing
Voor de werking van de IGP-werkwijze is het proces briefing en debriefing essentieel (zie
ABRIO, 2003b). “Een goed werkend systeem van briefing en debriefing kan ervoor zorgen
dat relevante informatie uit de haarvaten van het korps gecontroleerd en doelgericht kan
worden ingewonnen en gebruikt” (IOOV, 2006, p. 53).
“Briefing is het geven van essentiële informatie en duidelijke instructies voorafgaand aan
de uitvoering van het werk” (ABRIO, 2003b, p. 3).

Het geven van de essentiële en duidelijke instructies bij aanvang van de dienst van
uitvoerende politieagenten, heeft drie functies. De eerste functie is dat in de briefing de
besluiten van de stuurploeg (het tactisch sturen) geoperationaliseerd worden
meegegeven aan de uitvoerende politiefunctionarissen. Zij hebben vaak de vorm van een
opdracht, zoals (a) het verrichten van een concrete actie door het inzetten van de
mogelijkheden die de politiezorg biedt (bijv. het houden van een controle, het toezicht
houden op een locatie et cetera), (b) het gericht verzamelen van data voor het verkrijgen
van zicht op een probleem en (c) het ongericht verzamelen van data voor het zicht
hebben op de omgeving van de territoriale eenheid. Een tweede functie van de briefing is
het geven van belangrijke informatie met betrekking tot (a) de laatste 24 uur (wat is er
gebeurd) en (b) de veiligheid van de politieagenten zelf (waar moeten zij alert op zijn). De
derde functie van de briefing is het delen van kennis en wel op twee manieren: (a) het

91

en Van Steeg (2009), waarin zij constateren: “De politie houdt zich al langer bezig met de vraag hoe
informatiegestuurde opsporing vorm te geven. Het OM kan daar nog veel van leren. Het OM zal moeten
leren om zijn informatiebehoefte duidelijk kenbaar te maken aan de politie. (…) Die informatiebehoefte
wordt, met een planning, vastgelegd in een zogenoemde intelligence-agenda. Deze intelligence-agenda is
voor de politie onder andere de leidraad voor de informatie-inwinning.”
Hoewel de term briefen en debriefen Engelse termen zijn, zijn deze termen zo in de politietaal
opgenomen als gangbare termen dat wij ze in ons werk hierna niet meer cursiveren.
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geven van nieuwe kennis door bijvoorbeeld een nieuwe manier van inbreken in een
woning te beschrijven en (b) impliciete kennis uit de hoofden van de politieagenten te
expliciteren door bijvoorbeeld het tonen van fotomateriaal van een winkeldiefstal en de
vraag te stellen “wie kent deze persoon?”.92
Voor een beschrijving van debriefing beginnen we met een citaat.
“De debriefing is het leren en verantwoorden van uitgevoerd werk door het terugkoppelen
van het resultaat van uitgevoerde acties c.q. werkopdrachten en van verworven informatie,
alsmede het terugkoppelen van ervaren verbeterpunten in de dienstuitoefening en van
ervaringen bij ernstige of emotioneel aangrijpende incidenten” (ABRIO, 2003b, p. 3).

Het idee achter de beschreven processen van de IGP-werkwijze is de cyclus van plan, do,
check en act (PDCA) (zie Hardjono & Bakker, 2007, p. 137). Geeft de briefing de opmaat
voor de do (op basis van plan). De debriefing vormt het sluitstuk van het werk binnen de
politie en heeft de functie van de check waarop een act kan volgen. In de debriefing
komen drie zaken aan de orde (1) het controleren of de voorgenomen acties zijn
uitgevoerd en wat daarvan het resultaat is, dan wel welke acties er nog open staan of
bijstelling nodig hebben voor een volgende dienst, (2) het controleren van het
verzamelen en verwerken van gegevens, zowel voor gerichte als ongerichte
gegevensverzameling en (3) het leren van ervaringen in het politiewerk, zodat ook hierop
bijstelling mogelijk is.
A2: Het concept FoBo; een uitbreiding van de IGP-werkwijze
In subsectie 2.2.4 hebben we duidelijk gemaakt dat FoBo een concept is waarin systeemen straatinformatie in verbinding staan met elkaar. FoBo brengt de IGP-werkwijze
daardoor op het straatniveau van de politie. Dus: intelligence-gestuurd werken in de
uitvoering op straat. Het FoBo-concept is onzes inziens daarom niet zo zeer een
zelfstandig concept, maar eerder een uitbreiding op de beschreven IGP-werkwijze (zie
ook subsectie 2.2.5).93
In deze werkwijze bellen agenten (de frontoffice) hun waarnemingen door naar de
backoffice (helpdesk) waar informatiemedewerkers deze verwerken in het politiesysteem
BVH en de rapportages, processen-verbaal et cetera in concept voor de agenten klaar
maken. Deze werkwijze verlaagt de drempel om waarnemingen vast te leggen. Bovendien
gebeurt het vastleggen kwalitatief beter omdat er controleslagen plaatsvinden op de invoer.
Agenten op hun beurt kunnen daardoor een substantieel groter deel van hun diensttijd
besteden aan het politiewerk op straat en worden daarbij bovendien ondersteund vanuit de
helpdesk met RTI waardoor de professionaliteit van hun beslissingen toeneemt (Straver et
al., 2011, p. 11).

92
93

Zie recent onderzoek van Scholtens, Groenendaal & Helsloot (2013) over de werking van de briefing
binnen de Nederlandse politie.
Het FoBo-concept is in ons onderzoeksgebied, het korps Hollands-Midden, sinds 2009 ingevoerd.
Inmiddels zijn ook andere korpsen met het FoBo-concept gaan experimenteren (zie Tops, 2013).
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Hoewel het FoBo-concept in essentie een ‘eenvoudig haal- en brengmodel’ lijkt voor het
halen van (ruwe) data en het geven van intelligence-producten (zie subsectie 2.3.5 in
combinatie met RTI), houdt de werking van het FoBo-concept meer in. FoBo brengt de
belevingswerelden van medewerkers Blauw (Fo) en intelligence-organisatie (Bo) bij
elkaar. Werelden die voorheen nog wel eens (ver) van elkaar afstonden. In het FoBoconcept is er sprake van een hechte samenwerking tussen medewerkers van beide
onderdelen (cf. Straver et al., 2011).94 Zo weten de medewerkers (Bo) wat er speelt in de
omgeving van Blauw en waar op dat moment het accent ligt in het team, doordat zij ook
de briefing van het team volgen. De Bo-medewerkers geven voorts de meldingen uit aan
Blauw met een prioriteit drie of vier (dit zijn vooral meldingen vanuit 0800-8844) en
voorzien die van een intelligence-product. Het verwachte resultaat is beter intelligencegestuurde politie op straat. Overigens, als een medewerker in Blauw een ‘informatievraag’ heeft, dan kan die altijd aan een Bo-medewerker worden gesteld. Tot slot,
verwerken de Bo-medewerkers een deel van de data (bevindingen) voor de Blauwe
medewerker, met als gevolg dat (1) de kwaliteit van de data verbetert door verificatie van
de data en (2) Blauw langer op straat kan blijven (Straver et al., 2012, 2011).
B: Operationeel nemen van intelligence-led beslissingen
In het operationeel nemen van intelligence-led beslissingen onderscheiden we twee
niveaus: (B1) beslissingen binnen het operationeel sturen en (B2) beslissingen in de
feitelijke uitvoering van het politiewerk.
B1: Intelligence-led beslissingen binnen het operationeel sturen
In het nemen van intelligence-led beslissingen binnen het operationeel sturen zijn er tal
van momenten te duiden waarop er sprake is van intelligence-led beslissen. Wij
bespreken hier twee (formele) momenten: (1) het voorbereiden van de briefing en (2) het
gevolg geven aan verkregen kennis uit de debriefing. In de voorbereiding van de briefing
krijgt de operationeel leidinggevende geplande en ongeplande intelligence-producten (zie
ABRIO, 2003b). Op grond hiervan maakt hij keuzen wat in de briefing op te nemen.95 Op
basis van de debriefing is het vervolgens mogelijk een aanpassing te maken in het
uitvoeren van het politiewerk. Een voorbeeld hiervan is dat er een controle op
hangjongeren plaatsvindt die gepland staat tussen 6 en 7 uur in de avond. Op grond van
de debriefing kan dan bijvoorbeeld bijstelling van het tijdstip van de controle plaatsvinden.

94

95

Doordat er sprake is van interactie tussen mensen, worden de wijze van denken, voelen en doen aan
elkaar gekoppeld en ontstaat er een gemeenschappelijk belang (zie Korten, z.j.; Weick 1976). Zie ook
het werk van Weick (1995) dat het proces sensemaking (enactment, selectie en retentie) behandelt.
Waar wij gebruik maken van ‘hij’ en ‘zijn’ kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen. Omwille van de
leesbaarheid kiezen wij voor het gebruik van ‘hij’ en ‘zijn’.
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B2: Intelligence-led beslissingen in de feitelijke uitvoering van politiewerk
Ook in de uitvoering van het politiewerk zelf is er sprake van het nemen van intelligenceled beslissingen doordat er sprake is van de productie van RTI. De uitvoerende agenten op
straat krijgen intelligence-producten die hun werkzaamheden ondersteunen. Door de
beschikbaarheid van RTI is de agent in staat om een (betere) afweging te maken in zijn
handelen (Straver et al., 2012).
2.3.5 Het genereren van intelligence-producten
Het proces genereren van intelligence-producten bespreken we aan de hand van (A) de
onderscheiden typen intelligence-producten, (B) de verankering en reikwijdte van het
intelligence-proces en (C) de horizontale en verticale werking van het intelligence-proces.
A: Typen intelligence-producten
In de beschrijvingen van de IGP-werkwijze zijn de volgende intelligence-producten
genoemd: (1) een veiligheidsbeschrijving, (2) een veiligheidsanalyse en (3) een
dreigingsbeeld. De drie producten komen overeen met het beantwoorden van de
volgende drie vragen: (A) een beschrijvende vraag, (B) een verklarende vraag en (C) een
voorspellende vraag (zie ook Versteegh, et al., 2010; Programma Intelligence, 2008, pp. 910; zie eerder ABRIO, 2002b, 2004b). Inmiddels zijn er 'nieuwe' intelligence-producten te
duiden die vooral een relatie hebben met de term RTI. Zo is er met de komst van de
Nationale Politie behoefte aan een actueel operationeel beeld, dat een overzicht geeft
van de incidenten die de afgelopen 24-uur hebben plaatsgevonden in de politie-eenheid.
De achterliggende gedachte hiervan is om meer real-time beslissingen te kunnen nemen
over politie-inzet.
Kortom, ook het beschrijven van intelligence-producten is nog volop in beweging. Naar
ons idee is het hierbij van belang het doel van intelligence-producten voor ogen te
houden. Wij noemen er op dit moment drie, te weten (1) intelligence-producten, die
helpen om de omgeving waarin het politiezorg wordt uitgevoerd te begrijpen, (2)
intelligence-producten, die helpen om besluiten te nemen over de inzet en de actie van
politiezorg en (3) intelligence-producten, die helpen om de uitgevoerde actie op resultaat
(en effect) te monitoren (zie ook Aepli, Ribeaux, & Summerfield, 2011, p. 14).
B: Verankering en reikwijdte
Eén van de bestanddelen van IGP is een sterke koppeling tussen de sturingsprocessen en
het intelligence-proces. Deze koppeling maakt mede mogelijk dat intelligence-led
beslissingen genomen kunnen worden. Verankering van beide processen is daarom een
voorwaarde, niet alleen op tactisch sturingsniveau (zie subsectie 2.3.3) maar ook op
strategisch en operationeel sturingsniveau zoals in de uitvoering.
“Een samenhangende informatiehuishouding [stelsel van informatieknooppunten],
gecombineerd met doorzettingskracht leidt er toe dat we binnen de kaders van het
bevoegde gezag beter in staat zijn om beslissingen te nemen over de inzet van capaciteit.
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Deze strategische, tactische en operationele beslissingen zijn waar mogelijk proactief in
plaats van reactief. De beslissingen zijn dan ook gebaseerd op geanalyseerde, gewogen
informatie” (SBGi, 2008, p. 3).

Uit het citaat hierboven mogen we concluderen dat het samenhangende stelsel van IKPen inderdaad verder reikt dan alleen het tactisch sturen (zie ook Versteegh et al., 2010).
De IKP-en ondersteunen in principe elk proces van het intelligence-led nemen van
beslissingen.96
C: Horizontale en verticale werking
Elk organisatorisch niveau heeft een IKP dat verantwoordelijk is voor het genereren van
intelligence-producten. De functie van het IKP is tweeledig. De eerste functie is het
realiseren van de horizontale werking van het intelligence-proces. Dit houdt in dat het IKP
het sturingsniveau voedt met intelligence-producten aan de hand van de intelligenceagenda (Kop & Klerks, 2009a, p. 19; zie ook IOOV, 2006, p. 19). De tweede functie is het
realiseren van de verticale werking, waarvoor de gangbare term informatiecoördinatie is.
Informatiecoördinatie houdt in dat er tussen IKP-en (NIK-RIK-DIK) een
communicatieproces is ingericht voor het genereren van data- en intelligence-producten
(Kop & Klerks, 2009a, p. 21; zie ook IOOV, 2006, p. 19; zie noot 24).97
“Langs de NIK-RIK-DIK-lijn lopen vanuit de bevoegde autoriteit gerichte
informatievragen en opdrachten die om inzet van de politie vragen. Sturing op de
uitvoering van de intelligence-agenda en informatiecoördinatie vindt hier plaats. Deze
communicatielijn dient alle inzet van de politie, niet alleen de informatiecoördinatie bij
bijzondere incidenten” (Kop & Klerks, 2009a, p. 23).

Meer recente voorbeelden van de inzet van de verticale werking van het intelligenceproces zijn de onderwerpen “uitreizende Jihadisten” en “de cyberaanvallen op de
banken”. Beide zijn onderwerpen waarvan men vindt dat het de nationale veiligheid
raakt. Hierdoor is nogmaals duidelijk dat safety en security een overlap hebben (zie noot
2). Met de komst van het korps Nationale Politie, zal naar ons idee de intelligence-agenda
en de informatiecoördinatie een nog grotere rol gaan spelen (zie Nationale politie, 2012 ;
Den Hengst, 2012).98

96

97

98

In 2000 is er een politiële regeling Infodesk geformuleerd. Infodesk is een oude benaming voor wat in
het NL-NIM IKP heet. In feite verschafte de Infodesk al RTI (zie ABRIO, 2000), doordat informatie was
op te vragen bij de infodesk. In het onderzoekskorps Hollands Midden gebeurde dit door een vast
telefoonnummer 3333. Ook het vastleggen van vrije waarnemingen was al geborgd in het korps door het
vaste telefoonnummer 4444.
Een kanttekening van mijn zijde is, dat ik kritisch ben op het NL-NIM over de inperking van de IGPwerkwijze tot de horizontale werking van het intelligence-proces voor een stuurploeg. Het verticale
intelligence-proces noemt het NL-NIM informatiecoördinatie. Dit onderscheid is naar ons idee
kunstmatig en overbodig. Voor ons vallen beide stromen onder de IGP-werkwijze (zie IOOV, 2006). De
kracht van IGP is juist het ‘geografisch groot en klein’ kunnen denken dat er voor zorgt dat de
politieorganisatie alert en adaptief kan zijn op de omgeving (zie noot 89).
De eenheidsbriefing is onderdeel van de vorming van de Nationale politie en is in feite een bijeenkomst
waarin er gesproken wordt over de problemen en verplichtingen op landelijk- en eenheidsniveau.
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2.4 Kader Blauw
In deze sectie behandelen we onderdeel 2 van het conceptueel onderzoeksmodel (zie
figuur 2.1): het kader Blauw. De wijze waarop politiezorg invulling krijgt, heeft gevolgen
voor de adressering van de maatschappelijke veiligheidsproblemen. De visie op landelijke
politiezorg (PiO) is hierbij van essentieel belang (zie subsectie 1.2.2). De uitleg van
politiezorg vormt daarmee een richtinggevend kader voor de praktijk. In deze sectie
bespreken we het kader politiezorg voor ons land aan de hand van twee dimensies die wij
voor politiezorg onderscheiden: (1) politiezorg voor Blauw en (2) politiezorg door Blauw.
Een kritische lezer kan nu opmerken dat het uitgangspunt toch moet zijn dat de gehele
politieorganisatie zou moeten samenwerken in het kader van politiezorg. Hoewel wij
voorgaande onderschrijven, hebben wij de keuze gemaakt om de uitwerking van
politiezorg te geven voor Blauw, omdat Blauw ons object van studie is. Wij hanteren in
onze studie de volgende definities.
Definitie 2.1: Politiezorg voor Blauw is het richtinggevend kader voor de wijze waarop
gebiedsgebonden eenheden invulling geven aan politiezorg in relatie tot
maatschappelijke veiligheid.
Definitie 2.2: Politiezorg door Blauw is het operationele kader voor de wijze waarop
gebiedsgebonden eenheden beschikbare mogelijkheden hebben om de politiezorg
binnen maatschappelijke veiligheid vorm te geven.
Deze twee dimensies van politiezorg operationaliseren we in deze sectie door indicatoren
en items af te leiden. We behandelen in subsectie 2.4.1 politiezorg voor Blauw en in
subsectie 2.4.2 politiezorg door Blauw.
2.4.1 Politiezorg voor Blauw
De bespreking van de positie van IGP in ons land (subsectie 1.2.3) kan gezien worden als
een relevante aanzet tot politiezorg voor Blauw. We hebben duidelijk gemaakt dat de
Nederlandse politiezorg gestoeld is op vier richtinggevende principes: (A)
gebiedsgebonden werken, (B) policing of communities, (C) nodale oriëntatie en (D) het
signaleren en adviseren. We bespreken hier deze vier principes inhoudelijk en beschouwen hen vanaf nu als de vier hoofdindicatoren voor de dimensie politiezorg voor Blauw.
Hoofdindicator A: Gebiedsgebonden werken
Gebiedsgebonden werken is de Nederlandse uitwerking van community policing (Van der
Torre, 1999, p. 25). Het uit 1977 stammend begrip gebiedsgebonden werken is een
eerste, leidende indicator voor politiezorg voor Blauw. De gebiedsgebonden politietaak
houdt in:
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“Binnen de context van gemeenschappelijke veiligheidsaanpak, levert een fijnmazig
georganiseerde politie, op basis van systematisch vergaarde informatie probleemgericht en
in samenwerking met partners, herkenbaar maatwerk” (Politieacademie, 2006, p. 16).

De vijf items die we afleiden uit de literatuur (Van der Heijden, 2010; Van Stokkom &
Terpstra, 2006, p. 91; RvHC, 2005; Politieacademie, 2006) voor deze hoofdindicator zijn,
dat de lokale politie:
 7x24 uur aanwezig is in de frontlinie van de samenleving;
 toezichthouder is van de lokale omgeving; het kennen van de omgeving evenals het
gekend worden door de omgeving zijn belangrijk;
 in staat is het handelingsrepertoire toe te passen en te variëren;
 probleemgericht werkt met lokale partners;
 in staat is sociale actie te organiseren ter bevordering van de veiligheid.
In hoofdstuk 4 voorzien wij deze items en de hierna te formuleren items van
meetwaarden.
Hoofdindicator B: Policing of communities
Onveiligheid en onveiligheidbeleving zijn voor een belangrijk deel lokaal van aard. In het
gebiedsgebonden werken ligt het accent vooral op geografische objecten (de wijk, de
buurt et cetera) en het lokaal bestuur. Dit wettigt de introductie van een tweede indicator
binnen de politiezorg: policing of communities. Deze indicator duidt op het
maatschappelijk geïntegreerd willen werken door de politie (zie Straver, Ulrich & Van
Duijneveldt, 2009). Het gaat daarbij om ‘het kennen en gekend worden nieuwe stijl’. ‘Het
kennen en gekend worden nieuwe stijl’ is daarom het item dat we afleiden voor deze
hoofdindicator.
 Concreet houdt dit in dat de politie zich in het probleemgericht werken ook moet
richten op andere gemeenschappen, zoals het bedrijfsleven, sociale groeperingen en
maatschappelijke organisaties.
Hoofdindicator C: Nodale oriëntatie
De nodale oriëntatie gaat uit van de notie dat door de invloed van technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen zich grote veranderingen voor hebben gedaan in de
belangrijkste criminogene factoren. 99 “Ontgrenzing, mobiliteit en anonimiteit staan
daarbij centraal”, zo gaf de RvHC (2005, p. 83) destijds al aan.100 De nodale oriëntatie is
een aanvulling op de lokale oriëntatie van gebiedsgebonden politie en is nog volop in
beweging (zie KLPF-Ipol, 2010; Bekkers, Van Sluis, & Siep, 2006) en is op dit moment
vooral nog te typeren als een kijkrichting voor de politie. Naast de van oudsher bekende
99
100

De nodale oriëntatie is gebaseerd op het werk van Castells uit 1996.
Dit in contrast tot de traditionele organisatie van de veiligheid die gebaseerd is op begrenzing in
combinatie met de koppeling (woon)plaats aan identiteit.
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kijkrichting naar gebieden en plaatsen die de politie heeft, moet de politie haar blikveld
oprekken naar de sociale processen die zich afspelen tussen mensen. 101 Het idee is dat het
besef van deze sociale processen aanknopingspunten biedt voor de bestrijding daarvan
(bijv. de infrastructuur, waarover de stromen zich bewegen). Het afgeleide item voor deze
hoofdindicator is als volgt.
 Een eerste indicatie (een kijkrichting) van het besef hebben van de nodes en deze
controleren.
Hoofdindicator D: Signaleren en adviseren
Het signaleren en adviseren volgt uit de politieprocessen handhaven, opsporen en
noodhulp. Dat is al zo sinds 2005 (zie RvHC, 2005). Het signaleren en adviseren lijkt
daarmee een activiteit die gepositioneerd wordt op meer operationeel niveau. Toch is dat
niet het geval. We merken op dat het signaleren en adviseren steeds meer een
strategische en tactische positionering krijgt (zie ook Politieacademie, 2008; Vts PN,
2008). Indicator D maakt de vervlechting van de politiezorg met het domein van de
maatschappelijke veiligheidszorg in een vroegtijdig stadium mogelijk. Het afgeleide item
voor deze hoofdindicator is als volgt.
 Een indicatie van het maken van de verbinding politiezorg aan andere
maatschappelijke veiligheidszorg door het signaleren en adviseren in een vroegtijdig
stadium.
De dimensie politiezorg voor Blauw is door ons geoperationaliseerd in indicatoren en
daaruit af te leiden items. Gezien de ontwikkeling van de Nationale Politie is onze
verwachting dat voor het gebiedsgebonden werken spoedig met een uitgebreidere
operationalisering gekomen zal worden en dus met antwoorden. In tabel 2.6 zijn de
dimensie, indicatoren en items voor politiezorg voor Blauw weergegeven. In hoofdstuk
vier herformuleren we de items in meetvragen.

101

Deze sociale processen worden steeds meer bepaald door stromen van mensen, goederen, geld en vooral
informatie, en geven nieuwe vormen en mogelijkheden van criminaliteit (RvHC, 2005, p. 86). Het gaat
daarbij om de wisselwerking tussen de leefruimte en het stromenland, die in toenemende mate bepalend
is voor (1) het karakter van onveiligheid en (2) de ontwikkeling van de criminaliteit
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Dimensie politiezorg voor Blauw
Hoofdindicatoren:
Gebiedsgebonden werken

Item:
1. 24x7 uur beschikbaarheid: ‘er zijn’
2. Toezichthouder voor lokale omgeving (kennen en gekend worden)
3. Toepassen en variëren handelingsrepertoire
4. Probleemgericht werken met lokale partners (lokaal bestuur)
5. Sociale actie realiseren
Policing of communities
1. Probleemgericht werken samen met omgeving, anders dan lokaal
bestuur (Het kennen en gekend worden nieuwe stijl)
Nodale oriëntatie
1. Het besef hebben van nodes en die controleren
Signaleren en adviseren
1. Het besef hebben van het verbinden van politiezorg aan andere
maatschappelijke veiligheidszorg door het signaleren en adviseren
in een vroegtijdig stadium
Tabel 2.6: Dimensie, hoofdindicatoren en items politiezorg voor Blauw.

2.4.2 Politiezorg door Blauw
Politiezorg door Blauw is het operationele kader voor de gebiedsgebonden eenheden; het
betreft de mogelijkheden die zij ter beschikking hebben om de politiezorg binnen
maatschappelijke veiligheidzorg vorm te geven. We bespreken hieronder de politiezorg
door Blauw aan de hand van de hoofdindicatoren (A) verlenen brede, samenhangende
taakuitvoering en (B) probleemgericht werken.
Hoofdindicator A: Verlenen brede, samenhangende taakuitvoering
De politiezorg, het verlenen van de brede, samenhangende taakuitvoering, krijgt vooral
inhoud binnen de uitvoering van de primaire processen. De Nederlandse Politie
onderscheidt de volgende primaire processen: (1) intake, (2) verlenen noodhulp, (3)
toezicht houden en handhaven en (4) opsporen. Hieraan is inmiddels toegevoegd (5)
signaleren en adviseren. De beschrijving van deze processen is eveneens te vinden in de
architectuur van de Nederlandse politie (Vts PN, 2008). Het doel van de architectuur van
de politie (het RBP) is dat de processen die binnen de politieorganisatie plaatsvinden in
logische samenhang worden bezien en begrepen. De architectuur beschrijft het
politiewerk als een geordende ‘wereld’ door de primaire (en andere) processen in een
geordend verband te plaatsen. Kortom, de architectuur legt verbanden tussen de
processen op een logische manier, waardoor begrip van het politiewerk ontstaat. Het
onderscheiden van de primaire processen heeft echter ook een bijwerking gehad, die
contraproductief is aan het doel van de architectuur (zie ook Kop, Van der Wal, & Snel,
2011, p. 26). De architectuur plaatst de primaire processen namelijk in een ‘hokje’, een
procesmodel, dat gevoelsmatig soms ver van de politiepraktijk staat. Er zijn binnen de
politieorganisatie evenwel politieomgevingen te vinden die zich letterlijk met een
dergelijk ‘hokje’ bezighouden. Zo bestaan er visies op elk van de primaire processen (zie
bijv. Vts PN, 2008). Hieronder geven we de grote lijn van denken aan die wij voorstaan als
we over deze hokjes spreken.

83

Als we het politiewerk voorstellen als een geordende wereld dan kijken we van buiten
naar binnen. We zien processen en politiemensen, die werken binnen die processen.
Binnen deze geordende wereld is er een continu debat gaande over de inhoud van de
processen, het optimaliseren van die processen en de samenhang van de processen.
Hierdoor actualiseert de kennis van de binnenwereld voortdurend door prikkels uit de
externe wereld van de politie en de politiewereld zelf. Er is echter ook een tweede manier
om een geordende wereld van het politiewerk te bezien. Dan kijken we van binnen naar
buiten. Het politiewerk ordent dan de wereld – door het toepassen van haar processen,
haar idealen en haar organisatie. Uit de rijke werkelijkheid die burgers en agenten zelf
ervaren, komt het politiewerk naar voren. Als er een reden voor is, dan maakt men een
selectie; er komen veiligheidsproblemen naar voren. Het politiewerk bevordert, door het
vinden van antwoorden op deze problemen, de wijze waarop wij met elkaar samenleven
in ons land. Kortom, de sociale ordening van de samenleving. Als dat gebeurt, wordt de
eenduidigheid van het politiewerk in de plaats gesteld van de vaak tegenstrijdige en
dubbelzinnige ervaringen van betrokkenen bij het probleem (cf. Witteveen, 2003, p. 17).
Juist het vinden van antwoorden (de inzet van de processen) op problemen toont het
vakmanschap aan van Blauw (Meurs, 2013; zie ook Straver et al., 2011).102 De items die we
afleiden voor deze hoofdindicator zijn als volgt.
 Kennis van de logische samenhang van de primaire processen.
 De inzet van de primaire processen.
Hoofdindicator B: Probleemgericht werken
Eén van de uitgangspunten van een IGP-werkwijze was probleemgericht werken. Dit
uitgangspunt is desondanks in het begin van deze eeuw binnen de politie wat op de
achtergrond geraakt. De oorzaak hiervan is dat het accent binnen de politie vooral werd
gelegd op de eerste manier van kijken; van buiten naar binnen (zie punt A hier boven).
Het probleemgericht werken komt overeen met de tweede manier van kijken: van binnen
naar buiten. Sinds 2005 is probleemgericht werken weer in opmars binnen de
politieorganisatie en er zijn geen aanwijzingen dat er door de komst van de Nationale
Politie een verandering komt (zie Berghuis & De Waard, 2012, pp. 50-51; RvHC, 2005).
Toch concluderen Berghuis & De Waard (2012, p. 52) over het probleemgericht werken
van de afgelopen jaren, dat de resultaten als mager zijn te kwalificeren. Oorzaken
hiervoor zijn “culturele en structurele factoren, zowel binnen de politie als tussen de

102

Het vinden van antwoorden is ook steeds in ontwikkeling, nieuwe en hernieuwde concepten worden
aangedragen. Hoewel wij in onze studie concepten trachten te ordenen, moeten we toch concluderen dat
politiezorg voor en door Blauw soms kenmerken heeft van ‘vluchtige invulling’. Hiermee bedoelen wij
dat het ene concept nog niet robuust is of het volgende concept dient zich al aan (zie ook Hoogenboom,
2009a en 2009b). Een dergelijk concept dat ten tijde van ons onderzoek naar voren kwam was
‘heterdaadkracht’. Zie ook De Witte en Jonker (2014, p. 57) die spreken van ‘vluchtheuvelconcepten’;
grote woorden, die niet echt duidelijk maken wat er echt moet gebeuren.
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verschillende partijen die vaak in samenhang moeten opereren om resultaat te boeken”
(Berghuis & De Waard, 2012, p. 59; zie ook Kop, 2012, pp. 27-29).
Naar ons idee is er nog een oorzaak aan te wijzen voor het moeizaam werkend krijgen van
probleemgericht werken, namelijk de benadering van probleemgericht werken als een
vastomlijnde (projectmatige) werkwijze voor de ‘grotere maatschappelijke
veiligheidsproblemen’ (zie Eysink Smeets et al., 2010). 103 Wij zien dit als één vorm van
probleemgericht werken. Naar ons idee kan probleemgericht werken ook van toepassing
zijn op ‘kleinere maatschappelijke veiligheidsproblemen’. En, als wij heel stellig zijn, willen
we zelfs beweren dat een politiefunctionaris op straat veelal probleemgericht (meer
precies vaak probleemoplossend) te werk gaat. 104 De vraag die interessanter is, is:
“Wanneer is iets een probleem?” Bij het beantwoorden van deze vraag zijn we het eens
met de eerder genoemde publicatie van Van Dinthen et al. (2011). Bepalen of iets een
probleem is, is context afhankelijk. Het hangt samen met wat als acceptabel wordt
aanvaard in de samenleving of in delen van die samenleving. Het recht dat in onze
samenleving geldt is daarvoor één van de richtsnoeren. Toch en op gelijke hoogte
noemen we hier expliciet de gangbare normen en waarden. Als de beoordeling heeft
plaatsgevonden en er is geconstateerd dat er sprake is van een probleem hoe klein of
groot het ook is, ligt de uitdaging er om datgene te doen dat de situatie doet veranderen
met of zonder partners. In de beoordeling wordt de ware intelligentie in de IGP-werkwijze
gevonden, zoals we in hoofdstuk 3 zullen beschrijven. Intelligence-producten kunnen
hierbij behulpzaam zijn.
Na de beoordeling volgt de keuze welk handelingsrepertoire in te zetten en ook het
variëren hierin is van belang. Het handelingsrepertoire van de politie is al heel vroeg
beschreven in PiO (zie RvHC, 2005, p. 78).
 “Stabiliseren en mobiliseren; het betreft hier het zorg dragen voor rust, orde en
veiligheid op straat door het bieden van ondersteuning aan de burgers en het
aanwezig, nabij en zichtbaar zijn alsmede wanneer nodig (snel) bereikbaar zijn.
Het motief voor deze functie is de ondersteuning van de zelfredzaamheid van de
burgers. Daarnaast wordt hieronder verstaan, het snel waar nodig activeren en
mobiliseren van partijen.
 Beschermen van lijf en goed; de politie draagt zorg voor het adequaat beschermen
van personen en bezittingen. De politie organisatie vervult hier de functie van
‘hoeder van de rechtstaat’ (RvHC, 2008, p. 79).
103

104

Probleemgericht werken kent op hoofdlijnen de volgende stappen: (1) het identificeren van een
probleem, (2) het bepalen welke actie nodig is om het probleem te laten verdwijnen dan wel beheersbaar
te laten zijn, (3) het uitvoeren van de actie en (4) de evaluatie van de actie (Eysink Smeets et al., 2010;
zie ook Roobeek & Van der Helm, 2009).
Zie het werk van Bullock et al. (2006) die een goede uitleg geven van het verschil tussen problemoriented policing en problem solving.
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 Controleren; het gaat hier om het gericht toezicht houden in de publieke ruimte
en het handhavend optreden.
 Interveniëren; vertrekpunt bij deze functie is de voortdurende beschikbaarheid of
paraatheid van de politie. Het betreft de activiteiten van noodhulpverlening,
handhaving van de openbare orde bij (grootschalige) verstoringen en
crisisbeheersing.
 Opsporen; opsporen van daders van strafbare feiten is de bijdrage van de politie
aan de rechtshandhaving door de overheid, zodat burgers vertrouwen in de
rechtstaat houden”.105
De items die we afleiden voor deze hoofdindicator zijn als volgt.
 Het hanteren van een probleemgerichte werkwijze.
 Het inzetten van en variëren op het handelingsrepertoire.
 De samenwerkingsgerichtheid met partners (zowel lokaal bestuur als overige
partners).
In tabel 2.7 geven we de operationalisering weer van het begrip politiezorg door Blauw.
De geformuleerde items herformuleren we in hoofdstuk 4 tot meetvragen.
Dimensie politiezorg door Blauw
Hoofdindicatoren:
Verlenen brede, samenhangende
taakuitvoering

Item
1. Kennis van de logische samenhang van de primaire processen
2. Inzet van de processen intake, noodhulp, handhaving, opsporen
en signaleren en adviseren
Probleemgericht werken
1. Hanteren van een probleemgerichte werkwijze
2. Inzetten van en variëren op het handelingsrepertoire
3. Samenwerkingsgericht met partners zowel lokaal bestuur als
overige partners
Tabel 2.7: Dimensie, hoofdindicatoren en items politiezorg door Blauw.

2.5 Aanvang antwoord op OV 1
In deze sectie maken we een begin met het beantwoorden van OV 1 (2.5.1). Daarenboven
geven we alvast de richting aan voor onze onderzoeksaanpak met betrekking tot OV 2
(2.5.2).
2.5.1 Inhoud IGP-werkwijze, betekenis Blauw, en hun relatie
OV 1 is een preliminaire OV, die betrekking heeft op (1) het specificeren van de inhoud
van de IGP-werkwijze, (2) de betekenis en de context van Blauw waarin de IGP-wijze
wordt toegepast, (3) het identificeren en vullen van de leemtes in het concept ILP/IGP
evenals het toevoegen van de notie intelligent en (4) de relatie en inhoud tussen de
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In PiO (RvHC, 2005, p. 78) staat hier ook het signaleren en adviseren aangegeven. Wij hebben de keuze
gemaakt om het signaleren en adviseren hier niet op te nemen, omdat het al een plaats heeft gekregen in
politiezorg voor Blauw.
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uitwerking van IGP en Blauw. In deze sectie geven we een antwoord op de onderdelen 1,
2 en 4. Punt 3 behandelen wij in hoofdstuk 3, waar we OV 1 definitief beantwoorden.
Punt 1: Specificeren inhoud IGP-werkwijze
IGP heeft zich in ons land ontwikkeld tot een werkwijze voor politiezorg. De gedachte van
de IGP-werkwijze is dat het nemen van geïnformeerde besluiten voor de aanpak van
veiligheidsproblemen, aangestuurd wordt door het beschikbaar hebben van intelligenceproducten. Om dit intelligence-led beslissen te realiseren is er een kader IGP-werkwijze
beschikbaar. Dit kader is vooral vorm gegeven op basis van het idee van
procesmanagement. Het betreft hier IGP waarin sturing centraal staat en is vooral te
typeren als een samenhangend stelsel van stuur- en intelligence-processen. Het kader
IGP-werkwijze kent drie bestanddelen.
1. Een matrix die de relatie aangeeft tussen sturingsniveau (lokaal, regionaal, landelijk)
en de daarbij behorende type veiligheidsproblemen.
2. Beschreven keuzeprocessen (door ons consequent geduid als intelligence-led nemen
van beslissingen) op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de
sturingsniveaus.
3. Een stelsel van IKP-en, die met intelligence-producten de keuzen in de stuurprocessen
voeden.
Het kader is recent aangevuld door:
4. IGP waarin de straat centraal staat door de beschikbaarheid van het FoBo-concept.
De uitgangspunten die van toepassing zijn voor het kader IGP-werkwijze zijn: (1) integraal
samenwerken (dus politie, bestuur en Openbaar Ministerie) en (2) probleemgericht
werken. In tabel 2.8 is het kader van de IGP-werkwijze weergegeven.
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Sturingsniveau

Intelligence-led beslissen

Intelligence-producten

IKP

Sturingsniveau 1:
Lokale criminaliteit en
ordeverstoring op wijk-,
dan wel districtsniveau

Strategisch intelligence-led
beslissen door driehoek
Tactisch intelligence-led beslissen
door stuurploeg
Operationeel intelligence-led
beslissen door operationele
leidinggevenden
Intelligence-led beslissen door
politiefunctionaris op straat
Strategisch intelligence-led
beslissen door driehoek
Tactisch intelligence-led beslissen
door stuurploeg
Operationeel intelligence-led
beslissen door operationele
leidinggevenden

Veiligheidsbeschrijving,
veiligheidsanalyse
Dreigingsbeeld
Actueel operationeel beeld
(On)gevraagde intelligenceproducten

DIK

RTI

FoBo /
RTIC
RIK

Sturingsniveau 2:
Criminaliteit of verstoring
van de orde over de
grenzen van het district
heen, waarbij soms de
inzet van bijzondere
teams of eenheden nodig
is
Sturingsniveau 3:
Strategisch intelligence-led
Zware georganiseerde
beslissen door driehoek
criminaliteit of openbare
Tactisch intelligence-led beslissen
orde problematiek op
door stuurploeg
nationaal en
Operationeel intelligence-led
internationaal niveau
beslissen door operationele
waarbij de inzet van
leidinggevenden
speciale teams of
eenheden nodig is
Tabel 2.8: Overzicht stelsel van processen IGP-werkwijze.

Veiligheidsbeschrijving
Veiligheidsanalyse
Dreigingsbeeld
Actueel operationeel beeld
(On)gevraagde intelligenceproducten
Veiligheidsbeschrijving
Veiligheidsanalyse
Dreigingsbeeld
Actueel operationeel beeld
(On)gevraagde intelligenceproducten

NIK

Er zou nu geconcludeerd kunnen worden dat de inhoud van de IGP-werkwijze met dit
kader goed en duidelijk is beschreven, want de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn helder. Wij stellen evenwel dat er leemtes zijn te vinden in de
specificering van de IGP-werkwijze. Wij beschouwen het kader van de IGP-werkwijze
vooral als randvoorwaarde voor het toepassen van de IGP-werkwijze en niet als dwingend
voorschrift voor het toepassen zelf. Het gegeven kader van de IGP-werkwijze is meer een
conceptuele (proces)beschrijving van de vorm (de eigenschappen en relaties) van de IGPwerkwijze. Het gaat daarmee over ‘hoe’ de IGP-werkwijze technisch op hoofdlijnen
verloopt. De beschrijving geeft onzes inziens te weinig aan hoe de IGP-werkwijze
(doeltreffend) toe te passen (bijv. gehanteerde methoden en benodigde vaardigheden).
Zo missen wij de relatie tussen (1) het IGP-kader en maatschappelijke veiligheid(zorg) en
(2) IGP-kader en de inzet van politiezorg. Deze relaties zijn te vinden in het intelligence-led
beslissen, de momenten waarin een stuurproces en het intelligence-proces samenkomen.
Dat er sprake moet zijn van afstemming van deze processen door een duidelijke
procesarchitectuur is voor ons evident. Naar ons idee zijn het evenwel de momenten zelf
die de echte intelligentie in de IGP-werkwijze voor politiezorg realiseren. De
geïdentificeerde leemtes in de IGP-werkwijze hebben dan ook betrekking op de relatie
tussen het intelligence-led beslissen, intelligence en intelligentie. In hoofdstuk 3 vullen wij
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deze leemtes op door een relatie te leggen tussen intelligence-led beslissen, intelligence
en intelligentie.
Punt 2: Betekenis Blauw
Het begrip Blauw hanteren wij in onze studie allereerst om een specifieke groep
politiefunctionarissen te onderscheiden in een korps: de gebiedsgebonden
politiefunctionarissen. Ten tweede gebruiken we Blauw in meer theoretische zin als we
spreken over politiezorg. Blauw is dan bedoeld als het kader van de Politiezorg. In dit
kader maken we onderscheid tussen (A) politiezorg voor Blauw en (B) politiezorg door
Blauw. Politiezorg voor Blauw is het richtinggevend kader voor de wijze waarop
gebiedsgebonden eenheden invulling geven aan de politiezorg in relatie tot de
maatschappelijke veiligheid. Politiezorg door Blauw is het operationele kader voor de
wijze waarop gebiedsgebonden eenheden beschikbare mogelijkheden hebben om de
politiezorg binnen maatschappelijke veiligheid vorm te geven. Hoewel duidelijk mag zijn
dat beide vormen in de praktijk nauw verbonden zijn, maken we de tweedeling om te
laten zien op welke wijze de IGP-werkwijze beide vormen van politiezorg kan
ondersteunen. Naar ons idee is deze duidelijkheid nodig om te komen tot IIGP
(intelligente intelligence-gestuurde politiezorg). Een voorzet hiertoe geven wij hieronder
als wij ingaan op de relatie tussen de IGP-werkwijze en Blauw.
Punt 4: Relatie IGP-werkwijze en Blauw
De relatie tussen de IGP-werkwijze en Blauw is als volgt te beschrijven. De toepassing van
de IGP-werkwijze in Blauw betekent dat te nemen beslissingen over maatschappelijke
veiligheidsproblemen met behulp van politiezorg aangestuurd worden door intelligenceproducten. Intelligence-producten helpen bij het verbinden van politiezorg voor Blauw en
politiezorg door Blauw. Echter,
Maatschappolitiezorg is een subsysteem van
pelijke
veiligheidszorg
maatschappelijke
veiligheidszorg.
Intelligence-producten moeten daarPolitiezorg
om oog hebben voor de relatie
voor Blauw
politiezorg
en
maatschappelijke
veiligheidszorg. Intelligence-producIGP-werkwijze
ten kunnen bijdragen aan het
vervlechten van beide zorgsystemen.
Probleemgericht werken kan daarbij
Politiezorg
door Blauw
tot middel dienen. De komst van de
uitbreiding van de IGP-werkwijze met
het FoBo-concept (1) vergroot de
snelheid om te komen tot
Figuur 2.4: IGP-werkwijze in relatie tot politiezorg
intelligence-producten en (2) laat het
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intelligence-led beslissen doordringen tot het straatniveau dat politiezorg door Blauw
effectiever maakt. In figuur 2.4 is dit door ons schematisch weergegeven.
2.5.2 Waarom IGP nog niet werkend is in de praktijk
In sectie 2.2 hebben we duidelijk gemaakt dat de IGP-werkwijze inmiddels een hele
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Bovendien heeft de ontwikkeling van IGP zich
afgespeeld in een omgeving waar steeds weer andere termen dominant waren, die ook
mede van invloed zijn geweest op (a) de interpretatie, (b) het gebruik en (c) het tot
wasdom komen van IGP. In tabel 2.9 laten we de ontwikkelingslijn zien.
Tijdsvak

Dominante termen context

Dominante termen ILP-IGP

Eind jaren
negentig

Criminaliteitsbestrijding, in control komen
op de opsporing (naweeën van PEC
opsporingsmethoden)
Druk op prestaties politie,
prestatiecontracten politie (bedrijfsmatig
werken en procesmanagement) en
kerntakendiscussie, politieautomatisering
Visie op politiewerk: toenemende
mobiliteit, onterritorialisering en ontanonimisering
Programma Intelligence, Plan voor
Nationale Politie

ILP in Kent, Rotterdam-Rijnmond gaat
experimenteren

2000-2005

2005-2008

2008-2011

2012 en verder

Directe aanpak (o.a. heterdaadkracht),
inrichting nationale politie,
probleemgericht werken, contextgedreven
politiewerk

Ontwikkelingen IGO, beproeven IGO in
verschillende regio’s langs de lijn van
procesmanagement
Afronden invoering IGP
Van aangestuurd door informatie naar
door informatie autonoom beslist
Herstart IGP door: (1) NL-NIM, (2) doctrine
Intelligence-gestuurd politiewerk en (3)
FoBo
Real-time intelligence, wederom nieuw
programma IGP: BIGW,
Intelligent Blauw?, naar IGV

Tabel 2.9: Ontwikkelingen politie en IGP aan de hand van dominante termen.

In contrast met het werkend krijgen van de IGP-werkwijze, is de implementatie van IGP
vooral gericht geweest op de inrichting van de werkwijze (zie subsectie 2.2.3). Het betrof
met name het inrichten van processen, overleggen en informatieorganisaties (zie Den
Boer, 2014, p. 124). Het accent meer lag vaak meer op een eenduidige manier van
werken en doelmatigheid, dan op doeltreffendheid. Kortom, het achterliggende doel van
het toepassen van de IGP-werkwijze is veel minder aan de orde geweest in de
implementatie. Een illustratie hiervan is dat het probleemgericht werken dat een
dominant begrip was in de oorspronkelijke beschrijving van ILP (IGO), amper aan bod is
gekomen. 106 De dominante rol die procesmanagement innam ten tijde van de
implementatie heeft hierbij naar ons idee een grote stempel op de organisatie gedrukt.
106

Binnen het oorspronkelijke ontwerp van IGO was er een rol benoemd, de probleemeigenaar, die een
dominante plaats innam in het ontwerp. Een probleemeigenaar was een persoon die verantwoordelijk
was “voor de oplossing van een vraagstuk, over de werkprocessen heen, gebruik makend van
verschillende strategieën” (ABRIO, 2003a, p. 6).

90

Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een (on)bewuste onderstroom in het denken over de
IGP-werkwijze. De wijziging van informatie gestuurde politie naar informatiegestuurde
politie betreft namelijk ook een inhoudelijke wijziging: van door informatie aangestuurd
naar door informatie autonoom beslist. Hoewel wij in deze tijd met grote technologische
mogelijkheden de meerwaarde van door informatie autonoom beslist inzien en gebruiken
(zie hoofdstuk 7), behandelen wij de IGP-werkwijze in onze studie als door informatie
aangestuurd. De IGP-werkwijze heeft in ons werk daarmee vooral betrekking op
menselijke intelligentie. Vandaar dat wij ook consequent spreken in onze studie over het
nemen van intelligence-led beslissingen. Het intelligence-led beslissen is voor ons de kern
van de IGP-werkwijze. Naar ons idee geeft de opvulling van de leemte in het begrip
intelligence-led beslissen, als ook de opvulling van de leemtes die er bestaan tussen
intelligence en intelligentie, aangrijpingspunten om de IGP-werkwijze tot een werkend
concept te krijgen.
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3 INTELLIGENTE INTELLIGENCE-GESTUURDE POLITIEZORG
In dit hoofdstuk vullen we de geïdentificeerde leemten (onderdeel 3 van het conceptueel
onderzoeksmodel, zie figuur 3.1) in het concept IGP-werkwijze nader in. Hierdoor komen
we uit bij intelligente normen, die een eerste sluitstuk vormen van onze beantwoording
van OV 1. Intelligente normen maken de IGP-werkwijze intelligent. Om deze intelligente
IGP-werkwijze te kunnen toepassen is nader begrip nodig van de relatie tussen deze
werkwijze en Blauw (de onderdelen 2 en 4 van het conceptueel onderzoeksmodel, zie
figuur 3.1). Daartoe construeren we in dit hoofdstuk het analysekader IIGP (intelligente
intelligence-gestuurde politiezorg). Dit begrip vormt het tweede sluitstuk van de
beantwoording van OV 1.
1. IGP-werkwijze

3. Opvullen
leemten

2. Blauw

5. Sleutels

4. Intelligente
IGP-werkwijze

6. Intelligent
Blauw

Figuur 3.1: Het conceptueel onderzoeksmodel met nadruk op onderdeel 2, 3, 4 en 6.

Over de terminologie die wij in deze verhandeling gebruiken, merken we hier bij aanvang
op dat wij een onderscheid maken tussen: notie - term - begrip - concept. Een notie is een
eerste gedachte over een benoembaar feit of een benoembare waarneming. De notie
gaat over in een term als de notie door velen als een benoembaar feit (of een
benoembare waarneming) wordt geaccepteerd. Het wordt een begrip als de
gemeenschap waarin het geaccepteerd is, het gebruikt in de dagelijkse handelingspraktijk
om acties mee uit te voeren of om andere begrippen mee op te bouwen. Een begrip
wordt een concept als het over theorievorming gaat. Bij het ontwikkelen van het
analysekader IIGP is hiervan sprake. Voor het ontwikkelen van het analysekader IIGP
betekent dit dat we beginnen met het nader duiden van de begrippen intelligence en
intelligente normen. Deze twee begrippen spelen een belangrijke rol en worden later
standaardbegrippen in de IIGP.
In sectie 3.1 geven we een afbakening en definitie van het begrip intelligence. We hebben
de definitie nodig om in sectie 3.2 de relatie te leggen tussen intelligence en intelligente
normen binnen de politiezorg. In sectie 3.3 beschrijven we welke werking intelligente
normen hebben binnen de IGP-werkwijze. Hierna zijn wij in sectie 3.4 in staat om het
analysekader IIGP te construeren. In sectie 3.5 behandelen we het concept Intelligent
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Blauw. Deze sectie vormt zowel theoretisch inhoudelijk als praktisch een perspectief voor
het vinden van sleutels (zie hoofdstuk 5). We beëindigen dit hoofdstuk met het beantwoorden van OV 1 in sectie 3.6.

3.1 Het begrip intelligence
In subsectie 3.1.1 bakenen we het domein af waarbinnen wij het begrip intelligence
hanteren. In subsectie 3.1.2 formuleren we een definitie van intelligence voor het
verkrijgen van een eerste begrip van intelligence. In subsectie 3.1.3 geven we de grenzen
aan tussen het begrip intelligence en andere begrippen (onder andere data, informatie,
en kennis). In subsectie 3.1.4 behandelen wij de aansluiting met agent technology. Tot
slot bespreken we in subsectie 3.1.5 de toevoeging van actie aan ons begrippenkader.
3.1.1 Afbakening domein
In hoofdstuk 1 hebben we de reikwijdte van ons onderzoeksgebied beschreven, te weten
politiezorg door gebiedsgebonden eenheden in een staande organisatie (zie subsectie
1.4.1). Voorts hebben wij gesteld dat IGP op dit moment nog gericht is op de politiezorg,
maar dat IGP in de toekomst zal ontwikkelen naar IGV (zie subsectie 2.2.6). De afbakening
van het domein van intelligence voor het komen tot een definitie specificeren we hier
vanuit het oogpunt van het toekomstperspectief van IGV. Naar ons idee kan juist het
begrip intelligence bijdragen aan het vervlechten van politiezorg in de maatschappelijke
veiligheidszorg.
3.1.2 Een eerste begrip van intelligence
In deze subsectie conceptualiseren we intelligence, zodat we precies weten wat we
bedoelen wanneer we het begrip gebruiken (cf. Babbie, 1986, p. 98). Het geeft ons
onderzoek richting op dat gebied. Tevens bespreken we de relatie die het begrip
intelligence heeft tot andere begrippen zoals data, informatie, en kennis.
Om een eerste duiding van het begrip intelligence te verkrijgen, kijken we naar de
herkomst van het begrip. Hoogenboom (1995, 2000, p. 101) heeft deze activiteit al
verricht en geeft hierover het volgende aan.
“In het Engels betekent het woord intelligence zowel intelligentie, als nieuws, inlichtingen,
berichten. (…) Het begrip ‘intelligence’ komt via het Frans uit het Latijn, ‘intelligentia’
(inzicht, verstand, kennis) dat afgeleid is van het werkwoord ‘intellegere’ (uit inter en
legere), dat oorspronkelijk [betekent] ‘uit een hoeveelheid gegevens er dat ‘tussenuit lezen’
of zoeken, wat een nieuwe eenheid, een nieuw begrip vormt’. Via betekenissen als ‘met de
zintuigen waarnemen, opmaken’ ontstaat uiteindelijk de betekenis van ‘begrijpen, bevatten’”.

In eerdere publicaties, volgden we voor het begrip intelligence de definitie van McDowell
(Kortekaas et al., 2000; Meesters & Niemeijer, 2000; Meesters et al., 1999), die luidt.
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Definitie 3.1: “Intelligence is the sum of what is known, integrated with new information
and then finally interpreted for its meaning” (McDowell, 1998).
Hierbij hebben we steeds opgemerkt dat om intelligence echt te kunnen begrijpen (en
voort te brengen) er een zorgvuldig onderscheid moet worden gemaakt tussen
intelligence en de volgende begrippen: (1) gegevens, (2) informatie en (3) kennis. Reden
hiervoor is dat in veel publicaties over intelligence, intelligence kan worden vervangen
door informatie of door kennis (zie Leunissen, 2010; Osborn, 2006; Peterson, 2005; cf.
Carter, 2003). Voorbeelden van deze inwisselbaarheid zijn (1) de Nederlandse vertaling
van ILP naar IGO en IGP, (2) de definiëring van intelligence in het NL-NIM, en (3) de
definiëring van intelligence in de doctrine. Hieronder geven we twee voorbeelden.
“Intelligence is: geanalyseerde informatie op grond waarvan beslissingen over de
uitvoering van de politietaak worden genomen” (SBGi, 2008, p. 6).
“Intelligence is: geanalyseerde informatie en kennis op grond waarvan beslissingen over de
uitvoering van de politietaak worden genomen” (Kop & Klerks, 2009a, p. 9).107

Overigens zien we hetzelfde fenomeen regelmatig optreden tussen gegevens en
informatie en tussen informatie en kennis (SBGi, 2008; Peterson, 2005; Den Hartogh &
Huizinga, 1997, p. 33; Weggeman, 1997, p. 29). Door deze inwisselbaarheid van de
begrippen lijkt het als of er geen verschil in betekenis zou zijn en dat de begrippen dus
wat inhoud betreft, identiek zijn. Intelligence lijkt in navolging van informatie en kennis
een primitief begrip te zijn. Primitieve begrippen zijn begrippen die begrepen worden
zonder dat ze exact kunnen worden gedefinieerd (Kapteyn, 1982; cf. Carter 2003, p. 10).108
Hoewel we hier enig begrip voor kunnen opbrengen, benaderen we in deze studie
informatie, kennis en intelligence in een hiërarchische relatie tot elkaar en definiëren hen
als zodanig (Kop & Klerks, 2009a, 2009b; Van den Herik, 2007; Van Beek 2004, p. 15;
Rodenberg 2004, p. 19; cf. Meesters & Niemeijer 2000). Deze leemte van intelligence
moet worden opgevuld, opdat de fundamentele kernwoorden van ILP inhoud krijgen (zie
kritiek van Wardlaw & Boughton, 2006). Blijft de leemte bestaan dan heeft dat gevolgen
voor het vermogen om het theoretisch concept ILP (het ontbreken van een heldere
begripsbepaling) naar een werkzaam concept in de praktijk te brengen.
107

108

Eigenlijk doen we Kop en Klerks (2009a) hier tekort. In hun werk geven ze een definitie van
intelligence, die een kleine aanpassing kent op het NL-NIM. Echter, in de toelichting van figuur 1 in hun
werk (Kop & Klerks, 2009a, p. 8) plaatsen zij de termen informatie en kennis in de bredere context van
de termen signaal, data, informatie, kennis en intelligence. Het is juist de hiërarchie van deze termen die
van groot belang is voor het begrip van intelligence. Deze uitleg is helaas niet verder meegenomen in de
door hen geformuleerde nadere beschrijving van intelligence. In hun artikel in Het Tijdschrift voor de
Politie in 2009b geven ze deze toelichting meer aandacht.
Weggeman (1997, p. 29) geeft aan dat “de sociale realiteit achter deze primitieve begrippen wordt
gevonden in de situaties waarop zij van toepassing zijn. Inzicht in de betekenis van een primitieve term
komt tot uiting in de juiste manier van toepassen van het betreffende begrip. Dat wordt al doende
geleerd. (…) Dat achter de primitieve term liggende, sociale realiteit subjectief en situationeel is -dat wil
zeggen: varieert naar persoon, tijd en plaats- moge duidelijk zijn.”
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3.1.3 Waar liggen de grenzen?
Het is duidelijk dat we de definities van de begrippen informatie,
kennis en intelligence nodig hebben om helder te maken wat
intelligence nu daadwerkelijk inhoudt. Vandaar dat we hieronder
nader op deze begrippen ingaan, evenals op enkele gerelateerde
begrippen zoals ruwe data en data. In figuur 3.2 geven we een
hiërarchische ordening van alle tot nu toe genoemde begrippen.
Vervolgens bespreken we ze. We doen dit aan de hand van de
vraag: waar liggen de grenzen tussen ruwe data, data, gegevens,
informatie, kennis en intelligence?

Ruwe data
Data
Gegevens
Informatie
Kennis
Intelligence
Figuur 3.2: De eerste

Een goed begrip van deze noties kan verkregen worden door te hiërarchie van noties
kijken naar het werk van de astronomen Johannes Kepler (1571- die is ontleend aan
1630) en Tycho Brahe (1546-1601).109 Hun onderscheid begint bij Van den Herik (2007).
het nacht in nacht uit, opnemen van de stand van de sterren. Zij
schreven de waarnemingen op in een mooi logboek. Ze deden dat buiten niet onder een
afdakje. Soms regende het en soms waren ze in een goede moed (volgens de
overleveringen). De opgeschreven waarnemingen herkennen wij als ruwe data. Deze
ruwe data waren soms gevlekt door de regen en minder nauwkeurig (bijv. door een
opschrijffout). Thuis gekomen, gezeten achter hun studeerkamerbureau begonnen Kepler
en Brahe de ruwe data te filteren, dat wil zeggen de gevlekte data waarbij de 7 en een 1
niet meer te onderscheiden waren, werden geëlimineerd, alsmede de duidelijke
schrijffouten waardoor een eerste waarneming verkeerd was vastgelegd. Het resultaat
was een mooie verzameling data, ook wel zuivere data genaamd. Deze data (er was geen
computer aanwezig) waren te overvloedig om gebruikt te kunnen worden voor het
oplossen van het probleem: welke baan beschrijft de aarde in relatie tot de zon? Dit is
eigenlijk een wiskundige opgave (in de ruimtemeetkunde). Voor een adequate
formulering is een aantal gegevens nodig, dan een constructie (die te begrijpen is) en dan
het bewijs. Het gaat hier om een constructieve opgave, waarbij opnieuw filtering
noodzakelijk is. De verzameling gegevens komt uit de verzameling data. Een nodig en
voldoende aantal data over de stand van de aarde en de zon wordt in het tweede
filteringproces geselecteerd door de experts. We slaan hier het begrip informatie even
over, we komen hier later op terug. Uit de gegevens kon Kepler de eerste wet (van
Kepler) afleiden. Deze wet luidt: de aarde beweegt volgens een ellips rond de zon, waarbij
de zon in één van de brandpunten van de ellips staat (en niet in het middelpunt). Dit
leidde dan tot nieuwe kennis.
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De bekendste werken van Johannes Kepler zijn: Astronomia Nova seu Physica uit 1609 en Harmonices
Mundi libri V uit 1619. Eén van de bekendste werken van Tycho Brahe is: De Stella Nova uit 1573.
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Nu moeten we nog het verschil tussen informatie en kennis behandelen. We nemen
daarvoor een geactualiseerd voorbeeld dat ontleend is aan Van den Herik (2007).
Veronderstel dat de volgende data zijn geregistreerd:
471008192jaapherik@hotmail.com+31134663569DZGL17

Het zijn 48 karakters. We zijn geïnteresseerd in hun betekenis. Het is niet de bedoeling
om hier een handleiding puzzeltjes oplossen te geven, maar enig inzicht in het verschil
tussen data, informatie, en kennis. Wat staat hier? In volgorde van opmerkzaamheid zien
we:
1.
2.

Het karakter @, dat gemeenlijk op een e-mailadres duidt. Hier: jaapherik@hotmail.com.
Het karakter +, dat onder andere de toegangscode tot een land weergeeft. Hier Nederland,
Tilburg en het abonneenummer.

We hebben nu het middengedeelte van de string een betekenis gegeven, dat wil zeggen
data omgezet in informatie. Nu nog de twee overige data-elementen.
3.

4.

De eerste cijfers duiden op een banknummer (zou kunnen) of een telefoonnummer
(mogelijk); het zou ook een sofinummer of een ander identificatienummer kunnen zijn, want
het karakter begint met een geboortedatum. Wat is dan 192? Oplossing: het gehele nummer
is het registratienummer voor de dienstplicht. 192 betekent 192e kind (of jongen) geboren
op die dag.
DZGL17, kan een code zijn: deze geleerde 17. Dat laatste kan ook een ezelsbrug zijn voor het
onthouden van een kenteken van een auto.

Zo hebben we dan bijna 48 karakters (data) omgezet in informatie. Ofwel we hebben de
data geïnterpreteerd. We hebben de data van een betekenis voorzien, te weten: een
militair registratienummer, een e-mailadres, een telefoonnummer en een kenteken van
een auto. Wanneer spreken we dan van kennis in plaats van informatie? Kennis is
informatie die van een context is voorzien. Als we bijvoorbeeld aan deze 48 karakters, die
we omgezet hebben in informatie, de naam Jaap van den Herik toevoegen dan hebben de
vier informatie items dus met hem te maken. Alles samengevat hebben we nu het
volgende: data, informatie (geïnterpreteerde data) en kennis (geïnterpreteerde data
voorzien van een context). De vraag is nu wat is intelligence? Deze vraag is door diverse
onderzoekers op het gebied van kennismanagement en BI beantwoord (zie Loshin, 2012;
Van den Herik, 2007; Van Beek, 2006; Rodenberg, 2004; Davenport & Prusak, 1998).
Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de diverse onderzoekers op het gebied van
kennismanagement en BI zijn er ook verschillen. Het lijkt enerzijds vooral een
semantische kwestie; de woorden hebben geen duidelijke betekenis in de dagelijkse
praktijk. Hun betekenis lijkt vooral context afhankelijk (cf. Burfitt, Collinge, & MacNeill,
2003, pp. 8 e.v.). Anderzijds is het afdoen van het verschil in betekenisgeving door het als
een semantische kwestie te beschouwen een wat gemakkelijke verklaring. De achterlig97

gende noties van de wijze waarop de context tot stand komt, zullen eerder de oorzaak
vormen. Nonaka en Takeuchi (1997) geven dit min of meer aan door de Westerse filosofie
en de Japanse filosofie met elkaar te vergelijken waar het gaat om kennis. De tweede
hiërarchie van noties van Van den Herik (2007) geeft, in ieder geval theoretisch gezien,
meer inzicht. Wij hebben deze hiërarchie onzes inziens nodig, omdat het naar ons idee
een relatie heeft met het komen tot een intelligente toepassing van een IGP-werkwijze.
Daarom sluiten wij in onze studie aan bij agent technology om de vraag “wat is nu
intelligence” te beantwoorden.
3.1.4 Aansluiten bij agent technology
Bezien wij het werk van Van den Herik (2007) dan zien wij dat dit
Kennis
agent georiënteerd is (bezien als entiteit in agent technology). In
Intuïtie
zijn optiek loopt de ontwikkeling van kennis naar (menselijke)
intelligentie als volgt (zie figuur 3.3). We merken op dat we hier te
Normen
maken hebben met een ontwikkeling binnen de kennistechnologie
Waarden
die agent technology heet. Een agent is een zelfstandig opererend
computersysteem, dat in staat is (1) afleidingen te maken, (2)
Intelligentie
redeneringen op te stellen, (3) beslissingen te nemen en (4)
beslissingen te effectueren. De vraag is nu: Waar liggen de Figuur 3.3: De tweede
hiërarchie van noties
grenzen tussen de noties kennis, intuïtie, normen, waarden, en
die is ontleend aan
intelligentie? Volgens Van den Herik (1988) bestaat kennis als Van den Herik (2007).
eerste aangrijpingspunt voor informatici uit: (1) feiten, (2)
heuristieken en (3) overtuigingen. Daarnaast valt kennis in te delen: (1) bewuste kennis,
(2) onderbewuste kennis en (3) onbewuste kennis. Tot slot kan kennis (1) expliciet dan
wel (2) impliciet zijn.
Bij het aangeven van de grens tussen kennis en intuïtie volgt Van den Herik (1983) de
definitie van Michie (1981) over intuïtie, namelijk: intuïtie is een naam voor regelgebaseerd (rule-based) gedrag, waarvan de regels niet toegankelijk zijn voor het bewustzijn.
Met andere woorden intuïtie is onderdeel van de onbewuste (c.q. onderbewuste) kennis
en is daarmee impliciet. Intuïtie is een onbewust (onderbewust) cognitief proces. Dit
proces hangt samen met de normen en waarden van een individu of van een community.
De normen en waarden hebben een sterkere geldingskracht dan intuïtie, omdat zij
traditionele manieren van denken, voelen en doen vertegenwoordigen (Zijderveld, 1987,
p. 76). Het gaat hierbij vooral om de mogelijkheid het belangrijke van het onbelangrijke te
kunnen onderscheiden, het verschil aan te brengen tussen wat goed is en wat fout et
cetera. Het is de representatie van de morele dimensie van het mens-zijn. Een norm is
een operationalisering van de verhouding tussen de wijze van denken, voelen en doen en
kan geschreven en ongeschreven zijn. De geschreven normen zijn onder meer terug te
vinden in wet- en regelgeving. Ongeschreven normen hebben vaak betrekking op het
sociale verkeer tussen mensen, zoals goedendag zeggen bij binnenkomst. Deze normen
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komen voort uit waarden. Waarden hebben betrekking op hoe de manieren van ‘denken,
voelen en doen’ zich zouden moeten verhouden. Bijvoorbeeld de kijk op de relatie tussen
rechtshandhaving en privacy zijn terug te herleiden tot waarden die in onze samenleving
gelden en ook zijn vastgelegd in normen. Echter, de waarde over deze relatie kan
veranderen, zoals in het kader van terrorisme het geval is. De wijze van denken, voelen en
doen wordt gerealiseerd door de processen van socialiseren en internaliseren (cf. Nonaka
& Takeuchi, 1997; Weggeman, 1997; Zijderveld, 1987). De grens tussen waarde en
intelligentie is als volgt te omschrijven: intelligentie is noodzakelijk om de waarde te
kunnen definiëren (cf. Zijderveld, 1987, p. 76). Naar mijn mening betekent intelligentie in
de politiezorg een goed begrips- en bevattingsvermogen van de werkelijkheid om ons
heen en het kunnen waarderen van de werkelijkheid.
3.1.5 Het toevoegen van actie
In de opbouw van de concepten intelligente IGP-werkwijze en Intelligent Blauw kunnen
wij ons begrip intelligence vergelijken met intelligentie uit de agent technology en kunnen
we aansluiten bij de tweede hiërarchie van noties van Van den Herik (2007). Hieronder
geven wij de aansluiting.
Eerder hebben wij gesteld dat ons begrip intelligence in ILP een synoniem is van kennis
(Meesters et al., 1999; Meesters & Niemeijer, 2000). We willen deze mening bijstellen.
Intelligence is net als kennis een basis op grond waarvan gehandeld kan worden. Beide
zijn erop gericht om een probleem, waarmee men geconfronteerd wordt, op te lossen.
Kennis en intelligence zijn dus actiegericht (Cope, 2004; Rodenberg, 2004; Den Hartogh &
Huizinga, 1997, p. 34; Nonaka & Takuchi, 1997, p. 68; Weggeman, 1997, p. 33). Tot zover
is er geen verschil tussen beide begrippen. Hieronder geven we eerst de definitie van
intelligence zoals wij die hier hanteren. Vervolgens geven we aan waar het verschil tussen
kennis en intelligence is te vinden. Intelligence binnen ons onderzoeksgebied, definiëren
we als volgt.
Definitie 3.2: Intelligence is (1) het (vermogen te) kunnen bevatten en begrijpen van de
maatschappelijke veiligheidsproblemen in de samenleving en (2) deze te waarderen in
het licht van geldende normen en waarden, evenals (3) het formuleren van
actiemogelijkheden met het oog op de maatschappelijke veiligheid.
Deze definitie (3.2) van intelligence heeft drie kenmerken. Het eerste kenmerk is ‘het
bevatten en begrijpen van de maatschappelijke veiligheidsproblemen in de samenleving’.
Voor dit kenmerk kan de definitie (3.1) van McDowell gevolgd worden. Dus: de som van
wat bekend (kennis) is, geïntegreerd met geïnterpreteerde gegevens die worden voorzien
van betekenis (kennis). Het gaat om het begrijpen van een probleem dat op een bepaald
moment wordt onderzocht op grond van de beschikbare kennis en in het licht van de
beschikbare informatie. Het tweede kenmerk ‘het waarderen in het licht van geldende
normen en waarden’ ontbreekt in de definitie van McDowell. Juist dit kenmerk maakt dat
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intelligence intelligent is (zie de tweede hiërarchie van Van den Herik (2007). Tot slot
merken we op dat het derde kenmerk van onze definitie (2.7) ‘het formuleren van
actiemogelijkheden’ eveneens geen onderdeel uitmaakt van de definitie van McDowell.
Het gaat hier enerzijds om de actiegerichtheid van intelligence te duiden en anderzijds, en
eigenlijk belangrijker, om te duiden dat intelligence de actiemogelijkheden naar datgene
wat is bevat (kennis) weergeeft (cf. Kop & Klerks, 2009; cf. Rodenberg, 2004, p. 18;
Meesters & Niemeijer, 2000).
Intelligence is door ons gedefinieerd als een vermogen. In de literatuur hanteert men
intelligence ook als een feitelijk product; een vastlegging van de punten (1) en (2) uit
voorgaande definitie 3.2 (zie subsectie 2.3.5 voor voorbeelden van intelligenceproducten). Deze intelligence-producten moeten er toe leiden dat de politiemanagers
gefundeerd een besluit kunnen nemen over het veiligheidsprobleem waarmee zij
geconfronteerd worden (zie Pherson & Pherson, 2013).
“Intelligence tells officials everything they need to know before they
knowledgeably choose a course of action” (Peterson, 2005, p. 2).
Door de definitie van intelligence als vermogen zijn we in staat vanaf dit moment een
preciezer woordgebruik te hanteren door te spreken van intelligence-producten. We
formuleren in subsectie 3.3.4 een preciezere definitie van intelligence-product.
In figuur 3.4 geven we de relatie tussen gegevens, informatie, kennis, intelligence en actie
visueel weer.110
• Toetsen juistheid van de
intelligence.
•Toetsen resultaat en
effect van de actie.
• Nieuwe kennis
toevoegen.

Actie: De uitvoering van het genomen
besluit, eventueel m.b.v. een
intelligence-product.

Actie

Intelligence-product: Informatie voorzien
van een context en gewaardeerd in het
licht van waarden en normen en het
geven van opties voor handelen.

Intelligenceproduct
Kennis

Kennis: Informatie voorzien van een
context.
Informatie: Geïnterpreteerde gegevens.

Informatie

Gegevens: Uit geschoonde data
gegevens halen om de vraagstelling te
beantwoorden.

Gegevens

(Ruwe) data: Ongeschoonde of
geschoonde (zuivere) data.

(Ruwe) data

Figuur 3.4: Hiërarchie en betekenis begrippen data, gegevens, informatie, kennis, intelligence-product, en
actie.
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In Meesters en Niemeijer (2000, p. 305) is een vergelijkbaar figuur eerder gehanteerd. Op figuur 3.3 zijn
enkele aanpassingen gemaakt op inhoud en vorm doordat we intelligence nu als zelfstandig begrip
hanteren naast kennis.
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3.2 Intelligente normen en politiezorg
In hoofdstuk 1 (sectie 1.1) hebben we duidelijk gemaakt dat politiezorg in relatie staat
met de normen en waarden die in de samenleving als een gemeenschappelijk kader
gelden. In onze definities 1.1 (maatschappelijke veiligheid), 1.2 (maatschappelijke
veiligheidszorg) en 1.3 (politiezorg) is dit terug te vinden. Het aanwenden van politiezorg
en specifiek de keuzen die hierin gemaakt worden, dient het oog gericht te hebben op de
sociale continuïteit van de samenleving of delen daarvan door het reguleren van in de
samenleving geaccepteerde wettelijke en sociale normen en regels (definitie 1.3). Begrip
van de samenleving is dan nodig. In subsectie 3.1.4 hebben we beschreven dat
intelligentie betrekking heeft op het begripsvermogen van de werkelijkheid om ons heen
en het kunnen waarderen daarvan. In onze studie is dat het intelligence-led beslissen.
Hamburg (2005, p. 5) geeft aan dat het hierbij gaat om “de bekwaamheid tot het maken
van een keuze”. Het maken van een keuze “berust op ‘gevalsbeslissingen’, dat wil zeggen
op het kunnen aanwenden van een intern (= mentaal) model, ter zake van de gelijkenis
(of gelijkvormigheid) tussen casus, waarop beslissingen kunnen worden gebaseerd. Dit
interne model van het relevante kennisdomein verwezenlijkt een proces waarin concrete
ervaringen worden herinnerd en waarin beslissingen -en uiteindelijk handelingen- worden
gebaseerd op systematische vergelijkingen tussen oude ervaringen en nieuwe situaties”
(Hamburg, 2005, p. 81). Het aanwenden van het mentaal model draagt er zorg voor dat er
een logische samenhang ontstaat tussen dat waarover een keuze gemaakt moet worden
en de keuze zelf. Om begrip te krijgen over hoe tot een keuze wordt gekomen door
personen of groepen van personen die als ambtdrager of ambtsdragers in een organisatie
of instelling werkzaam zijn, hanteren we een model van Schuyt (1986) over de werking
van betekenissystemen. We gebruiken dit model in onze studie om te laten zien op welke
wijze intelligence-producten intelligent gebruikt kunnen worden waardoor tot intelligente
normen gekomen kan worden. Vervolgens geven we onze definitie van intelligente
normen.
Een betekenissysteem is een met anderen gedeeld symbool- en tekensysteem, zodat een
bepaald betekenissysteem altijd wordt gedragen door een sociale groep (Schuyt, 1986, p.
56). De politiefunctionarissen, meer algemeen politie, zijn te beschouwen als een
dergelijke sociale groep. Zij dienen alleen of in groepsverband concrete gebeurtenissen
met betrekking tot hun werkzaamheden binnen de maatschappelijke veiligheidszorg (hier
politiezorg) te beschouwen in het licht van geldende regels en normen. Vervolgens
dienen ze een waardering te geven, waaruit een actie kan volgen.
Definitie 3.3: Een betekenissysteem is het geheel aan impliciete en expliciete regels en
normen, dat bepaalde verschijnselen in onderling verband brengt en dat samenhang
aanbrengt, waardoor de afzonderlijke verschijnselen een bepaalde ‘zin’, betekenis
krijgen.
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Om de werking van een betekenissysteem te begrijpen, onderscheidt Schuyt (1986, pp.
46-56) drie elementen. Het eerste element is het betekenissysteem zelf en wordt het
ideële element genoemd. Het is de wereld van het abstracte en betreft de voorstelling
van de wijze waarop mensen zich idealiter zouden moeten gedragen. Het zijn symbolen,
die eenheid aanbrengen in de veelvuldige werkelijkheid van het gedrag van mensen. Door
deze symbolen kunnen we de veelheid aan gedragingen beginnen te verstaan en te
begrijpen. Voorts kunnen we aan de gedragingen zin en betekenis toe kennen. Het model
kent nog twee andere elementen: het tweede element is het operationele element en het
derde element wordt het actuele element genoemd. Voor het begrip van het model
leggen we hier eerst het derde element uit. De toelichting op het tweede element volgt
daarna. Het actuele element is het element van de concrete gedragingen ofwel
handelingen en beslissingen. De handelingen en beslissingen vinden plaats in de
werkelijkheid, dat wil zeggen dat ze zichtbaar worden in onze samenleving. Maar wat is
nu de werkelijkheid? Een voorbeeld uit de politiepraktijk.
Op een avond wordt een bestuurder van een auto door een politieagent op straat
gecontroleerd. Het betreft een gewone verkeerscontrole. Gecontroleerd wordt of de
bestuurder in bezit is van een rijbewijs en of dit nog geldig is. Tevens wordt gecontroleerd
op wiens naam de auto staat waarin wordt gereden. Op beide controlevragen wordt een
antwoord gegeven. De bestuurder is in bezit van een geldig rijbewijs. De auto staat niet op
zijn naam, maar op die van een andere persoon. De enige vraag die op zou kunnen komen,
is of de bestuurder toestemming heeft van de eigenaar van de auto. Er volgt een
zoekproces. RTI is beschikbaar, waardoor er andere feiten naar voren komen. Allereerst
blijkt dat de bestuurder nog een aantal boetes heeft openstaan, die ter plekke kunnen
worden geïnd. Verder blijkt dat de auto een voertuig is dat gezien is bij een inbraak op een
bedrijventerrein. Kortom, deze intelligence schijnt een ander licht op de situatie van
‘slechts’ een verkeerscontrole.

De hernieuwde kwalificering van de situatie vindt plaats in relatie tot het
betekenissysteem van de politieagent in kwestie. Dit voorbeeld is een voorbeeld waarin
vooral het juridische deel van het betekenissysteem een dominante rol speelt, maar er
zijn ook andere onderdelen van het betekenissysteem die een rol kunnen spelen. Vooral
waar het gaat om de ongeschreven wijze waarop wij willen samenleven. De sociale
ordening van onze samenleving, zoals ‘het niet geven van overlast’ aan medeburgers, kan
een deel van het systeem zijn waarop de politiefunctionaris een situatie kwalificeert (cf.
Van Dinthen et al., 2011). Het kwalificeren van situaties gebeurt daarom door het actuele
element te betrekken op het ideële element. Een betekenissysteem is daarmee een
geordende, georganiseerde blik op de werkelijkheid (zie Witteveen, 2001, p. 55).
“Een manier van zien die ook gelijk een manier van waarderen is” (Witteveen, 2001, p.
55).

Uit ons voorbeeld van de verkeerscontrole komt het tweede element van het
analysemodel naar voren, namelijk het operationele element. Het actuele en het ideële
element kunnen alleen op elkaar worden betrokken door de tussenkomst van mensen. Zij
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geven de interpretatie van de relatie tussen beide elementen en geven daarmee invulling
aan deze relatie door het uitoefenen van hun functie. Het operationele element is
daarmee het bemiddelende element tussen het ideële en het actuele element waaruit de
politiezorg voortvloeit.
Voor het uitvoeren van politiezorg is het permanente vraagstuk de maatschappelijke
veiligheid. Bij het hanteren van een IGP-werkwijze in de politiezorg heeft een intelligenceproduct de werking dat (1) de situatie (handeling/probleem) die er bestaat voor zover dat
op dat moment mogelijk is wordt begrepen, waarna het kwalificeren en het formuleren
van acties mogelijk worden. Daarnaast is de werking van een intelligence-product dat zij
(2) het gezichtsveld van politiefunctionarissen kan verruimen. Hoewel door een
betekenissysteem het zien vaak ook direct een waarderen inhoudt, kan het beschikbaar
hebben van intelligence-producten dit zien en waarderen beïnvloeden. Door het
beschikbaar hebben van intelligence-producten kan er sprake zijn van blikwisseling.111 Een
intelligence-product werkt hier dan figuurlijk als een ‘blik-opener’ voor het
begripvermogen van de politiefunctionarissen.
Kortom, door het beschikbaar hebben van intelligence-producten krijgt het kwalificeren
van het actuele element (de handeling of gebeurtenis) in het licht van het ideële element
nadere inhoud. De intelligentie van het operationele element wordt aangesproken,
waardoor er gekomen kan worden tot intelligente normen. Het betekenissysteem
produceert daarmee intelligente normen voor zowel enkele gevallen, als dat het door de
tijd heen intelligente normen produceert doordat het soortgelijke gevallen vergelijkt. Een
betekenissysteem kan daardoor veranderen. Verschuivingen in het ideële element treden
op evenals dat dit het geval is in het operationele element. Het komen tot intelligente
normen kan op strategisch, tactisch, operationeel stuurniveau en straatniveau plaatsvinden. In onze studie hanteren we de volgende definitie van intelligente normen.
Definitie 3.4: Intelligente normen zijn normen die voortkomen doordat personen of
groepen van personen binnen de politieorganisatie het actuele element van handelingen
of situaties in de samenleving beschouwen in het licht van het ideële element, het
betekenissysteem, waardoor er gekomen wordt tot een gekwalificeerde uitspraak over de
111

Dijkgraaf (2008, p. 9) legt blikwisseling uit aan de hand van één van de bekendste optische illusies,
namelijk een negentiende-eeuwse zwart-witprent van een chique dame met een vrolijk veertje op haar
hoed, die elegant haar hoofd van de kijker afwendt. In dezelfde tekening is echter ook een oude vrouw te
zien met een lelijke haakneus. Het is maar net hoe men naar de lijnen en vlakken in de tekening kijkt en
deze interpreteert. Kortom, het perspectief bepaalt het kijken. De uitkomst van dit kijken bepaalt of men
een dame of een oude vrouw ziet. Dijkgraaf (2008, p. 9) geeft aan dat het eerste beeld dat we zien een
kwestie van willekeur is. “Pas als we ons bewust worden dat er nog een ander beeld in de tekening
verscholen zit, gaan onze gedachten op speurtocht en doemt plotseling in de mist van verwarring het
alternatief op. Het beeld klapt om: de dame wordt een oude vrouw, of de oude vrouw wordt een dame”
(Dijkgraaf, 2008, p. 9). Dit omklapmoment wordt door wiskundigen blikwisseling genoemd. Het is het
moment waarop je een beeld, theorie of idee (of zelfs persoon) in een ander licht of vanuit een andere
perspectief gaat zien. Zie verder het proces van sensemaking (Weick, 1995).
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verhouding tussen het actuele en het ideële element, die tevens richting geeft aan
eventuele vervolgacties.

3.3 Intelligente IGP-werkwijze
De leemtes die we in aanvang hebben geïdentificeerd voor de IGP-werkwijze waren de
begrippen: intelligence, intelligentie en intelligence-led beslissen. De leemtes betreffende
de eerste twee begrippen die we intussen hebben ingevuld. Door het vullen van de
leemte intelligence zijn we (1) uitgekomen bij het begrip intelligente normen. Verder
hebben we duidelijk gemaakt dat (2) intelligence een nadere specificering nodig heeft als
we daarmee duiden op een feitelijk product, namelijk een intelligence-product. In deze
sectie vullen we de leemtes voor de begrippen: intelligence-led beslissen (subsectie 3.3.1)
en intelligence-product (subsectie 3.3.2). Deze twee begrippen vormen de dimensies van
het concept intelligente IGP-werkwijze (onderdeel 4 van het conceptueel onderzoeksmodel). De achterliggende reden voor het onderscheiden van deze twee dimensies is dat
wij in deze studie de IGP-werkwijze procesmatig benaderen (zie kader IGP-werkwijze
subsectie 2.3.1).
3.3.1 Specificeren intelligence-led beslissen
Het specificeren van intelligence-led beslissen zou naar ons idee wel eens een belangrijke
voorwaarde kunnen zijn om de IGP-werkwijze naar een praktisch werkend concept om te
zetten. Het intelligence-led beslissen is een belangrijke competentie binnen IGP, omdat
hierdoor de verbinding wordt gemaakt tussen de werkwijze IGP en politiezorg (zie figuur
1.1).112 In de internationale literatuur signaleren onderzoekers juist bij deze competentie
een knelpunt (zie Ratcliffe, 2008, p. 9; Cope, 2004, pp. 193-194). Politiefunctionarissen
zouden in tegenstelling tot managers in het bedrijfsleven niet gewend zijn om met
intelligence-producten te werken.
“Few police managers are trained in the art of interpreting criminal intelligence and crime
analysis, and even fewer have the necessary training to convert that intelligence into
practical and effective long-term crime reduction policies” (Ratcliffe, 2004, p. 7).

Hier (A) specificeren we het begrip intelligence-led beslissen door het leggen van de
relatie tussen het intelligence-led beslissen en intelligente normen, zodat we komen tot
een heldere begripsbepaling. Vervolgens (B) operationaliseren we intelligence-led
beslissen door indicatoren te benoemen. We bespreken onderstaand (A) en (B).
A: Relatie intelligence-led beslissen en intelligente normen
Het intelligence-led beslissen vindt plaats binnen de sturingsprocessen en het
uitvoeringsproces op basis van intelligence-producten (zie de sectie 2.3). Het operationele
element (Blauw) maakt hier de verbinding met het actuele (situatie) en ideële element
112

Een competentie kan worden omschreven als een vereiste vanuit de functie waarbij de werknemer
kennis, houding, en vaardigheden zodanig weet toe te passen dat het leidt tot succesvol gedrag in
moeilijke situaties.

104

(betekenissysteem) (zie sectie 3.2) om te komen tot een gekwalificeerde uitspraak. Deze
uitspraak vormt de basis voor de eventuele conclusie om tot handelen (actie) over te
gaan. Om te komen tot een gekwalificeerde uitspraak is naast het begrijpen van een
situatie, vooral het bepalen van de ernst van het veiligheidsprobleem cruciaal. Het
bepalen van de ernst vindt plaats tegen de achtergrond van het betekenissysteem (ideële
element). Deze ernstbepaling vormt de aanvullende voorwaarde voor het intelligence-led
beslissen en maakt dat een uitspraak over een veiligheidsprobleem een gekwalificeerde
uitspraak wordt. Het geeft de rechtvaardiging weer van eventuele politieactie, want door
intelligente normen is het mogelijk om een deugdelijke motivering te verkrijgen voor het
genomen besluit. Het besluit wordt dan gedragen door een onderliggende redenering.
Deze redenering kan gezien worden als een geobjectiveerde toetsingsmaatstaf. We
spreken daarom in tegenstelling tot Ratcliffe (2008) niet van objectieve besluitvorming
maar over intersubjectieve besluitvorming.113
Intelligente normen vormen een oriëntatiepunt voor politiefunctionarissen om
vervolgens een keuze te kunnen maken of en welke inzet (actie) wordt gepleegd. De
keuze voor inzet hangt echter niet alleen af van de intelligente norm. Vaak zijn er ook
andere medebepalende factoren die van invloed zijn, zoals de beschikbare capaciteit, het
schatten van een risico en het vinden van samenwerking met anderen binnen de
maatschappelijke veiligheidszorg. Er vindt tussen het formuleren van een intelligente
norm en het bepalen tot het formuleren van een actie nog een weging plaats. De werking
van de intelligente norm is (1) dat het wegen meer onderbouwd plaats kan vinden en (2)
een oriëntatiepunt is voor het formuleren van een intelligence-behoefte. Hoe schrijnend
soms ook, er doen zich situaties voor waarbij ondanks het feit dat de intelligente norm
aanleiding geeft om een actie te formuleren er toch geen mogelijkheden (vaak redenen
van capaciteitsproblemen) zijn om deze inzet te plegen. Of zoals een teamchef (#3) het
zei: “Ik snap de keuze, maar het voelt niet goed”.
B: Operationaliseren intelligence-led beslissen
Om te komen tot een operationalisering van intelligence-led beslissen, geven we
onderstaand eerst onze definitie van het begrip weer. Vervolgens behandelen we de
hoofdindicatoren van intelligence-led beslissen waardoor we duidelijk maken op welke
wijze de formulering van de definitie tot stand is gekomen.
Definitie 3.5: Intelligence-led beslissen houdt in dat op basis van (ongevraagde en
gevraagde) intelligence-producten (1) de maatschappelijke veiligheidsproblemen worden
begrepen en bevat waardoor beslissers in staat zijn te komen tot een beslissing (door een
gekwalificeerde uitspaak deze uitspraak te wegen in relatie tot andere uitspraken) en op
basis hiervan (2) actiemogelijkheden te formuleren voor inzet, (3) actiemogelijkheden te

113

Wij gaan uit van het idee van beperkte rationaliteit.
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formuleren voor het verzamelen van ruwe data en (4) de intelligence-behoefte te
formuleren voor de punten (1) en (2).
In subsectie 2.3.3 gaven we aan dat de gangbare politieterm voor intelligence-led
beslissen is ‘sturen op en met informatie’. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat
intelligence-led beslissen twee indicatoren heeft: (1) het sturen op informatie en (2) het
sturen met informatie. In subsectie 2.3.3 hebben wij beschreven dat een verfijning van
het ‘sturen op en met informatie’ nodig is en hebben we een derde indicator toegevoegd,
namelijk (3) het sturen op dataverzameling. Door de nadere duiding van het begrip
intelligence, de introductie van intelligente normen en het identificeren van de daarop
volgende weging zijn we in staat om de eerste twee indicatoren nader te specificeren. In
subsectie 3.1.5 geven we aan dat een intelligence-product actiegericht moet zijn (zie
definitie 3.2). In onze operationalisering nemen we de actiegerichtheid alvast op. Het
‘sturen op informatie’ bestaat uit twee indicatoren: (1) sturen op intelligence-producten
opdat begrip van de maatschappelijke veiligheid bestaat voor een toekomstig
beslismoment en (2) sturen op intelligence-producten voor het formuleren van de
intelligence-behoefte voor de ondersteuning van de actie. Het ‘sturen met informatie’
bestaat uit drie indicatoren: (1) sturen met intelligence-producten voor het verkrijgen van
begrip van de huidige veiligheid, (2) sturen met intelligence-producten voor het komen
tot een beslissing (door het formuleren van een gekwalificeerde uitspraak en het wegen
van de zwaarte van de veiligheidsproblemen) en (3) sturen met intelligence-producten
voor het formuleren van een actie. Deze vijf indicatoren en de zesde indicator, het sturen
op dataverzameling, vormen samen de operationalisering van het intelligence-led
beslissen (zie tabel 3.1). De bijbehorende items formuleren we in hoofdstuk 4.
Dimensie intelligence-led beslissen van de IGP-werkwijze
Hoofdindicatoren
1. Sturen op intelligence-producten opdat begrip van de maatschappelijke veiligheid bestaat voor een
toekomstig beslismoment
2. Sturen met intelligence-producten voor het verkrijgen van begrip van de huidige veiligheid
3. Sturen met intelligence-producten voor het komen tot een beslissing (door het formuleren van een
gekwalificeerde uitspraak en het wegen van de zwaarte van de veiligheidsproblemen)
4. Sturen met intelligence-producten voor het formuleren van een actie
5. Sturen op intelligence-producten voor het formuleren van de intelligence-behoefte voor de
ondersteuning van de actie
6. Sturen op (ruwe) dataverzameling
Tabel 3.1: Zes hoofdindicatoren van de dimensie intelligence-led beslissen.

3.3.2 Specificeren intelligence-product
We specificeren hier het intelligence-product door (A) het onderzoeken van de relatie
tussen intelligence-producten en intelligente normen om te komen tot een heldere
begripsbepaling en (B) het operationaliseren van het intelligence-product door hoofd-
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indicatoren te benoemen. Tot slot behandelen we (C) de kwaliteitscriteria voor
intelligence-producten. We bespreken onderstaand (A), (B) en (C).
A: Relatie intelligente normen en een intelligence-product
In sectie 3.2 hebben we de werking van intelligence-producten op het betekenissysteem
van politiezorg beschreven. De werking is kort samengevat, dat door een intelligenceproduct een situatie (handeling of gebeurtenis) kan worden begrepen en gekwalificeerd.
Deze werking is van belang om te komen tot intelligente normen en vervolgens het
wegen van de veiligheidsproblemen.114 Cruciaal hiervoor is dat de functionarissen die
werken binnen een intelligence-omgeving (1) begrijpen dat een intelligence-product deze
werking heeft en (2) dat zij intelligence-producten ook met deze werking produceren.115
B: Operationalisering intelligence-product
De werking van intelligence-producten kan alleen effectief zijn wanneer het
voortgebrachte intelligence-product wordt getoetst en wel op twee manieren: (1) op de
juistheid van de inhoud van het intelligence-product zelf en (2) of de genomen acties het
gewenste resultaat hebben gehad. De toetsing van beide punten als ook de combinatie
van de genoemde twee punten zorgt ervoor dat er ‘nieuwe’ kennis ontstaat (zie figuur
3.1). 116 Juist het ontstaan van nieuwe kennis, is een kenmerk van een intelligente
organisatie (zie Kessels, 2001, p. 31).117 Door de creatie van deze ‘nieuwe kennis’ kan ook
tegemoet worden gekomen aan de eisen die samenleving stelt aan politiezorg. Immers,
deze nieuwe kennis draagt er mede aan bij dat de politieorganisatie intelligent is (zie
definitie 1.4). Naast de noties van efficiënt en effectief, die in het doel van de IGPwerkwijze zijn opgenomen, omvat het ook de rechtvaardiging voor politie-inzet. Het geeft
in die zin de morele dimensie weer van de politiezorg zelf. In dat opzicht hebben de
gekwalificeerde uitspraken binnen het intelligence-led beslissen kenmerken van jurisprudentie, zoals dat binnen ons rechtssysteem bestaat. In analogie kunnen we stellen dat de
gekwalificeerde uitspraken de politiezorgopvatting vormen.
114

115

116
117

Hierbij maken we de opmerking dat het idee zou kunnen ontstaan dat er zonder intelligence-producten
geen sprake zou kunnen zijn van intelligente normen. Dat is niet zo. Immers, er ligt altijd een bepaalde
hoeveelheid aan gegevens ten grondslag aan een beslissing. Echter, door het wel beschikbaar hebben van
intelligence-producten zal gekwalificeerde uitspraak beter onderbouwd zijn.
Uit ons vooronderzoek (zie appendix E) hebben wij de medewerkers van de dienst Informatie (DI) in de
interviews de vraag gesteld welk rapportcijfer (0-10) zij aan hun eigen werk zouden geven. Gemiddeld
gaven zij een 7. Dezelfde vraag hebben we gesteld aan de deelnemers van het districtelijk
veiligheidsoverleg (DVO) in een enquête. Zij waardeerden de informatieproducten gemiddeld een punt
hoger, dus een 8. De achterliggende gedachte voor het stellen van de vraag was of een intelligenceproduct een aanhangsel zou moeten hebben voor de kwaliteitscriteria, zodat het door de gebruiker helder
is welk risico hij loopt bij het gebruik ervan. Wij hebben daarvoor de term ‘informatiebijsluiter’ bedacht.
Dit in analogie met de ‘financiële bijsluiter’ die wordt verstrekt bij diverse complexe financiële
producten.
Zie ook de kenniswaardeketen van Weggeman (1997).
De nieuwe kennis heeft betrekking op de volgende onderwerpen (1) kennis van veiligheidsproblemen
zelf, (2) kennis van gehanteerde intelligence-producten en gegevenssets, (3) het ontdekken van
consequente denkfouten en (4) kennis die gebruikt kan worden om de discussie over politiezorg zelf, dan
wel de relatie met maatschappelijke veiligheidszorg te voeren.
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Voor de begripsbepaling van intelligence-producten hebben we eerder drie doelen
geformuleerd voor de intelligence-producten (subsectie 2.3.5), die wij hier samenvatten
onder punt 1: (1) helpen om de omgeving waarin de politiezorg wordt uitgevoerd te
begrijpen en op basis hiervan besluiten te nemen over de inzet en actie van politiezorg,
evenals over het monitoren van de uitgevoerde actie op resultaat. Hierboven hebben we
duidelijk gemaakt dat eveneens een doel van een intelligence-product is: (2) het komen
tot (nieuwe) kennis door te leren van uitgevoerde acties en het vinden van betere
intelligence-producten. Voorwaarde voor het realiseren van punt 2 is evalueren van de
intelligence-producten zelf. Voorts is er een duidelijke relatie met onderdeel C de
kwaliteit van de intelligence-producten.
Door het formuleren van de doelen en werking van een intelligence-product zijn we nu in
staat om een nadere begripsbepaling te geven. De definitie van een intelligence-product
in onze studie luidt als volgt.
Definitie 3.6: Een intelligence-product is een gecommuniceerd (tekstueel of vocaal)
begrip van de veiligheid van de samenleving op een bepaald moment. Het begrip moet
ertoe leiden dat beslissers over de politie-inzet (1a) in staat worden gesteld om de
situatie aangaande de veiligheid, een handeling of een situatie te begrijpen, (1b) in het
licht van die werkelijkheid de situatie te kunnen kwalificeren en wegen, en (1c) een actie
te kunnen formuleren. Daarnaast dienen zij er voor te zorgen dat (2) kennis over de
veiligheid van de samenleving en de handelingsmogelijkheden van politiezorg door Blauw
worden geïnternaliseerd waardoor de kennis bij Blauw wordt vergroot.
Met onze omschrijving van een intelligence-product, wijken we af van enkele
gepubliceerde werken in vooral de internationale literatuur (cf. Ratcliffe, 2003, 2004,
2008). Ratcliffe (2003) omschrijft de functie van intelligence-producten in zijn ‘3i-model’
als influence.118 De argumentatie van Ratcliffe (2004, p. 7) is als volgt.
“While defence purists may argue that intelligence should not have an opinion, but should
allow the client to interpret the result of sifted, analysed and interpreted information, this
assumes that defence and law enforcement intelligence and policy environments operate in
an identical manner. But of course they do not: defence managers are educated to interpret
and appreciate intelligence early in their careers, while the use of crime analysis and
intelligence is still relatively new to law enforcement”.

Ratcliffe stelt derhalve dat de intelligence-functionaris de beslisser moet beïnvloeden.
Vanuit het perspectief dat het intelligence-domein nog relatief nieuw is binnen de politie,
kunnen we enige sympathie opbrengen voor dit standpunt. Immers, het intelligence118

Het ‘3i-model’ (interpret, influence, impact) van Ratcliffe (2003) houdt in een “model of intelligence-led
policing … a simple description of what can be a much more complex process” (Ratcliffe, 2004, p. 8).
Concreet houdt het ‘3i-model’ in dat de criminele omgeving (1) wordt geïnterpreteerd door intelligence,
(2) deze intelligence de beslissers beïnvloedt en (3) het besluit van de beslisser een impact heeft op de
criminele omgeving.
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domein moet haar toegevoegde waarde nog verder aantonen. Echter, wij zijn van mening
dat de intelligence-producten zelf hun toegevoegde waarde moeten aantonen door als
guide te dienen voor de besluitvormers.119 De term led in intelligence-led geeft dit naar
onze mening aan.120 Of de beslisser nu wel of (nog) niet in staat is om met intelligenceproducten te werken, de functie van een intelligence-product is naar onze mening altijd
ondersteunend aan de beslisser. De beslisser in zijn rol als vertegenwoordiger van een
politieorganisatie hanteert zijn intelligentie om een keuze te maken om al dan niet over
te gaan tot politieactie en de wijze waarop. Deze keuze is niet de taak, de bevoegdheid of
de verantwoordelijkheid van een intelligence-functionaris. Een intelligence-functionaris
zou naar onze mening zich eerder met distantie en kritisch (dat is met tegenspraak)
moeten opstellen in het keuzeproces, opdat valkuilen in het keuzeproces voorkomen
kunnen worden.121
Afgeleid uit bovenstaande definitie formuleren we twee hoofdindicatoren voor de
intelligence-producten (zie tabel 3.2). De bijbehorende items formuleren we in hoofdstuk
4. In hoofdstuk 7 volgt een analyse.
Dimensie intelligence-producten van de IGP-werkwijze
Hoofdindicatoren:
1. Beschikbare intelligence-producten voor begrip van de veiligheid
2. Beschikbare intelligence-producten voor kenniscreatie
Tabel 3.2: Twee hoofdindicatoren van de dimensie intelligence-producten.

C: Kwaliteitscriteria voor intelligence-product
Door het introduceren van het begrip intelligente normen is duidelijk gemaakt dat de
kwaliteit van de intelligence-producten goed moet zijn. Hoewel een kwaliteitsoordeel
veelal geformuleerd wordt vanuit het perspectief van de ontvanger, geven we hier zeven
criteria voor high quality intelligence. Zes van de zeven criteria zijn gebaseerd op het werk
van Wilensky (1967) en een nadere uitwerking daarvan door Hoogenboom (2006). Het
zevende criterium hebben wij toegevoegd.
Wilensky (1967, pp. viii-ix) spreekt over high quality intelligence, dat betekent een
intelligence-product moet voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:
119

120
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Het woord guide (hoewel obsoleet in gebruik) is een synoniem aan inform en gehanteerd in de
intransitieve vorm van informed decision moet het worden geïnterpreteerd als een beslissing die is
gebaseerd op gecommuniceerd weten of wat dat is geleerd.
Naast de betekenisverlening die vaak aan led wordt gegeven, zoals richting geven aan, het reguleren van
activiteiten en prescriptie, leggen wij led in onze studie tevens uit als: weten of wat dat is geleerd. Naar
ons idee is intelligence een medebepalende factor waarbij ook het weten en het leren (ook in de zin van
ontdekken) er toe bijdragen dat een IGP-werkwijze het slimmer werken stimuleert. Aan de eerder
geformuleerde uitdaging door Wood en Shearing (2007) voor IGP wordt dan tegemoet gekomen.
Wij hebben eerder daarom aangegeven, dat het volgens ons ook eerder intelligence-based policing moet
zijn dan intelligence-led policing (Meesters et al., 1999; Kortekaas et al., 2000). Toen wij deze stelling
innamen omschreven we intelligence conform de definitie van McDowell. Op grond van onze nieuwe
definitie van intelligence trekken wij onze stelling in.
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“(1) clear because it is understandable to those who must use it, (2) timely because it gets
to them when they need it, (3) reliable because diverse observers using the same
procedures see it in the same way, (4) valid because it is cast in the form of concepts and
measures that capture reality (the tests include logical consistency, successful prediction,
congruence with established knowledge or independent sources), (5) adequate because the
account is full (the context of the act, event, or life of the person or group is described), and
(6) wide-ranging because the major policy alternatives promising a high probability of
attaining organizational goals are posed or new goals are suggested.”

Aan deze zes criteria voegen wij het volgende criterium toe: (7) actualiteit. De reden is dat
in onze huidige samenleving een intelligence-product een groeiende directe koppeling
heeft met het verrichten van een actie. Door snelheid waarmee in de huidige samenleving
gegevens verouderen, hebben wij actualiteit tot een kwaliteitscriterium van intelligenceproducten benoemd.122 In appendix C bespreken we elk criterium afzonderlijk en lichten
we ze toe met praktijkvoorbeelden.
Hier willen we over de zeven kwaliteitscriteria van intelligence-producten nog opmerken
dat zij in twee groepen zijn te verdelen: (1) onderzoeksmatige en (2) bedrijfsmatige
criteria. In tabel 3.3 geven we overzicht. De indeling is van belang, vanwege het voldoen
aan de voorwaarde voor het verkrijgen van effectieve intelligence-producten (door oog te
hebben voor het lerend vermogen van het intelligence-proces zelf, zie verder in
hoofdstuk 7).
Onderzoeksmatige kwaliteitscriteria

Bedrijfsmatige kwaliteitscriteria

Helderheid
Betrouwbaarheid
Validiteit
Adequaatheid

Tijdigheid
Ver-reikend
Actualiteit

Tabel 3.3: Zeven kwaliteitscriteria voor intelligence-producten.

3.4 Constructie analysekader IIGP
In deze sectie construeren we het analysekader IIGP. We maken hierdoor duidelijk op
welke wijze de intelligente IGP-werkwijze Blauw ondersteunt. Door de constructie IIGP
maken we een verbinding tussen de twee kaders IGP-werkwijze en Blauw. De begrippen
(1) intelligente IGP-werkwijze en (2) Blauw hebben we in hoofdstuk 2 en in dit hoofdstuk
nader geduid door beide begrippen te ontrafelen in preciezere begrippen die we hebben
voorzien van een definitie (in tekst), dimensies en indicatoren (in tekst en tabellen).
De intelligente IGP-werkwijze heeft twee dimensies, te weten (1) intelligence-led
beslissen en (2) intelligence-producten. De dimensie intelligence-led beslissen heeft zes
hoofdindicatoren en de dimensie intelligence-producten heeft twee hoofdindicatoren.
122

Deze mogelijkheid is het resultaat van een maatschappelijke evolutie in het gebruik van
informatietechnologie.
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Blauw heeft twee dimensies, te weten, (1) politiezorg voor Blauw en (2) politiezorg door
Blauw. Voor politiezorg voor Blauw hebben wij vier hoofdindicatoren afgeleid en voor
politiezorg door Blauw zijn twee hoofdindicatoren afgeleid. Samen vormen de begrippen,
de onderscheiden dimensies en de hoofdindicatoren ons begrippenkader voor de
constructie van de IIGP. In figuur 3.5 geven wij ons begrippenkader weer.
Wij spreken overigens in figuur 3.5 over hoofdindicatoren (HI), omdat wij ruimte willen
geven in ons onderzoek voor het vinden van overige indicatoren die van invloed zijn op de
IIGP (zie hoofdstuk 4).
Politiezorg:
Begrip
Blauw





Dimensie
Politiezorg
voor Blauw

Politiezorg
door Blauw








Hoofdindicatoren
HI 1: Gebiedsgebonden werken
HI 2: Policing of communities
HI 3: Nodale oriëntatie
HI 4: Signaleren en adviseren
HI 5: Verlenen brede, samenhangende
taakuitvoering
HI 6: Probleemgericht werken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondersteund door:
Begrip
Intelligente
IGPwerkwijze



Dimensie
Intelligenceled
beslissen











Intelligenceproducten





Hoofdindicatoren
HI 7: Sturen op intelligence-producten opdat begrip
van de maatschappelijke veiligheid bestaat voor een
toekomstig beslismoment
HI 8: Sturen met intelligence-producten voor het
verkrijgen van begrip van de huidige veiligheid
HI 9: Sturen met intelligence-producten voor het
komen tot een beslissing (door het formuleren van
een gekwalificeerde uitspraak en het wegen van de
zwaarte van de veiligheidsproblemen)
HI 10: Sturen met intelligence-producten voor het
formuleren van een actie
HI 11: Sturen op intelligence-producten voor het
formuleren van de intelligence-behoefte voor de
ondersteuning van de actie
HI 12: Sturen op (ruwe) dataverzameling
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor
begrip van de veiligheid
HI 14: Beschikbare intelligence-producten voor
kenniscreatie

Figuur 3.5: Begrippenkader IIGP.
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De verbinding tussen de begrippen (1) intelligente IGP-werkwijze en (2) Blauw vindt
plaats in een besluitvormingsproces. We onderscheiden vier fasen: (1) kaderen, (2)
intelligent vergaren van kennis, (3) tot een conclusie komen en beslissen en (4) leren door
ervaring. Deze vier fasen hebben we ontleend aan het werk van Russo en Schoemaker
(2002, p. 9; zie voor recent werk Tiemeijer, 2011).123 De 14 hoofdindicatoren die zijn
opgenomen in het analysekader IIGP hebben we van een nummer voorzien (zie figuur
3.5). Door het combineren van ons begrippenkader (de begrippen, dimensies en
indicatoren, zie figuur 3.5) en de vier fasen van besluitvormingsproces construeren we
onderstaand het analysekader IIGP.
Fase 1: Kaderen
Bij het kaderen gaat het om het beschikbaar hebben van een kader dan wel het
(her)formuleren van een kader.124 Dit is nodig omdat een kader bepaalt (1) vanuit welk
standpunt beslissers naar een kwestie (hier voor nu veiligheidstoestand samenleving met
tussenkomst van politiezorg) kijken en (2) welke parameters voor welke aspecten van de
situatie zij belangrijk achten en welke niet. Een kader kent daarom ook vaak maatstaven
die binnen het kader referentiepunten aanleggen (Russo & Schoemaker, 2002, p. 8,
1989). Kortom, een kader geeft richting aan het denken en het begrijpen van de
ingewikkelde werkelijkheid om ons heen. Een kader kan echter heel beperkend werken,
doordat er niet het besef is dat het gehanteerde kader niet de hele werkelijkheid inhoudt.
Een kader kan als volgt worden omschreven:
Definitie 3.7: Een kader is een geestesgesteldheid die ons begrip –bevattingsvermogen–
van een ingewikkelde werkelijkheid vereenvoudigt en aan dat begrip richting geeft. Het
dwingt om de wereld vanuit een specifiek, en beperkt standpunt te bezien.
De fase van het kaderen of het herkennen van een kader is een complexe fase, maar
cruciaal. De eerder aangehaalde kerntakendiscussie (hoofdstuk 1, subsectie 1.2.4) is in
feite een proces van kaderen. Hoewel we hebben gesteld dat de kerntakendiscussie nog
niet voorbij is, mochten we concluderen dat er sinds 2005 een kader politiezorg
beschikbaar is gekomen (zie subsectie 1.2.3 over PiO). Hier is de relatie te vinden met ons
begrippenkader. Fase 1 van het besluitvormingsproces vullen we in door ons begrip
politiezorg voor Blauw. Het begrip politiezorg voor Blauw geeft aan hoe de politie de
politiezorg binnen het kader van de bredere maatschappelijke veiligheidszorg wil invullen,
te weten: (HI 1) gebiedsgebonden werken, (HI 2) policing of communities, (HI 3) nodale
oriëntatie en (HI 4) signaleren en adviseren. Hierbij moet worden opgemerkt dat we ons
daarbij van bewust zijn dat het invullen van politiezorg plaatsvindt binnen (a) ‘opgelegde’
123
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Het werk van Russo en Schoemaker is gebaseerd op de werken van Daniel Kahneman, Amos Tversky en
Herbert A. Simon. Een belangrijk thema in het werk van Russo en Schoemaker is effectieve
besluitvorming.
De oorsprong van de termen kader en kaderen ligt in de cognitieve wetenschap en kunstmatige
intelligentie (Russo & Schoemaker, 2002, p. 39).
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te behalen resultaten vanuit het strategisch sturen en (b) begrenzingen in de zin van
territoriaal gebied, capaciteit en overige middelen. 125 We merken op dat de punten (5) en
(6) in fase 3 aan de orde komen.
Fase 2: Intelligent vergaren van kennis
Fase 2, het intelligent vergaren van kennis, is de fase waarin er inzicht verkregen moet
worden in het probleem of de kwestie waar men voor staat. Voor ons houdt deze fase in
begrip krijgen van de veiligheidstoestand van de samenleving, c.q. het team of het
district. Hoewel op papier de vragen die in deze fase in beginsel aan de orde moeten
komen relatief eenvoudig zijn, blijken de vragen in de praktijk weerbarstiger.126 De vragen
zijn: (1) stel de meest toepasselijke vragen, (2) vertaal de antwoorden op de juiste manier
en (3) besluit wanneer je moet ophouden met verder zoeken (Russo en Schoemaker,
2002, p. 80). In een intelligence-gestuurde politiezorg worden deze drie vragen geschaard
onder de indicator (HI 7) sturen op intelligence-producten opdat begrip van de
maatschappelijke veiligheid bestaat voor een toekomstig beslismoment, waarbij vraag 2
grotendeels is ‘uitbesteed’ aan het intelligence-proces. De intelligence-producten moeten
het begrip van de veiligheid van de samenleving realiseren. Dus: (HI 8) sturen met
intelligence-producten voor het verkrijgen van begrip van de huidige veiligheid. Om het
intelligent vergaren van kennis mogelijk te maken is het van belang dat (HI 13)
intelligence-producten voor begrip van veiligheid beschikbaar zijn.
Voor het intelligent vergaren van kennis is het van belang om te weten wat men wel en
niet weet. De fase van vergaren van kennis wordt omschreven door het volgende citaat:
“zij die informatie verzamelen, moeten zoeken naar de beschikbare feiten en opties
en een redelijke beoordeling geven van wat niet bekend is, teneinde de
besluitvorming ten overstaande van onzekerheid mogelijk te maken” (Russo &
Schoemaker, 2002, p. 8).127
Vooral het element uit deze zin ‘ten overstaande van onzekerheid’ is voor een IGPwerkwijze van belang. Immers, de werkwijze heeft mede tot doel proactief te maken. In
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Belangrijk hierbij is het besef aangaande de opmerking die Russo en Schoemaker (2002, p. 41) maken
over visies. Zij geven het volgende aan “(…) hoe belangrijk … visies ook zijn, kaders zijn typisch de
plaats waar denken in handelen wordt omgezet … Kaders zijn ook van invloed op de mate van
effectiviteit waarmee we onze standpunten aan anderen over kunnen brengen en ‘verkopen’. Daarom
vormt kaderen de basis voor een goed besluitvormingsproces en is slecht kaderen een van de ergste
fouten”.
Dat de praktijk weerbarstiger is, blijkt uit de valkuilen die Russo en Schoemaker (2002, pp. 80 e.v.)
beschrijven. Het gevolg van die valkuilen kan zijn, zeker als er afwezigheid of onvoldoende opleiding is
over hoe informatie verwerkt wordt, dat er sprake is van ongerechtvaardigd optimisme en bedrieglijke
efficiëntie. Zo kan ongerechtvaardigd optimisme leiden tot niet weten wat men wel of niet weet (het
Lake Wobegon effect). Bedrieglijke efficiëntie houdt onder meer in (1) de neiging, te veel aandacht te
besteden aan de gemakkelijkst beschikbare informatie en (2) de neiging, meningen buitensporig te
verankeren in een enkel statistisch overzicht of een enkel feit, dat vervolgens vanaf dat moment het
denkproces gaat domineren. Zie ook Brockman (2013) en Kahneman (2013).
Er zou in deze fase sprake moeten zijn van divergerend denken (Russo & Schoemaker, 2002, p. 9).
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een samenleving waarin veiligheidsproblemen maar beperkt zijn aan te kondigen (te
voorspellen) zou wellicht het gesprek eerder moeten gaan over het elimineren van
verrassingen en het voorbereiden op mogelijke verrassingen (zie ook Taleb, 2012, 2007).
Een voorwaarde voor deze manier van werken is dat geaccepteerd moet worden dat er
sprake is van onzekerheid.
“Schattingen met een betrouwbaarheidsmarge kunnen voor een beslisser nuttiger zijn dan
een cijfermatig (maar niet exacte correcte) voorspelling met één waarde” (Russo &
Schoemaker, 2002, p. 111).

Fase 3: Tot een conclusie komen en beslissen
Fase 3 is het tot een conclusie komen en beslissen. Dit houdt in het komen tot een
uitspraak over het probleem of de situatie, evenals het bepalen of en welke actie
ondernomen moet worden. Het tot een conclusie komen en beslissen kan met veel
variatie plaatsvinden. Op basis van intuïtie is één van de mogelijkheden. Met behulp van
de IGP-werkwijze wordt echter getracht om een rationele vorm van besluitvorming te
hanteren. Het gaat daarbij dan meer om een (af)gewogen besluitvorming. Dus: indicator
(HI 9) sturen met intelligence-producten voor het komen tot een beslissing (door het
formuleren van een gekwalificeerde uitspraak en het wegen van de zwaarte van de
veiligheidsproblemen). Hoewel Russo en Schoemaker (2002, p. 155) pleiten voor
computerondersteuning (met behulp van artificiële intelligentie) in deze weging, is dat in
ons onderzoek niet expliciet aan de orde. Wij richten ons op de vraag of er sprake is van
een gekwalificeerde uitspraak door het aanwenden van intelligente normen binnen de
oordeelsvorming en de weging.128 Om vervolgens te bezien of er sprake is van (HI 10)
sturen met intelligence-producten voor het formuleren van een actie. In dit besluit
wordt de relatie met politiezorg door Blauw zichtbaar: (5) verlenen brede,
samenhangende taakuitvoering en (6) probleemgericht werken. Naast voorgaande
beslissingen moeten er nog twee andere besluiten worden genomen in deze fase. Ten
eerste een besluit over welk intelligence-product de actie kan ondersteunen. Het betreft
(HI 11) sturen op intelligence-producten voor het formuleren van de intelligencebehoefte voor de ondersteuning van de actie. Ten tweede aan welke nieuwe data er
eventueel behoefte is. Ons begrip hiervoor is (HI 12) sturen op ruwe dataverzamelingen.
Fase 4: Leren door ervaring
De fase 4 is het leren door ervaring en houdt in op grond van de resultaten van eerdere
beslissingen, de vaardigheden van het beslissen te verbeteren. Het gaat daarbij om het
systematisch willen leren van elkaar (kenniscreatie). In ons begrippenkader hebben we op
dit moment nog geen begrip beschikbaar dat de fase van leren door ervaring nader invult
(we hebben wel een notie van het belang). Voorts hebben we duidelijk gemaakt dat er
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Er zou in deze fase sprake moeten zijn van convergerend denken (Russo & Schoemaker, 2002, p. 9).

114

binnen het begrip van de intelligence-producten sprake moet zijn van (HI 14) beschikbare
intelligence-producten voor kenniscreatie.
In tabel 3.4 geven we het analysemodel IIGP weer.
Fasen van
besluitvorming

Ons begrippenkader

Fase 1: Kaderen

Dimensies
Politiezorg voor Blauw

Fase 2: Intelligent
vergaren van kennis

Intelligence-led
beslissen

Hoofdindicatoren
HI 1: Gebiedsgebonden werken
HI 2: Policing of communities
HI 3: Nodale oriëntatie
HI 4: Signaleren en adviseren
HI 7: Sturen op intelligence-producten opdat
begrip van de maatschappelijke veiligheid
bestaat voor een toekomstig beslismoment
HI 8: Sturen met intelligence-producten voor het
verkrijgen van begrip van de huidige veiligheid
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor
begrip van de veiligheid
HI 9: Sturen met intelligence-producten voor het
komen tot een beslissing (door het formuleren
van een gekwalificeerde uitspraak en het wegen
van de zwaarte van de veiligheidsproblemen)
HI 10: Sturen met intelligence-producten voor
het formuleren van een actie
HI 11: Sturen op intelligence-producten voor het
formuleren van de intelligence-behoefte voor de
ondersteuning van de actie
HI 12: Sturen op (ruwe) dataverzamelingen
HI 5: Verlenen brede, samenhangende
taakuitvoering.
HI 6: Probleemgericht werken
HI 14: Beschikbare intelligence-producten voor
kenniscreatie

Intelligence-producten
Fase 3: Tot een
conclusie komen en
beslissen

Intelligence-led
beslissen

Politiezorg door Blauw

Fase 4: Leren door
ervaring

Intelligence-producten

Tabel 3.4: Analysemodel IIGP.

3.5 Het begrip Intelligent Blauw
Hebben we het begrip intelligent in voorgaande secties behandeld voor een specifieke
werkwijze in Blauw, namelijk IGP. Hier pakken we het begrip intelligent op en we
behandelen het voor Blauw als organisatie. Intelligent Blauw (zie definitie 1.5) is door ons
geformuleerd op basis van het begrip intelligente organisatie uit de BI (zie noot 35).
We zullen zien dat Intelligent Blauw grote overeenkomsten vertoont met de IIGP.
Interessant aan het begrip Intelligent Blauw is, dat het de IIGP een perspectief biedt voor
verdere ontwikkeling (zie hoofdstuk 6). In dit licht gaan we later op zoek naar sleutels
voor (1) de IIGP en (2) Intelligent Blauw.
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In subsectie 3.5.1 bespreken we de achtergrond, uitgangspunten, kenmerken en de door
ons onderscheiden dimensies van een intelligente organisatie, te weten: (1) alertvermogen, (2) adaptief-vermogen en (3) responsief-vermogen. In de subsecties 3.5.2,
3.5.3 en 3.5.4 behandelen we de vermogens afzonderlijk. De sectie sluiten we af met
subsectie 3.5.5 waarin we het begrip Intelligent Blauw specificeren door de samenhang
tussen de drie vermogens te beschrijven en het geven van een operationalisering.
3.5.1 Achtergrond, uitgangspunten, kenmerken en dimensies
Hier behandelen we de (A) achtergrond, (B) uitgangspunten, (C) kenmerken en (D)
dimensies van de intelligente organisatie, waarvan Intelligent Blauw een afgeleide is.
A: Achtergrond
De wereld waarin organisaties opereren, is de afgelopen decennia aanzienlijk complexer
en dynamischer geworden (zie onder meer Volberda, 2012; Boutellier, 2011 en verder
Van Beek, 2005; Ogilvie, 2004, 2001; Roodenberg 2004; Quinn, 1992). Doordat
organisaties in toenemende mate geconfronteerd worden met een snel veranderende
omgeving, zijn zij genoodzaakt om op deze veranderingen in te spelen willen zij
‘overleven’ (Abcouwer et al., 2006; zie en vgl. Nonaka & Takuchi, 1997; Daft & Weick,
1984, 1983; Weick, 1979). Het verwezenlijken van de missie, visie, doelstellingen en
strategie is tegenwoordig voor een organisatie daarom geen sinecure, mede doordat
organisaties zelf ook veel complexer zijn geworden. Het gevolg van (1) de complexiteit en
beweeglijkheid van de samenleving en (2) de groeiende complexiteit van organisaties zelf,
is dat er beheersingsproblemen ontstaan binnen organisaties. Het geformuleerde
antwoord op de beheersingsproblemen is, dat organisaties daarom hun prestaties
moeten gaan managen (Van Beek, 2006, p. 7; zie ook subsectie 1.2.4 en noot 35). Dat
geldt zowel voor profit als de non-profit organisaties. Een verschil tussen bijvoorbeeld
commerciële organisaties en een politieorganisatie is dat voor de ‘markten’ van de
commerciële organisaties in tegenstelling tot de ‘markt van de veiligheid’ de resultaten
beter zijn te benoemen (bijv. winst). De overeenkomst tussen beide ‘markten’ is dat zij
allebei te maken hebben met veranderingen in hun omgeving (ruimer: de samenleving).
Van Beek (2004, pp. 24-29) aangevuld door Den Hamer (2005) stellen dat deze
verandering in de samenleving (en de economie) een constante is geworden voor
organisaties (zie ook Volberda, 2012). Om met deze constante om te kunnen gaan, is
veranderen de essentie geworden van het organiseren en het ondernemen (zie onder
andere Volberda, 2012, 2005; Den Hamer, 2005; Rodenberg, 2004; Ogilvie, 2004; Van
Beek, 2004). Hoewel de referenties deels al ouder zijn, geldt die theorie nog steeds (Van
der Kruk, 2014).
De vraag die voor organisaties rijst, is: op welke wijze kan een organisatie continu
inspelen op de veranderende omgeving en intelligent worden? Het antwoord hebben
(vooral West Europese) managers van met name commerciële organisaties de laatste
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jaren gevonden in de BI. In de hedendaagse literatuur wordt de relatie tussen omgeving
en organisatie veelal onder de term BI besproken. In de IT glossery van Gartner (2014)
wordt BI als volgt omschreven: “BI is an umbrella term that includes the applications,
infrastructure and tools, and best practices that enable access to and analysis of
information to improve and optimize decisions and performance”. Van Beek heeft in 2006
een poging ondernomen om BI nader te specificeren door BI op drie verschillende
manieren te benaderen, namelijk (1) als proces, (2) als technologie en (3) als fenomeen of
discipline (Van Beek, 2006). Vanwege onze procesmatige invalshoek geven we onderstaand Van Beek’s definitie (2006, p. 11) van BI als proces en nemen die als uitgangspunt
voor het formuleren van de kenmerken van Intelligent Blauw.
Definitie 3.8: Business intelligence is het continu proces waarmee organisaties op gerichte
wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie
en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te
verbeteren (Van Beek, 2006, p. 11).129
B: Uitgangspunten
Een intelligente organisatie is sensitief, slim en adaptief (Van Beek, 2010). Quinn (1992, p.
257), één van de grondleggers van het idee intelligente organisatie, omschrijft een
intelligente organisatie als een organisatie die in staat is haar intellectuele vermogen “om
te zetten in een keten van diensten en deze te smeden tot een vorm die voor een
bepaalde groep klanten optimaal nuttig is”. Een intelligente organisatie moet daarom het
vermogen hebben om te veranderen, snel te leren en zichzelf voortdurend te vernieuwen
(Schwaninger, 2009, p. 7; Sydänmaanlakka, 2003, p. 165).
We hebben uit onze literatuurstudie vier uitgangspunten afgeleid voor een intelligente
organisatie. Het eerste uitgangspunt is dat een intelligente organisatie te typeren is als
een open sociaal systeem dat data verwerkt vanuit zijn omgeving (Van Beek, 2010; Choo,
2002). 130 De BI ziet de omgeving namelijk als een databron waaruit signalen en
boodschappen afgeleid kunnen worden. Het tweede uitgangspunt is dat de omgeving van
de intelligente organisatie zich kenmerkt doordat er een bepaalde mate van onzekerheid
bestaat. Dit leidt er toe dat naast het ontvangen van data, data ook gezocht moet
worden. Op grond van deze data en een analyse daarvan, kan de organisatie een actie
formuleren (Loshin, 2012; Vitt & Luckevich, 2010; zie verder Choo, 2002; Daft & Weick,
1984). Hierbij merken we op dat er oog moet zijn voor non-lineairiteit (Harkema, 2002).
129
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Met de komst van de Nationale Politie in ons land is binnen de Dienst Regionale Informatie Organisatie
(DRIO) een nieuwe afdeling ontstaan het Business Intelligence Competent Centre (BICC). De definitie
van BI binnen de Nationale Politie luidt als volgt: “geautomatiseerd verzamelen, integreren en veredelen
van gegevens en analyseerbaar maken, presenteren en distribueren van informatie ” (Lezing Van der
Kruk, 2014; zie verder presentatie BICC Nationale Politie, eenheid Den Haag op
http://prezi.com/pippv7rymrcw/business-intellegence-competence-center/).
De aandacht voor de relatie tussen organisaties en hun omgeving is binnen de wetenschap te herleiden
tot kort na de tweede wereldoorlog. Zie voor een beschrijving Choo (2002, pp. 2-8).
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Het derde uitgangspunt is dat de organisatie tracht holistisch te denken in tegenstelling
tot partieel kijken. Een vierde uitgangspunt is dat een organisatie al dan niet in
wisselwerking met haar omgeving permanent leert. Hiermee doelen we op het verwerven
van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden
evenals het synthetiseren van verschillende soorten informatie (Wikipedia, zoekterm
leren d.d. 18-3-2013).
C: Kenmerken
De literatuur over intelligente organisaties geeft tal van kenmerken van intelligente
organisaties aan, waarbij het accent in het ene werk net anders ligt dan in het andere
werk. Wij geven hier de voor ons drie belangrijkste kenmerken van een intelligente
organisatie weer. Een eerste kenmerk van een organisatie die intelligent wil zijn, is dat zij
alert is op signalen en boodschappen uit de omgeving. Het alert zijn op alleen signalen en
boodschappen is overigens niet voldoende om ook te begrijpen wat er zich in de
omgeving afspeelt. Hiervoor is analyse noodzakelijk. Vervolgens gaat het er om wat er
wordt gedaan met de uitkomsten van de analyse: de actie. Aanpassen naar aanleiding van
dit begrijpen komt dan in beeld. Een tweede kenmerk van een intelligente organisatie is
derhalve adaptief willen zijn. In essentie geven de kenmerken alert en adaptief goed de
kern van een intelligente organisatie weer. Toch hebben wij er nog een derde kenmerk
aan toegevoegd, dat wij hebben afgeleid uit literatuur over BI (ruimer de bedrijfskunde),
de veiligheidszorg en ontwikkelingen in de samenleving van recentere jaren. Het derde
kenmerk is responsief. Het kenmerk responsief is terug te leiden tot het willen
antwoorden op de vragen uit de samenleving over de positie en de uitvoering van de
werkzaamheden van de (politie)organisatie. Het ‘willen antwoorden’ hangt samen met
het rechtvaardigen van het voortbestaan van een organisatie (Boutellier & Van Steden,
2011; zie eerder Pellizzoni, 2004; Johnston & Shearing, 2003; Choo, 2002, p. 8).131
D: Dimensies Intelligent Blauw
De door ons geïdentificeerde kenmerken van een intelligente organisatie zijn: (A) alert,
(B) adaptief en (C) responsief. Wij benaderen deze kenmerken in onze studie als
vermogens van een organisatie. We hanteren het begrip vermogen, omdat het duidt op
een bekwaamheid van een organisatie die in meer of in mindere mate aanwezig is dan
wel ontwikkeld kan worden. Wij beschouwen deze vermogens in onze studie als de
dimensies van het begrip intelligente organisatie. Hier: Intelligent Blauw. We lichten in
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De term governance wordt tegenwoordig ook gehanteerd binnen het domein van de veiligheid. Johnston
& Shearing (2003) hebben governance of security geïntroduceerd om aan te geven dat de politie niet
meer monopolist is en (noodgedwongen) samenwerkt met andere partijen. Bovendien en wellicht
belangrijker is dat binnen de governance of security het gedachtegoed van corporate governance mede
als uitgangspunt moet nemen. Het geeft richting aan een aantal beginselen voor het bereiken van security
door veiligheidsorganisaties, evenals hun samenwerking. Wij hanteren de term responsief om de werking
van de beginselen te duiden voor politiezorg en maatschappelijke veiligheidszorg te duiden.
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onderstaande drie subsecties deze dimensies (A), (B) en (C) toe en formuleren indicatoren
en items (zie tabel 3.8).
3.5.2 Alert-vermogen
We bespreken hier (A) het alert-vermogen door eerst een betekenis van het begrip alert
te geven en de definitie van het alert-vermogen te formuleren. Vervolgens behandelen
we de indicatoren van het alert-vermogen.
Betekenis alert en definitie alert-vermogen
Het begrip alert leggen we uit door gebruik te maken van drie woorden die synoniemen
zijn van alert, namelijk aandachtig, oplettend en opmerkzaam (http://synoniemen.net,
zoektermen alert en aandachtig, dd. 14-2-2013). Deze uitleg tezamen voorziet alert van
een eerste betekenis. We citeren vanwege de terminologie in oud-Nederlands.
Aandachtig is men, als men zijne gedachten bij eene zaak bepaalt; geeft men zich moeite
om er bij te verwijlen en ze te overwegen, dan is men oplettend; tracht men bovendien de
zaak te begrijpen in al hare kenmerken, en er zoo mogelijk gevolgen uit af te leiden, dan is
men opmerkzaam (http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aandachtig).

Als we deze uitleg van alert toepassen op het domein van Blauw, dan leiden we daaruit af
dat alert gericht is op (1) de maatschappelijke veiligheidsproblemen en (2) de risico’s
daarvan. De BI geeft hierop de aanvulling dat alert eveneens gericht is op (3) het
identificeren van partners en oplossingen voor eventuele vraagstukken of problemen (cf.
Choo, 2002). Als wij spreken over het alert-vermogen van een politieorganisatie, dan
hanteren we de volgende definitie.
Definitie 3.9: Het alert-vermogen van een politieorganisatie duidt op de aanwezige
bekwaamheid om (1) (vroegtijdig) maatschappelijke veiligheidsproblemen te ontdekken,
deze te begrijpen, risico’s te schattenen daaruit de gevolgen te kunnen afleiden, evenals
(2) om partners en interventiemogelijkheden te vinden om problemen te beheersen voor
de beïnvloeding van de sociale ordening van de samenleving. 132
Drie Indicatoren
Voor de dimensie alert-vermogen hebben wij op basis van onze literatuurstudie de
volgende drie indicatoren afgeleid.
 (A1) van zien naar waarnemen door sensoren.
 (A2) van waarnemen naar inzicht door analyse.
 (A3) van inzicht naar identificeren partners en interventiemogelijkheden.
De indicatoren (A1) en (A2) zijn een nadere invulling van element (1) van de definitie 3.9.
Indicator (A3) geeft invulling aan het element (2) van de definitie 3.9.
132

In tegenstelling tot de BI en enterprise intelligence (EI) hanteren wij een enge invulling van alert. In de
BI en EI betreft het niet alleen de gegevens over de externe omgeving van de organisatie, maar ook de
gegevens over de interne organisatie. Voorbeelden van interne gegevens zijn: de uitkomsten m.b.t.
prestatie-indicatoren, capaciteitoverzicht, beschikbare financiële middelen.
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Indicator A1: Van zien naar waarnemen door sensoren
Om van zien naar waarnemen door sensoren te komen is het nodig dat (A1) een
organisatie de beschikking heeft over sensoren die niet alleen zien, maar vooral
waarnemen. De BI-literatuur omschrijft sensoren als volgt: “mensen, systemen en
registratieprocessen die gegevens over de interne en externe omgeving identificeren en
vastleggen” (Den Hamer, 2005, p. 36). Als we deze uitleg van sensoren in relatie brengen
met de IGP-werkwijze, dan mogen we stellen dat sensoren (ruwe) data verzamelen. De
verschillende mogelijkheden van dataverzameling door sensoren kunnen we herleiden tot
de diverse intelligence-disciplines die in het domein van de veiligheid bestaan (zie
appendices H). Verder is het nodig (A2) dat deze sensoren gericht kunnen worden door
deze passief en/of actief te activeren. Het passief waarnemen moet daarbij opgevat
worden als het referentiekader waarmee sensoren naar de omgeving kijken. Het gaat
daarbij om een geïnternaliseerde ‘lens’ die er voor zorgt dat leden van een groepering of
samenleving op ongeveer dezelfde wijze zaken waarnemen en interpreteren (zie
appendix D voor ‘kennen en gekend worden’ en sectie 3.2 over betekenissysteem). Het
actief waarnemen gaat een stap verder. Hier is er sprake van het focusseren van de lens:
de lens wordt gericht.
Indicator A2: Van waarnemen naar inzicht door analyse
Van waarnemen naar inzicht heeft betrekking op het diagnostisch vermogen van Blauw.
Concreet betekent dit allereerst (A2.1) inzicht krijgen door analyse van de samenhang en
de patronen in gegevens. Voor begrip van wat er speelt in de omgeving, is het van belang
dat de samenhang en patronen in de hoeveelheid gegevens gezien worden. Om dit te
bereiken is analyse nodig. Ten tweede heeft de indicator betrekking op (A2.2) het hebben
van inzicht in contextuele veranderingen. De contextuele veranderingen hebben
betrekking op veranderingen in de externe omgeving die niet direct zijn te relateren aan
mogelijke veiligheidsproblemen, maar die hierop wel een invloed kunnen hebben. Deze
veranderingen zijn af te leiden uit de analyse die genoemd is onder A2.1. Daarnaast
bestaan er ook contextuele veranderingen die op een grotere afstand worden ingezet. Te
denken valt aan het vrij bewegingsverkeer binnen Europa, en aan nieuwe technische
ontwikkelingen en keuzen die worden gemaakt in het monetaire beleid. De analyse van
deze ontwikkelingen heeft een meer strategisch karakter, echter het besef dat de relatie
aanwezig moet zijn binnen het alert-proces moet wel worden geborgd binnen de eerder
vermelde dynamische spiraal van kenniscreatie. Het betreft hier dan vooral de
voorbereiding en proactie op mogelijke maatschappelijke problemen en/of
consequenties. Ook hier is analyse nodig.
Indicator A3: Van inzicht naar identificeren partners en interventiemogelijkheden
De politie is slechts één van de organisaties binnen de maatschappelijke veiligheidzorg
(zie subsectie 1.1). Vandaar dat het alert-vermogen aandacht moet hebben voor (A3.1)
het identificeren van partners. De politie heeft partners. Een groot deel van deze partners
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zijn geïdentificeerd, omdat zij onderdeel uitmaken van wat de veiligheidsketen wordt
genoemd. Deze partners zijn daarom eerder aan te duiden als stakeholders. Het idee van
de BI is dat ook nieuwe partners gevonden kunnen worden, want ook binnen de
maatschappelijke veiligheidszorg is sociale innovatie nodig. Verder omvat het alertvermogen ook het identificeren van interventiemogelijkheden. Het gaat hierbij enerzijds
om het leren op basis van opgedane ervaring en anderzijds om kennis van anderen, zoals
de wetenschap, te gaan gebruiken (zie Meesters & Niemeijer, 2000).
3.5.3 Adaptief-vermogen
We bespreken hier (B) het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw. We geven eerst de
betekenis en een definitie. Vervolgens behandelen we twee indicatoren van het adaptiefvermogen.
Betekenis en definitie
Haeckel (1999) geeft aan dat het adaptieve vermogen van een organisatie voor een groot
deel afhangt van hoe goed zij informatie kan verwerken. Toch is het niet voldoende als
een organisatie, dankzij een uitstekend functionerend alert-systeem (het alert-proces),
“binnen een dag of nog sneller, weet dat er moet worden veranderd wanneer het nog
minstens een half jaar duurt voordat de organisatie zich kan aanpassen” (Van Beek 2006,
p. 119, zie verder Lanting, 2013). Het niet snel kunnen aanpassen is frustrerend voor de
totale organisatie. Het adaptief-vermogen is niets anders dan het aanpassingsvermogen
van een organisatie. Het gaat er daarbij om dat een organisatie in staat is op problemen
en risico’s in te spelen door de inrichting van de organisatie hier op af te stemmen,
faciliteiten ter beschikking te stellen en overige randvoorwaarden in te vullen en dat zij in
staat is om haar organisatie dan wel gedrag aan te passen aan de omstandigheden en
deze kennis behoudt. Als wij spreken over het adaptief-vermogen van een
politieorganisatie, dan hanteren we de onderstaande (operationele) definitie 3.10 Wij
beperken het adaptief-vermogen tot het aanpassen op contextuele wijzigingen, dat wil
zeggen tot informatie over externe ontwikkelingen van maatschappelijke
veiligheidsproblemen, als ook marktontwikkelingen, technologische ontwikkelingen,
wetgeving et cetera.133
Definitie 3.10: Het adaptief-vermogen van de politieorganisatie is de bekwaamheid om
zich aan te passen aan veranderingen in (1) de aard van de maatschappelijke veiligheidsproblemen en (2) eventuele risico’s hierop, evenals (3) andere contextuele wijzigingen.134
133

134

Buiten beschouwing is de transactionele context; de interne organisatiecontext (zie reikwijdte van onze
studie). Het element ‘transactionele zin’ houdt de context in van de overeenkomsten van zakelijke aard
die de organisatie is aangegaan of kan aangaan. Transactionele informatie gaat over interne informatie
aangaande producten, leveranciers, afnemers et cetera (Van Beek, 2004, p. 35).
Wij hebben gekozen voor het begrip adaptief in plaats van flexibel, hoewel flexibel als begrip steeds
meer gangbaar wordt (zie Volberda, 2005, zie ook appendix D). Reden hiervoor is dat adaptief naar ons
idee een ruimere betekenis heeft dan flexibel. Het begrip adaptief heeft betrekking op de aard van een
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Twee indicatoren
De dimensie adaptief-vermogen heeft twee indicatoren, die we onderstaand toelichten.
 (B1) van inzicht naar actie.
 (B2) van actie naar verder leren.
Indicator B1: Van inzicht naar actie
Om van inzicht tot actie te komen moet er allereerst sprake zijn van (B1.1) bekwaamheid
tot het nemen van besluiten op basis van een intelligence-product, dat leidt tot actie. Het
gaat om het abstractievermogen van de organisatie. Als er sprake is van een
maatschappelijk veiligheidsprobleem dan is het van belang om dit probleem zo effectief
mogelijk aan te pakken. Afhankelijk van het type maatschappelijk veiligheidsprobleem is
er sprake van een actie (respons). De invulling van deze respons hangt samen met de visie
op politiezorg die wordt uitgedragen door de politieorganisatie. In ons land hebben wij
een politievisie die meerdere responsvormen stimuleert en die een meer integraal en
vaak ook inter-organisatorisch denkkader voor het formuleren van oplossingen voor
veiligheidsproblemen voorstaat. Deze indicator houdt in feite in dat er sprake is van een
besluitvormingsproces waar begrip van de veiligheidsproblemen leidt tot een goed
geoperationaliseerd besluit en uitgevoerde actie. Kortom, bijna de volledige IGPwerkwijze.
Verder houdt het adaptief-vermogen in (B1.2) de bekwaamheid om flexibel te
organiseren. Het ‘flexibel organiseren’ betekent dat een organisatie in staat moet zijn tot
“… het slim en logisch samenvoegen, organiseren en combineren van bestaande
middelen of juist het afleren van gedrag en het ontmantelen van starre structuren zodat
de reactiesnelheid van de organisatie toeneemt” (Van Beek 2006, p. 120, zie verder
Lanting, 2013; Volberda, 2012, zie verder appendix D). Dit aanpassingsvermogen van
flexibel organiseren hangt voor een groot deel af van hoe goed een organisatie informatie
(o.a. intelligence-producten) kan verwerken (Haeckel, 1999).
Indicator B2: Van actie naar verder leren
Deze indicator heeft betrekking op het blijvend ontwikkelen van organisational
intelligence.
“Organisational intelligence is the capacity of an enterprise to mobilize all of its available
brain power, and focus that the brain power on achieving its mission” (Albrecht, 2003, p.
15).

De literatuur over dit onderwerp behandelt organisational intelligence zowel als een
eigenstandig concept, dan wel als een deel van een groter concept (bijvoorbeeld
organisatie. Het begrip flexibel heeft in de literatuur vooral betrekking op het doelbewust afstemmen
van de organisatie(vorm) op de veranderingen in de samenleving of markt (zie en cf. Volberda, 2005).
De organisatievorm zien wij als voortvloeiend uit de aard van de organisatie.
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enterprise intelligence). Wij hanteren organisational intelligence als een deel van een
groter concept (hier Intelligente organisatie). Onze uitleg is in lijn met die van Rodenberg
(2004). Organisational intelligence heeft betrekking op de mensen binnen een
organisatie. Het begrip houdt in dat medewerkers van een organisatie het vermogen en
de bereidheid hebben (1) anders en effectiever te werken, (2) zich kritisch op willen
stellen naar ingesleten patronen en (3) bereid zijn deze patronen aan te passen als deze
niet effectief blijken te zijn.135
3.5.4 Responsief-vermogen
We bespreken hier (C) het responsief-vermogen van de intelligente organisatie.
Onderstaand geven we de betekenis weer van het responsief-vermogen en formuleren
we een definitie. Daarna behandelen we twee indicatoren van het responsief-vermogen.
Betekenis en definitie
Het responsief-vermogen is onzes inziens noodzakelijk voor de legitimiteit en het
voortbestaan van organisaties. Voor de politieorganisatie staat de legitimiteit nog wel
eens onder druk, maar ook andere organisaties hebben dit probleem.136 Hun antwoord op
dit probleem is corporate governance (Tricker, 2012; Peij, 2011; Pruijm, 2010). Corporate
governance heeft onder meer betrekking op het thema ‘behoorlijk bestuur’.137 De term
governance wordt tegenwoordig ook gehanteerd binnen het domein van de veiligheid
(zie onder andere Boutellier en Van Steden, 2011; Hoogenboom, 2010; Johnston &
Shearing, 2003). Johnston & Shearing (2003) hebben governance of security geïntroduceerd om aan te geven dat de politie niet meer monopolist is en (noodgedwongen)
samenwerkt met andere partijen. Het gedachtegoed van corporate governance zou de
door Johnston en Shearing geïntroduceerde governance mede als uitgangspunt moeten
nemen. Het geeft richting aan een aantal beginselen voor het bereiken van veiligheid
door veiligheidsorganisaties, evenals hun samenwerking. Wij hanteren de term responsief
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Terzijde, merken we hier op dat deze indicator op gespannen voet staat met het strakke
planningsconcept, zoals dat binnen meer traditionele bureaucratische organisaties nogal eens wordt
gehanteerd (zie Volberda, 1998). De politieorganisatie heeft kenmerken van een traditionele
bureaucratie, waarin het planmatig werken een sterke nadruk heeft gekregen. Een intelligente organisatie
floreert het best in een adhocratie (Van Beek, 2006).
We maken dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit het bedrijfsleven: (beursgenoteerde)
ondernemingen. Ook ondernemingen, pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren geregeld met een
maatschappelijke discussie te maken gehad, waarin kritische uitingen werden gedaan over hun
handelwijze. De overheid heeft in een aantal gevallen ingegrepen, voorbeelden hiervan zijn de
parlementaire enquête naar de bouwfraude en de commissie Tabaksblat Zo heeft de parlementaire
enquête bouwfraude (2002-2003) geleid tot strengere eisen aangaande aanbestedingen van grote
bouwprojecten, veroordelingen van en schikkingen met enkele bouwondernemingen. Het onderzoek van
de commissie Tabaksblat heeft in 2004 geleid tot de Nederlandse corporate governance code: codeTabaksblat. (zie http://www.commissiecorporategovernance.nl/, laatst bezocht 20 september 2008)
Corporate Governance is “het proces van beïnvloeding door belanghebbenden van de gang van zaken bij
ondernemingen, zowel ter zake van besluitvorming als ter zake van de uitvoering van het beleid” (Peij,
2002, p. 10).
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om de werking van de beginselen te duiden voor politiezorg en maatschappelijke
veiligheidszorg. Onze definitie (3.11) van responsief luidt als volgt.
Definitie 3.11: Het responsief-vermogen van de politieorganisatie houdt in de
bekwaamheid om (1) signalen uit de samenleving en de eigen organisatie te ontvangen
en deze te transformeren tot adequate acties, waarbij zij de beginselen van behoorlijk
bestuur hanteert, (2) transparant te zijn over de wijze waarop zij haar taak uitvoert (zowel
keuze als uitvoering) en (3) open staat voor de voorwaarden die onze samenleving stelt
aan de maatschappelijke veiligheid en hieraan te willen voldoen.
Twee Indicatoren
De dimensie responsief-vermogen kent twee indicatoren, die we onderstaand nader
bespreken.
 (C1) van actie naar meer transparant handelen.
 (C2) van verder leren naar reflecteren.
Indicator C1: Van actie naar meer transparant handelen
Transparant handelen heeft een relatie met het voortbestaan van de politieorganisatie, in
het bijzonder haar legitimiteit. Voor een politieorganisatie, die geregeld kritische geluiden
krijgt, is het van groot belang dat er sprake is van ten eerste (C1.1) het zorgvuldig en
transparant afwegen van belangen. Rechtmatigheid is als begrip van belang in relatie tot
de geloofwaardigheid van een politieorganisatie en als gevolg daarvan de legitimiteit en
gezagspositie van de politie. Als de politie als overheidsorganisatie van burgers naleving
van de wetten en regels verwacht, dan dient zij dat zelf ook te doen (RvHC, 2005). Het
gaat hierbij allereerst om de rechtsgeldigheid van haar handelen, dat inhoudt dat het
handelen gestoeld is op een bevoegdheid. Ten tweede moet er in het handelen zelf
sprake zijn van redelijke en billijke belangenafweging. Ten aanzien van beide vormen van
rechtmatigheid moet de politie behoorlijk en zorgvuldig handelen. Transparantie in de
afweging, in ieder geval een duidelijke argumentatie voor de genomen beslissingen, is
meer en meer een vereiste voor een overheidsorganisatie als de politie. Het formuleren
van antwoorden aan de samenleving heeft meer en meer het karakter van
verantwoorden aan de samenleving. Het afwegen van belangen en mogelijkheden is geen
eenvoudige zaak. Zo kunnen belangen van burgers, groepen in de samenleving of andere
entiteiten in onze samenleving, maar ook de belangen van de politie zelf, soms op
gespannen voet staan met de hierboven beschreven rechtmatigheid. 138 Wij omschrijven
het afwegen van belangen en mogelijkheden binnen de politieorganisatie als een het
proces van het komen tot keuzen en een antwoord, waarbij de beginselen van behoorlijk
bestuur, evenals een helder kader voor triage voorwaarden zijn.
138

Een voorbeeld hiervan is de reactie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de visie
van de Nederlandse politie, PiO (College Bescherming Persoonsgegevens, reactie 10-9-2005).
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Daarnaast is het van belang dat (C1.2) de politie grenzen aan mogelijkheden van de
politieorganisatie onderkent. De beperkingen van de politieorganisatie worden vaak
besproken als een capaciteitsprobleem. De hoeveelheid aan maatschappelijke
veiligheidsproblemen, voor zover deze in aantallen zijn uit te drukken, overstijgt de
beschikbare politiecapaciteit. Vandaar dat deze politiecapaciteit moet worden
‘gemanaged’. Desondanks vragen we ons het volgende af. Stel dat er een situatie bestond
dat er voldoende capaciteit zou zijn, zou de veiligheid dan wel volledig beheerst of zelfs
bestreden kunnen worden? Immers, elke samenleving kent zijn veiligheidsproblemen. De
uitdaging voor de politieorganisatie is, om keuzen te maken ten aanzien van de
beïnvloeding van de sociale ordening van de samenleving. Deze beïnvloeding heeft
beperkingen. De kunst is om deze beperkingen te erkennen en tegelijkertijd binnen de
beperkingen slim om te gaan met deze beperkingen (zowel binnen de capaciteit als
binnen het handelen van de politie).
Indicator C2: Van verder leren naar reflecteren
Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag,
vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie
inhouden (Wikkipedia d.d. 6-3-2013, zoekterm leren). 139 Reflectie is noodzakelijk voor een
organisatie die slimmer wil gaan werken en vindt plaats nadat ervaring is opgedaan.
“Reflectie is een vorm van bewust nadenken (…) het herinterpreteren van ervaring en
kennis” (Benammar et al, 2006, p. 15). Door reflectie ontstaat nieuwe kennis. Bij
Intelligent Blauw gaat het om systematisch en structureel leren. We formuleren daartoe
het volgende item voor indicator C2: (C2.1) systematisch en structureel reflecteren zodat
aanpassing in bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden kan plaatsvinden
3.5.5 Specificeren Intelligent Blauw
In deze subsectie geven we (A) de samenhang tussen de vermogens van een intelligente
organisatie weer en (B) operationaliseren we het begrip Intelligent Blauw.
A: Samenhang vermogens Intelligent Blauw
In subsectie 3.5.1 hebben wij de dimensies van Intelligent Blauw gepresenteerd. Het
moge lijken dat elk van deze dimensies volledig op zichzelf staat. Niets is echter minder
waar. De vermogens van Intelligent Blauw dienen we te interpreteren als elkaar
versterkende vermogens; zij beïnvloeden elkaar over en weer. Het alert-vermogen heeft
geen nut zonder adaptief te kunnen zijn op de situatie. Voorts moet adaptiviteit niet te
lang op zich laat wachten. Omgekeerd is deze redenering ook van toepassing. Adaptief139

De literatuur onderscheid drie vormen van leren: (1) single loop learning; het oplossen van bekende
problemen, (2) double loop learning; Het vernieuwen van een aangetroffen situatie, of het oplossen van
tot dan toe onbekende problemen. In tegenstelling tot single loop learning trekt men aannames in twijfel
en vergelijkt men theorieën om met een nieuwe theorie te komen en (3) deutero; beter (effectiever en
efficiënter) leren via single en double loop te leren. Oftewel, het leerproces leren verbeteren: het beter
herkennen en corrigeren van fouten (single loop) en een betere reflectie van theorieën (double loop).
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vermogen kan niet zonder alert-vermogen, omdat de grondstof (het intelligence-product)
ontbeert. Het responsief-vermogen staat in relatie met de twee andere vermogens
vanwege (1) het zijn van een moreel kompas voor de politieorganisatie en (2) het lerend
vermogen in de zin van reflecteren op de politiezorg en politieorganisatie.
B: Operationalisering Intelligent Blauw
In voorgaande subsecties hebben we de drie dimensies voorzien van indicatoren en
items. In tabel 3.5 geven we overzicht van de operationalisering voor Intelligent Blauw.
Deze operationalisering vormt de basis voor het beantwoorden van OV 4.
Dimensies
Intelligente
organisatie

Indicatoren

Items

A: Alert-vermogen

A1. Van zien naar waarnemen
door sensoren.

A1.1 Beschikbaarheid van sensoren die waarnemen.
A1.2 Richten van het waarnemen door sensoren.
A2.1 Inzicht in samenhang en patronen in de
gegevens.
A2.2 Inzicht in contextuele veranderingen.
A3.1 Identificeren van partners.
A3.2 Identificeren van interventiemogelijkheden.

A2. Van waarnemen naar
inzicht door analyse.

B: Adaptiefvermogen

A3. Van huidige praktijk naar
zoeken van nieuwe partners en
interventiemogelijkheden.
B1. Van inzicht naar actie.

B1.1 Bekwaamheid tot het nemen van besluiten
op basis van een intelligence-product, dat leidt tot
actie.
B2.2 Bekwaamheid tot flexibel organiseren.
B2. Van actie naar verder
B2.1 Blijvend ontwikkelen van organisational
leren.
intelligence.
C: ResponsiefC1. Van actie naar meer
C1.1 Zorgvuldig en transparant afwegen van
vermogen
transparant handelen.
belangen.
C1.2 Beperkingen van mogelijkheden politieorganisatie bij beheersen van veiligheid onderkennen.
C2. Van verder leren naar
C2.1 Systematisch en structureel reflecteren zodat
aanpassing in bestaande kennis, gedrag,
reflecteren.
vaardigheden of waarden kan plaatsvinden.
Tabel 3.5: Dimensies, indicatoren en items Intelligent Blauw

3.6 Antwoord op OV 1
In hoofdstuk 2 hebben we een aanvang gemaakt met het beantwoorden van OV 1: Wat
houdt het intelligent toepassen van de IGP-werkwijze in? Dit antwoord hield in: het
specificeren van de inhoud van de IGP-werkwijze (punt 1), de betekenis en de context van
Blauw waarin de IGP-wijze wordt toegepast (punt 2) en de relatie en inhoud tussen de
uitwerking van IGP en Blauw (punt 4). Het sluitstuk op OV 1 betreft het punt 3: het
identificeren en vullen van de leemtes in het concept ILP/IGP evenals het toevoegen van
de notie intelligent. We geven het antwoord aan de hand van (A) het opvullen van de
leemtes van het concept IGP-werkwijze waardoor deze intelligent wordt in subsectie
3.6.1 en (B) de constructie van de IIGP in subsectie 3.6.2.
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3.6.1 Intelligentie in de IGP-werkwijze
In dit hoofdstuk hebben we de geconstateerde leemtes in het concept IGP gevuld door
het begrip intelligence nader te onderzoeken, waardoor we vervolgens uitkwamen bij
intelligente normen. Door kennis te hebben van het begrip intelligente normen, zijn we in
staat het begrip intelligence-led beter te bevatten en te definiëren. Verder zijn we in staat
geweest om de functie van intelligence-producten te duiden, deze te definiëren en van
kwaliteitscriteria te voorzien.
Door gebruik te maken van de hiërarchieën van de noties van Van den Herik (2007) zijn
we in staat geweest om intelligence een heldere duiding te geven. De eerste hiërarchie
omvatte de noties: ruwe data, data, gegevens, informatie, kennis en intelligence. De
tweede hiërarchie van noties betrof: kennis, intuïtie, normen, waarden en intelligentie.
Door het gebruik van beide hiërarchieën waren wij in staat om het begrip intelligence te
definiëren (zie definitie 3.2), waarbij de toevoeging van actiegerichtheid van belang is.
Immers, het doel van het hanteren van een IGP-werkwijze is effectieve en efficiënte
politiezorg. Bij onze definitie merken we op dat zij betrekking heeft op een kwaliteit van
de beslissers (hier stuurploegen) en niet op de input van de beslissing (het intelligenceproduct).
Door de aandacht te leggen op de kwaliteit van de beslissers om te komen tot
beslissingen aangaande de politiezorg, is vervolgens de term intelligente normen aan de
orde gesteld. Door de achtergrond van de twee hiërarchieën onderzochten wij op welke
wijze intelligence-producten, normen en intelligentie zich tot elkaar verhouden en tot de
andere noties in de hiërarchieën. Deze verhouding is van belang, omdat het ons in staat
stelt te komen tot een beter begrip van intelligente normen (zie definitie 3.4). Immers,
een handeling verkrijgt nadere context door het beschikbaar hebben van intelligenceproducten. Hierdoor is het mogelijk om een beter onderbouwde kwalificatie aan die
handeling te geven. Vervolgens wordt het mogelijk om ook de eventuele actie die hierop
volgt te bepalen.
De introductie van intelligente normen werpt een ander licht op het intelligence-led
beslissen. Immers, de IGP-werkwijze geeft een lineair proces aan: van (A) een intelligenceproduct naar (B) een beslissing. Door het begrip intelligente normen begrijpen we dat er
tussen (A) en (B) nog een afzonderlijk proces zit, waarin de echte intelligentie naar voren
komt.
Dat is het waarderen van de werkelijkheid (het actuele element) in het licht van het
betekenissysteem politiezorg. Ruimer gezien gaat het dan om normen en waarden (het
ideële element). Deze tussenstap van (1) het kwalificeren van een veiligheidsprobleem en
(2) het wegen van veiligheidsproblemen dat noodzakelijk is vanwege de beperking die er
bestaat in de politiecapaciteit, maakt een IGP-werkwijze echt intelligent. Ter vergelijking
merken we nog op dat de essentie van de stuurploegen volgens het NL-NIM (SBGi, 2008)
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gedefinieerd was als het ‘sturen met en op informatie’. De essentie van de intelligente
IGP-werkwijze is naar onze mening het formuleren van een intelligente norm. Het geeft de
morele dimensie weer van politiezorg, want in de gekwalificeerde uitspraken kan de
feitelijke opvatting over en legitimatie van politiezorg in onze samenleving gevonden
worden.
3.6.2 IIGP: de relatie intelligente IGP-werkwijze en politiezorg
De relatie tussen de intelligente IGP-werkwijze en politiezorg zorgt ervoor dat de IGPwerkwijze de brug is tussen de visie op politiezorg voor Blauw en de uitvoering van
politiezorg door Blauw. De drie besluitvormingsprocessen van de IGP-werkwijze
beïnvloeden de maatschappelijke veiligheid met behulp van politiezorg (zie figuur 3.6).
Intelligente normen maken dat de besluitvormingsprocessen intelligent worden. In deze
gekwalificeerde uitspraken kan dan ook de feitelijke opvatting over en legitimatie van
politiezorg in onze samenleving gevonden worden. Hiermee is OV 1 in zijn geheel
beantwoord.
Maatschappelijke
veiligheidszorg
Politiezorg
voor Blauw

Intelligence en intelligenceproducten gebruiken om
veiligheidsproblemen te begrijpen.

IGP-werkwijze

Intelligente normen formuleren
en hanteren in het licht van
politiezorg.

Politiezorg
door Blauw

Figuur 3.6: Intelligente IGP-werkwijze in relatie tot politiezorg.
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4 IGP IN DE PRAKTIJK VAN BLAUW
In dit hoofdstuk beantwoorden we OV 2: Op welke wijze kan Blauw het theoretische
concept (intelligente) IGP-werkwijze in een praktisch werkzaam concept omzetten? In ons
onderzoek analyseren we het besluitvormingsproces in de gebiedsgebonden eenheden.
We doen dat aan de hand van het analysekader IIGP. De IIGP is de samenvoeging van de
onderdelen 2 en 4 van ons conceptueel onderzoeksmodel (zie figuur 4.1) en voegen
daaraan een context toe. Onze context is het politiekorps Hollands Midden. Dit betekent
dat ons conceptueel onderzoeksmodel vanaf nu een context kent (onderdeel 7, zie figuur
4.1), waarbinnen wij het onderzoek uitvoeren en waarvoor de resultaten in eerste
instantie gelden. Natuurlijk zal er aan het einde een generaliseringslag plaatsvinden.

1. IGP-werkwijze

3. Opvullen
leemten

2. Blauw

5. Sleutels

4. Intelligente
IGP-werkwijze

6. Intelligent
Blauw

7. Context Korps Hollands Midden

Figuur 4.1: Het conceptueel onderzoeksmodel met nadruk op onderdeel 2 en 4.

In sectie 4.1 behandelen we de context Hollands Midden (onderdeel 7). We geven een
beschrijving van (1) de organisatie van Blauw en (2) de intelligence-organisatie in het
korps. In sectie 4.2 beschrijven we de opzet van het onderzoek naar OV 2. Vervolgens
geven we de bevindingen weer van het toepassen van de IIGP door stuurploegen eerst op
teamniveau en vervolgens op districtniveau. We presenteren de bevindingen aan de hand
van de vier fasen van het besluitvormingsproces, te weten: kaderen (4.3), intelligent
kennis vergaren (4.4), tot een conclusie komen en besluiten (4.5), en leren door ervaring
(4.6). Hierna presenteren we in sectie 4.7 de bevindingen die betrekking hebben op de
overgang van het besluit dat is genomen in de stuurploeg op teamniveau, naar het
operationele stuurproces en meer specifiek de briefing. In sectie 4.8 beëindigen we het
hoofdstuk door OV 2 te beantwoorden.

4.1 Organisatie van Blauw en de intelligence-organisatie
In deze sectie bespreken we in subsectie 4.1.1 de functionele organisatie van Blauw en in
subsectie 4.1.2 de intelligence-organisatie in het korps Hollands Midden.
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4.1.1 De functionele organisatie van Blauw
Het korps Hollands Midden was tot de komst van de Nationale Politie territoriaal
ingedeeld in vier districten. Het werkgebied van Hollands Midden omvatte naast een
groot deel van het Groene Hart met de steden Gouda en Alphen aan den Rijn, de
agglomeraties Leiden en de Duin- en Bollenstreek (zie beslisnotitie Hollands Midden,
2010). Ieder district had een aantal gebiedsgebonden teams en één rechercheteam. In
totaal kende Hollands Midden 12 gebiedsgebonden teams en vier rechercheteams (zie
figuur 4.2).
Blauw
District 1
Duin- en
Bollenstreek

District 2
Gouwe IJssel

District 3
Rijn- en
Veenstreek

District 4
Leiden e.o.

Team
Bollenstreek
Noord

Team Gouda

Team Alphen

Team Leiden
Noord

Team Katwijk

Team Zuidplas

Team
Nieuwkoop-Kaag
& Braassem

Team Leiden
Midden

Team NoordwijkTeylingen

Team Krimpenerwaard

Team Leiden Zuid

Team
Waddinxveen

Rechercheteam
D1

Rechercheteam
D2

Rechercheteam
D3

Rechercheteam
D4

Figuur 4.2: Territoriale indeling van Blauw in het voormalige politiekorps Hollands Midden.

De functionele opbouw van Blauw in het korps was als volgt. De leiding van een district
was in handen van een districtleiding, die bestond uit een districtchef (DC) en een
plaatsvervangend districtchef (plv. DC). Zij waren verantwoordelijk voor de
gebiedsgebonden teams en het rechercheteam binnen het district. Aan het hoofd van een
team stond een teamchef (TC). Afhankelijk van de grootte van het team stond één of
meerdere uitvoerend teamchefs (UTC) de TC bij. De TC en de UTC(‘s) vormden samen de
teamleiding. In enkele gevallen was er ook een bedrijfsvoerder aan een gebiedsgebonden
team toegevoegd (zie subsectie 1.6.1 en noot 43). Binnen de gebiedsgebonden teams
bestond er een ‘laag’ van senioren (hoofdzakelijk brigadiers). De functie senior kwam
voor in twee varianten; er waren senioren-binnen en senioren-buiten. De seniorenbinnen gaven invulling aan de rollen: (1) procescoördinator en (2) Chef van Dienst
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(CvD).140 De senior-buiten was (1) verantwoordelijk voor de aansturing van Blauw op
straat en had daarom ook de rol van Officier van Dienst (OvD) en (2) coach voor collegae
op straat.141 Het gebiedsgebonden team bestond verder uit agenten van wie een deel
wijkagent was.142 Binnen de rechercheteams was er eveneens een ‘laag’ van senioren en
waren er rechercheurs werkzaam. Voorts waren er agenten toegevoegd aan het
rechercheteam. Deze agenten waren afkomstig uit de gebiedsgebonden teams. De
toevoeging vond plaats via een systeem van roulerende, personele aanvulling. 143
4.1.2 Intelligence-organisatie
De intelligence-organisatie in het korps Hollands Midden heette de ‘dienst Informatie’. In
tegenstelling tot het merendeel van de intelligence-organisaties in ons land was de dienst
Informatie centraal georganiseerd (zie Staffeleu et al., 2011). De verbinding tussen Blauw
en de dienst Informatie was in Hollands Midden ingevuld door de informatiecoördinator.
Hij was een liaison functionaris tussen beide organisatieonderdelen.
De dienst Informatie bestond uit zes business units (BU’s) (zie figuur 4.3). Vier van deze
BU’s vormden de intelligence-organisatie: (1) BU gegevensbeheer, (2) BU veredeling (van
data), (3) BU analyse, en (4) BU informatiecoördinatie (zie Staffeleu et al., 2011).144 De
andere twee BU’s waren: de BU Proces- en Informatiemanagement en de BU Functioneel
beheer.145

140

141
142
143

144

145

Een procescoördinator, in de dagelijkse praktijk ‘proco’ genoemd, was verantwoordelijk voor de
coördinatie en uitvoering van het werk binnen één van de onderscheiden primaire processen van het
politiewerk (zie subsectie 2.4.2), waarbij wij opmerken dat het proces signaleren en adviseren niet is
toegewezen aan een procescoördinator vanwege het feit dat dit proces nog niet was onderkend ten tijde
van de komst van de procescoördinatoren. Daarnaast was hij de CvD, die de dagelijkse operationele
sturing leidt, d.w.z.; het verdelen en monitoren van het werk.
Het zijn van OvD hield voor de senior-buiten in dat hij eindverantwoordelijke was voor de reguliere
incidentbestrijding die zich tijdens een dienst voordoet.
In Hollands Midden was het zijn van wijkagent in principe een voltijdse functie. Echter, zij worden ook
ingezet bij het afhandelen van meldingen (noodhulp).
We merken op dat de opsporing in de gebiedsgebonden teams beperkt is tot ‘6-uurs zaken’, dus “zaken
waarin een verdachte die niet in verzekering gesteld noch voor de rechter-commissaris geleid wordt, niet
langer dan zes uur voor verhoor mag worden opgehouden” (thesaurus.politieacademie.nl). Het betreft
vooral eenvoudige misdrijven, zoals winkeldiefstal of vernieling. Overige zaken behandelt het
rechercheteam van het district. Binnen het rechercheteam is er sprake van twee type werk: (1) het
afhandelen van zaken die beginnen met een aangifte en (2) het verrichten van opsporingsonderzoeken
die het team zelfstandig start. De start van deze onderzoeken is grotendeels gebaseerd op verklaringen
van verdachten (TC #4).
We merken hier op dat de diensten die met informanten werken geen onderdeel uitmaken van de
intelligence-organisatie. De CIE en de Regionale Inlichtingendienst zijn onderdeel van de Divisie
Regionale Opsporing.
De achterliggende gedachte van het samenbrengen van deze zes BU’s was, dat het korps hierdoor in
staat zou zijn om snel een bijstelling te realiseren in de informatievoorziening (zie Warmerdam, 2005).
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Dienst
Informatie
BU gegevensbeheer

BU veredeling

BU informatiecoördinatie

BU analyse

BU proces- en
informatiemanagement

BU functioneel
beheer

Figuur 4.3: Organisatiestructuur dienst Informatie tot 1 april 2011.

In de periode oktober 2010 tot april 2011 heeft er een herschikking van de BU’s
plaatsgevonden. Hiervoor waren twee aanleidingen De eerste aanleiding was een
auditrapport over de dienst Informatie van de dienst Besturingsondersteuning van het
korps (Fiering et al., 2010) met als belangrijke opmerking:
“(…) dat de DI [dienst Informatie] georganiseerd is vanuit het oogpunt van de eigen
processen en hoe zij vinden dat zij hun werk het beste kunnen uitvoeren. De DI bepaalt
eveneens in grote mate zelf wat de klant nodig heeft en stemt dit niet of nauwelijks af met
de klant. De DI ontleent bestaansrecht aan het ondersteunen van de klant, maar vergeet de
klantpositie als uitgangspunt te nemen. Dit zorgt voor veel onvrede bij de klanten.”
(Fiering et al., 2010, p. 17).

De tweede aanleiding was de komst van FoBo, want voor het geven van RTI aan Blauw en
het verwerken van de data van Blauw moest capaciteit beschikbaar komen. Deze
capaciteit moest vooral gevonden worden in de formatie van de dienst Informatie zelf (zie
Straver et al., 2012b).146 Het gevolg was een herschikking van de BU’s van de dienst
Informatie. Vanaf april 2011 tot de komst van de Nationale Politie bestond de dienst
Informatie daarom uit drie twee clusters: (1) infodesk (BU gegevensbeheer, BU verdeling
en toegevoegd backoffice), (2) veiligheidsanalyse (BU analyse en BU informatiecoördinatie), en (3) informatiemanagement (BU proces- en informatiemanagement en BU
functioneel beheer). In figuur 4.4 is de organisatiestructuur weergegeven. Voor een
uitgebreide behandeling van dit veranderproces verwijzen we naar Straver et al. (2012).
Dienst
Informatie
Infodesk

Veiligheidsanalyse

Informatiemanagement

Figuur 4.4: Organisatiestructuur dienst Informatie na 1 april 2011 tot de komst Nationale Politie.

4.2 Opzet voor OV 2
De opzet van het onderzoek voor OV 2 volgt de methoden van een exploratief onderzoek
binnen de case-study (zie subsectie 1.6.2). In subsectie 4.2.1 verantwoorden we de twee
gemaakte onderzoekskeuzen voor de case-study. We merken op dat dit geen keuzen zijn
146

Uitgangspunt bij de totstandkoming van FoBo was dat de benodigde capaciteit voor de backoffice niet
ten koste zou gaan van de formatie van Blauw.
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tussen twee of meer zaken, maar dat het twee richtingbepalende keuzen zijn, namelijk:
(1) wat gaan we onderzoeken? en (2) waar gaan we op letten? In subsectie 4.2.2
behandelen wij de dataverzameling en data-analyse. Tot slot bespreken we in subsectie
4.2.3 de opbouw en het tijdsverloop van ons onderzoek.
Inhoudelijk kent ons onderzoek vier fasen, die elk in een aparte sectie beschreven
worden. In de aanloop van het hoofdstuk hebben we de fasen reeds genoemd, maar hier
zijn ze beter op hun plaats omdat ze bij de opzet van het onderzoek behoren. Het gaat om
kaderen (4.3), intelligent vergaren van kennis (4.4), tot een conclusie komen (4.5), en
leren door ervaring (4.6).
4.2.1 Twee keuzen
Voor het beantwoorden van OV 2 bestuderen we de IIGP binnen (1) vier gebiedsgebonden eenheden op teamniveau (2) een district, en (3) de dienst Informatie. Deze zes
onderzoekeenheden zijn de dragers binnen onze case-study naar de IGP-werkwijze. In dit
beschrijvend onderzoek hebben wij twee onderzoekskeuzen gemaakt. Wij richten ons op
(A) het intelligence-led beslissen door stuurploegen en (B) de kwaliteit van het beslissen.
Keuze B betekent dat we niet op het resultaat van de beslissing ingaan. We lichten onze
keuzen (A) en (B) hieronder kort toe.
A: Intelligence-led beslissen door stuurploeg
De keuze voor het leggen van de focus op het intelligence-led beslissen door de
stuurploeg is ingegeven door twee argumenten. Het eerste argument is dat de besluiten
over de maatschappelijke veiligheid in deze stuurploegen geacht worden via een IGPwerkwijze plaats te vinden. Voorts is de verwachting dat ze een directe doorwerking
hebben op het operationele proces. Het tweede argument is meer van praktische aard.
De keuze vormt namelijk een opstap voor het onderzoek behorende bij OV 3 (in
hoofdstuk 5; actieonderzoek). Wij hebben het idee dat een versterking van het
intelligence-led beslissen in de stuurploeg ook doorwerkt in de sturingsmomenten van het
dagelijkse, operationele proces. Het gevolg hiervan is dat het accent in het onderzoek valt
op het tactisch intelligence-led beslissen (het tactisch sturen) en de werking van deze
beslissingen op het operationeel sturen.
De opbouw van Blauw in Hollands Midden (subsectie 4.1.1) leidde ertoe dat er op niveau
1 sprake was van stuurploegen op team- en districtniveau: het teamveiligheidsoverleg
(TVO) en het districtelijk veiligheidsoverleg (DVO) (zie figuur 4.5). Het rechercheteam had
geen eigen stuurploeg. Het DVO nam de beslissingen over de inzet van de
recherchecapaciteit. Overigens was de vergadercyclus van de veiligheidsoverleggen
eenmaal per twee weken.147
147

De TVO-en en de DVO-en houden, zoals gezegd, hun veiligheidsoverleggen één keer per twee weken.
Dit betekent concreet dat de ene week er een TVO is en de week daarop een DVO is.
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Stuurploeg:
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Stuurploeg:
Teamveiligheidsoverleg
gebiedsgebonden
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Stuurploeg:
Teamveiligheidsoverleg
gebiedsgebonden
eenheid

Stuurploeg:
Teamveiligheidsoverleg
gebiedsgebonden
eenheid

Rechercheteam

Figuur 4.5: Stuurploegen op niveau 1: districtelijk veiligheidsoverleg en teamveiligheidsoverleg.

De deelnemers aan het TVO binnen de vier onderzoekseenheden van de
gebiedsgebonden teams waren: de teamleiding, de procescoördinatoren en de
informatiecoördinator. In twee onderzoekseenheden nam ook een medewerker van de
gemeente deel aan het TVO. De deelnemers aan het DVO in de districtelijke
onderzoekseenheid waren: de districtsleiding, de teamchefs van de gebiedsgebonden
eenheden en het rechercheteam, de coördinator evenementen en de informatiecoördinator. Een enkele keer was ook de officier van Justitie aanwezig in het DVO.
B: Kwaliteit van het besluitvormingsproces
Onze tweede keuze is om de kwaliteit van het proces van het intelligence-led beslissen in
de stuurploegen centraal te stellen. Dit lijkt verrassend, omdat de keuze staat tegenover
het centraal stellen van het resultaat. Inderdaad, de IGP-werkwijze is direct gekoppeld
aan resultaatgericht werken en derhalve zou het centraal stellen van het resultaat voor
de hand gelegen hebben. Onze keuze is gebaseerd op bevindingen uit het vooronderzoek
(zie appendix E). We mogen hieruit concluderen dat de aandacht van politiemanagers bij
het nemen van beslissingen vooral ligt op het resultaat: het resultaat telt in Hollands
Midden. Dit is niet verwonderlijk in organisaties die vooral kijken naar de uitkomst van de
beslissingen. Ook de politieorganisatie is mede onder de invloed van NBD deze
eigenschap gaan vertonen (zie subsectie 1.2.4). Echter, “de beste hoop op een goede
uitkomst van een besluit, is een goed proces voor dat besluit” zo stellen Russo en
Schoemaker (2002, p. 6). 148 Bovendien bleek uit de bestudering van internationaal
criminologisch onderzoek dat er een knelpunt aanwezig is als het gaat om de competentie
van het nemen van besluiten op basis van intelligence-producten (Ratcliffe, 2008; Cope,
2004). Politiemanagers zouden deze vaardigheid ontberen (zie subsectie 3.3.1). De
combinatie van bevindingen uit het vooronderzoek vormt de reden om de focus in ons
onderzoek te richten op de kwaliteit van het proces.

148

Russo en Schoemaker (2002, p. 6) geven aan dat om het dilemma van proces versus resultaat beter te
begrijpen, gedacht moet worden over hoe resultaten ontstaan. Zij stellen: “Er zijn drie dingen die op de
uitkomst of het resultaat, van invloed zijn: (1) beslissen (het proces van denken en beslissen), (2) doen
(de manier van uitvoeren -de implementatie- en andere factoren die je kunt beheersen) en (3) kans
(onbeheersbare factoren, geluk).
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4.2.2 Dataverzameling en data-analyse
Binnen het beschrijvend onderzoek doorlopen we twee stappen. De eerste stap is de
dataverzameling door de onderzoeksactiviteiten: (A) observeren en (B) interviewen. De
tweede stap is het uitvoeren van een data-analyse aan de hand van het analysekader
IIGP. Deze analyse leidt er toe dat we de startsituatie van de onderzoekseenheden voor
de werking van de IIGP kunnen beschrijven.
Stap 1: Dataverzameling door observeren en interviewen
Het observeren vindt in eerste instantie plaats binnen het structurele veiligheidsoverleg:
het TVO en het DVO. Daar worden de intelligence-led beslissingen genomen over
maatschappelijke veiligheid met tussenkomst van politiezorg. Het doel van de observaties
is om vast te stellen hoe binnen de veiligheidsoverleggen de IIGP toegepast wordt.
Daarnaast willen we weten waarom de deelnemers aan de veiligheidsoverleggen de IIGP
toepassen zoals zij dat doen. De context van de alledaagse politiepraktijk is onze leidraad;
zo krijgen we voldoende begrip over de veiligheidsproblemen van de onderzoekseenheid,
de onderlinge verhouding, de rollen van de deelnemers, de besproken onderwerpen, de
aanwezige intelligence-producten, de blik op politiezorg voor Blauw, externe invloeden
en vooral hoe en waarom beslissingen genomen worden. Vanzelfsprekend noteerden we
het resultaat, maar zoals gezegd we maken het resultaat geen onderwerp van analyse. In
tweede instantie hebben wij ook de briefings van de Blauwe teams bijgewoond dan wel
gelezen. Het doel was om te verkennen in hoeverre er een relatie aanwezig was tussen de
besluitvorming in het veiligheidsoverleg en het dagelijkse werk. De dataverzameling
bestaat uit beschrijvingen van drie tot zes veiligheidsoverleggen en briefings per
onderzoekseenheid. Het betreft een chronologische beschrijving van wat er is besproken
in de overleggen en de inhoud van de briefings.
Voorts hebben we deelnemers aan de veiligheidsoverleggen geïnterviewd. De interviews
hebben zowel individueel als in groepsverband plaatsgevonden. De onderwerpen van de
interviews zijn (1) de inhoud en werking van de veiligheidsoverleggen, (2) de rol van
betreffende deelnemer, (3) de werking van intelligence-producten, (4) de intelligencebehoefte en (5) de implementatie van het besluit in de dagelijkse politiepraktijk van de
uitvoering. De dataverzameling van deze onderzoeksactiviteit bestaat uit verslaglegging
van deze interviews.
Naast deze twee formele momenten (observeren structureel overleg, interviewen
deelnemers aan het overleg), zijn vooral de informele momenten van ‘het even een koffie
doen’ waardevol gebleken (zie ook Vis, 2012). Gaven de interviews ons de gelegenheid
om de observaties na te speuren, het waren vooral de informele momenten die ons
steeds in staat stelden om de observaties uit de stuurploegen te valideren door het
stellen van een verificatievraag. De dataverzameling van deze informele momenten
hebben we verwerkt in onze verslaglegging van de veiligheidsoverleggen en de briefings.
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Stap 2: Data-analyse aan de hand van de IIGP
De data-analyse is verricht door het bestuderen van de operationalisering. We analyseren
de dimensies, hoofdindicatoren en items van de IIGP. Daar waar we de items nog niet
hebben aangegeven of hebben omgezet in meetvragen in één van de vorige
hoofdstukken, geven we ze in dit hoofdstuk weer.
De dataverzameling hebben wij geanalyseerd door toepassen van triangulaties. Zo is het
mogelijk geweest om de aanwezigheid van het item in de onderzoekseenheden te
bepalen. Door de resultaten van deze analyse te plaatsen in het analysekader IIGP
ontstond samenhang en ontdekten we de startsituatie van de onderzoekseenheid voor de
werking van de IIGP binnen de onderzoekseenheid.149
Naast de behandelde hoofdindicatoren uit het analysekader IIGP (zie sectie 3.4) hebben
wij in de analyse een open oog gehouden voor overige mogelijke indicatoren die tot op
dat moment geen onderdeel uitmaakten van het analysekader IIGP. Wij maken daartoe in
onze verslaglegging onderscheid tussen hoofdindicatoren (HI) die voortvloeien uit het
analysekader IIGP en overige mogelijke indicatoren. Kortheidshalve noemen we ze
overige indicatoren (OI). Voorts hebben we uit de analyse drie afgeleide hoofdindicatoren
en items vast mogen stellen, die we als fase 5 aan de IIGP toevoegen. De dataverzameling
voor deze items hebben wij eveneens geanalyseerd door het toepassen van triangulaties
om de aanwezigheid van het item in de onderzoekseenheden te bepalen.
4.2.3 Opbouw en tijdsverloop
De opbouw van het onderzoek kent drie perioden met een tijdsverloop van april 2010 tot
en met augustus 2012 (zie figuur 4.6). Vanaf april 2010 tot en met december 2010
(periode 1) hebben we allereerst binnen één team ons onderzoek uitgevoerd. Het betrof
het team Bollenstreek Noord (toen nog team Lisse geheten, #1). De resultaten van dit
onderzoek hebben ertoe geleid dat vanaf april 2011 de overige twee teams van het
district Duin- en Bollenstreek (Katwijk #2 en Noordwijk-Teylingen #3) aan het onderzoek
zijn toegevoegd (periode 2). In februari 2012 (begin periode 3) is het DVO van district
Duin en Bollenstreek toegevoegd evenals het TVO van het team Gouda (#4). De keuze
voor het opnemen van het DVO als onderzoekseenheid, nadat de TVO-en al langere tijd in
het (actie)onderzoek waren betrokken, is bewust gemaakt. Het idee was om eerst de IIGP
op de teams meer werkend te krijgen, alvorens het DVO in het onderzoek te betrekken.
Kortom, het idee is eerst de dagelijkse praktijk van een team (het politiewerk dicht bij de
problemen) te onderzoeken en daarna de dagelijkse praktijk van het district, waarin
sprake is van een andere dynamiek van de veiligheidsproblematiek (het politiewerk ook
dicht bij problemen maar op een ander niveau en in een andere context). Daarnaast is de
gedachte geweest dat wij als onderzoekers door het verkregen begrip van het
149

De observatieperiode werd afgesloten met het bespreken van de resultaten van de observatieperiode met
(1) de teamleiding of districtleiding en (2) de overige deelnemers aan het TVO en DVO.
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intelligence-led beslissen over de veiligheidsproblematiek van de teams, beter in staat
zouden zijn de gesprekken in het DVO te volgen en te begrijpen. Het TVO Gouda is om
twee redenen toegevoegd. Ten eerste omdat de stad Gouda een ander type omgeving is
dan de omgeving van Duin- en Bollenstreek. De laatste is toch meer te typeren is als
‘platteland’. Ten tweede omdat er binnen het korps werd geëxperimenteerd met een
nieuwe functie van bedrijfsvoerder (zie subsectie 1.6.1, noot 43) die een sterke relatie
kent met (1) het sturen met en op informatie vanuit het oog van bedrijfs-intelligence en
(2) de stuurploeg op teamniveau.
Team
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#1

April 2010
Periode 1

Team
Katwijk
#2

April 2011
…

Periode 2
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NoordwijkTeylingen
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…
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…

…
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…
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…
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Figuur 4.6: Tijdsverloop onderzoek in de vijf onderzoekseenheden.

4.3 Fase 1: Kaderen
In deze sectie bespreken we fase 1 van het besluitvormingsproces: het kaderen. We
behandelen het kaderen binnen de veiligheidsoverleggen eerst op teamniveau en
vervolgens op districtniveau. Het kaderen kent één dimensie (dit is politiezorg voor
Blauw), vier hoofdindicatoren en acht items die gemeten worden (zie tabel 4.1). In
subsectie 4.3.1 beschrijven we de TVO-en aan de hand van de hoofdindicatoren van
‘politiezorg voor Blauw’. Vervolgens geven we in subsectie 4.3.2 drie overige indicatoren
weer die het kader van de TVO-en beïnvloeden. In subsectie 4.3.3 beschrijven we de
mogelijke hoofdindicator voor het kader van het DVO en geven we in subsectie 4.3.4 één
overige indicator weer die het kaderen wezenlijk beïnvloedt.
We merken bij aanvang van de beschrijving van fase 1 op dat wij ons realiseren dat er op
persoonsniveau verschillen aanwezig zijn in het kader. Ons onderzoek richt zich echter op
het geheel van de deelnemers aan het veiligheidsoverleg. De beschrijving heeft daarmee
betrekking op de deelnemers aan de veiligheidsoverleggen als groep. Verder merken we
op dat de bevindingen primair betrekking hebben op politiezorg voor Blauw, echter in
politiezorg voor Blauw ligt de relatie met het bredere systeem van maatschappelijke
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veiligheidszorg besloten. Hierdoor wordt de werking van politiezorg in het bredere
systeem van de maatschappelijke veiligheidszorg voor een deel zichtbaar.
Om een uitspraak te kunnen doen over de dimensie politiezorg voor Blauw zijn de items
van de hoofdindicatoren (zie tabel 4.1) omgezet in een meetwaarde door het stellen van
de vraag: in hoeverre is het item te herkennen in het veiligheidsoverleg? De score bestaat
uit een vijfpuntsschaal van ‘in sterke mate’ tot ‘in het geheel niet’ (zie tabel 4.2 en
volgende). De score is tot stand gekomen door de ‘beoordelaar als meetinstrument’ te
hanteren. Dit houdt in dat wij als observant vooral oog hebben gehad voor de
gehanteerde taal in de TVO-en, de interviews en andere gesprekken. Voor de
gehanteerde taal hebben we de onderzoekseenheden vergeleken (zie De Groot, 1994, p.
237).150
Fase 1: Kaderen
Dimensie
Politiezorg
voor
Blauw

Hoofdindicatoren
A1:
Gebiedsgebonden
werken

Item
(A1.1) In hoeverre is 24x7 uur beschikbaarheid, ‘het er zijn’ te herkennen
in het veiligheidsoverleg? Vijfpuntsschaal
(A1.2) In hoeverre is toezichthouder voor lokale omgeving, het kennen en
gekend worden, te herkennen in het veiligheidsoverleg? Vijfpuntsschaal
(A1.3) In hoeverre is het toepassen en het variëren van het
handelingsrepertoire te herkennen in het veiligheidsoverleg?
Vijfpuntsschaal
(A1.4) In hoeverre is probleemgericht werken met lokale partners
(bestuur) te herkennen in het veiligheidsoverleg? Vijfpuntsschaal
(A1.5) In hoeverre is het realiseren van sociale actie te herkennen in het
veiligheidsoverleg? Vijfpuntsschaal
A2: Policing of
(A2.1) In hoeverre is probleemgericht werken samen met omgeving,
communities
anders dan lokaal bestuur en het kennen en gekend worden nieuwe stijl
te herkennen in het veiligheidsoverleg? Vijfpuntsschaal
A3: Nodale
(A3.1) In hoeverre is het besef van het hebben van nodes en die
oriëntatie
controleren te herkennen in het veiligheidsoverleg? Vijfpuntsschaal
A4: Signaleren en
(A4.1) In hoeverre is het besef van het verbinden van politiezorg aan
adviseren
andere maatschappelijke veiligheidszorg te herkennen door het
signaleren en adviseren in een vroegtijdig stadium? Vijfpuntsschaal
Tabel 4.1: Dimensie, hoofdindicatoren en items voor fase 1 IIGP.

4.3.1 Vier hoofdindicatoren voor het TVO
Hieronder bespreken we de bevindingen voor fase 1 aan de hand van de vier
hoofdindicatoren A1, A2, A3 en A4 en de daarbij behorende items uit tabel 4.1.
HOOFDINDICATOR A1 GEBIEDSGEBONDEN WERKEN

Voor de hoofdindicator gebiedsgebonden werken zijn vijf items afgeleid, te weten: (A1.1)
24X7 uur beschikbaarheid, (A1.2) toezichthouder voor de lokale omgeving, (A1.3)
toepassen en variëren van handelingsrepertoire, (A1.4) probleemgericht werken met
lokale partners en (A1.5) het realiseren van sociale actie. We bespreken onderstaand
150

Behulpzaam hierin was dat wij een persoon van het korps hebben opgeleid waardoor wij onze
waarnemingen konden vergelijken.
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onze bevindingen voor deze items en maken eveneens duidelijk dat binnen de items
bepaalde accenten zijn te vinden.
Item A1.1: 24x7 uur beschikbaarheid
In tabel 4.2 geven we de resultaten weer voor het item 24x7 uur beschikbaarheid.
Item: 24x7 uur
beschikbaarheid: ‘er zijn’

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

X

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
X
Tabel 4.2: Score item 24x7 uur beschikbaarheid.

De 24x7 uur beschikbaarheid is een onderwerp dat centraal staat in een TVO. In sommige
TVO-en neemt dit item in het overleg een grotere plaats in dan in andere teams. Dit heeft
niet als oorzaak dat dit item in het ene team belangrijker is dan in het andere. De oorzaak
is te vinden in het aantal beschikbare agenten in het team. De zorg rondom beschikbare
capaciteit komt in een TVO dan ook geregeld terug als een bedrijfsvoeringprobleem (zie
subsectie 4.3.2 overige indicatoren).151 Vooruitlopend op de bespreking van de volgende
fasen mogen we concluderen dat al het overige politiewerk dat zich aandient op de 24x7
beschikbaarheid wordt gestapeld.
Item A1.2: Toezichthouder voor de lokale omgeving
In tabel 4.2 geven we de resultaten weer voor het item van toezichthouder voor de lokale
omgeving.
Item: Toezichthouder voor
de lokale omgeving; het
kennen en gekend worden

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
X
In behoorlijke mate
X
X
In sterke mate
Tabel 4.3: Score item toezichthouder voor de lokale omgeving; het kennen en gekend worden.

X

Gebiedsgebonden werken door het zijn van toezichthouder voor de lokale omgeving is in
redelijke tot sterke mate aanwezig in de gesprekken van de TVO-en. In de verkenning
komt dit item vooral aan de orde in relatie tot de wijkagenten. In het kader van de TVOen is dit item namelijk een taak van de wijkagenten. Zij zijn de veiligheidsverantwoordelijken op wijkniveau. De wijkagenten personifiëren het kennen en gekend
151

In onze onderzoekseenheden zijn in tegenstelling tot andere korpsen geen vaste ploegen of teams
beschikbaar voor de noodhulp.
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worden. De deelnemers aan de TVO-en verwachten derhalve ook dat de wijkagenten hen
informeren over de maatschappelijke veiligheid van hun wijk.
De TVO-en scoren voor het item toezichthouder voor de lokale omgeving niet eenduidig.
De TVO-en wijken van elkaar af als het gaat om de mate waarin zij de wijkagenten
activeren (sturing) om het TVO te voeden met intelligence-producten. Dit hangt samen
met de wijze waarop de sturing van de wijkagenten vorm krijgt. In elk team bestaat er
een wijkagentenoverleg (één keer per vier weken), dat veelal geleid wordt door de
teamchef. Dit overleg is zowel (1) een overleg over de veiligheid als (2) een werkoverleg.
De procescoördinatoren zijn in district Duin- en Bollenstreek niet bij het wijkagentenoverleg betrokken, terwijl het een logische gedachte zou zijn om in ieder geval de
procescoördinator handhaving hierbij aanwezig te laten zijn. De afwezigheid in het
wijkagentenoverleg heeft tot gevolg dat de procescoördinator in deze teams in de
dagelijkse coördinatie van het werk in relatie tot de wijkagenten amper een rol heeft. De
enige mogelijkheid die de procescoördinator heeft om invloed uit te oefenen is als hij de
rol van CvD heeft. In team Gouda is de situatie anders, omdat hier een
coördinatiecentrum voor het dagelijkse politiewerk is ingericht. 152 Procescoördinatie is
hierdoor beter mogelijk. Desondanks is er in team Gouda sprake van het volgende
probleem. De intelligence-producten van de wijkagenten (de inzetverzoeken) voor een
TVO ontbreken soms volledig. Overigens is dit probleem niet uniek voor team Gouda,
want in de teams in het district Duin- en Bollenstreek kwam dit ook geregeld voor. De
oorzaak hiervan is te vinden in de procesgang voor het aanleveren van intelligenceproducten over de wijk voor het TVO. Dit proces is divers vormgegeven, onduidelijk in zijn
werking en bovenal lijkt er sprake te zijn van een behoorlijke mate van vrijblijvendheid.153
Item A1.3: Toepassen en variëren van handelingsrepertoire
In tabel 4.4 geven we de resultaten weer voor het item toepassen en variëren van
handelingsrepertoire.

152

153

In team Gouda is er een onderscheid gemaakt in de functie van ‘senioren binnen’ door bepaalde
politiemensen de rol van procescoördinator te laten uitvoeren en andere de rol van CvD. Dit kan het team
Gouda ook doen vanwege de grootte van het team.
Opvallend vonden wij in welke mate van detail de wijkagenten (maar ook andere politiefunctionarissen
binnen het team) soms op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in hun wijk. Dit wordt in de briefing af
en toe duidelijk doordat er een vraag wordt gesteld of doordat er informatie op de briefing komt die naar
het idee van de deelnemers aan de briefing niet klopt of ontbreekt. Echter, een beschrijving van de
problemen, achtergronden van de problemen en/of mensen is vaak niet terug te vinden in de
politiesystemen of komt niet ter tafel van het TVO.
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Item: Toepassen en variëren
van handelingsrepertoire

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
X
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.4: Score item toepassen en variëren met handelingsrepertoire.

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X
X

Binnen het gebiedsgebonden werken is het toepassen en variëren van het
handelingsrepertoire binnen de TVO-en aan de orde als de deelnemers nadenken over
handelingsopties als antwoord op een veiligheidsprobleem (zie fase 3). Het toepassen en
variëren van het handelingsrepertoire is derhalve een onderwerp dat minder aanwezig is
in het kaderen zelf. Wel hebben we mogen constateren dat er een verschil is in de
basishouding ten aanzien van het beantwoorden van veiligheidsproblemen met
tussenkomst van politiezorg en/of maatschappelijke veiligheidszorg. De scores van de
teams in tabel 4.4 zijn vanuit dit oogpunt tot stand gekomen.
In twee van de drie TVO-en van Duin- en Bollenstreek (TVO #1 en TVO #3) is de
basishouding om vooral zelf problemen te beantwoorden door toepassing van het
handelingsrepertoire van politiezorg. TVO Bollenstreek Noord scoort daarbij hoger dan
TVO Noordwijk-Teylingen, vanwege het feit dat de teamchef steeds de verbinding zoekt
met het bestuur. Voor TVO Noordwijk-Teylingen hebben wij dat minder mogen
constateren. In TVO Katwijk wordt deze verbinding ook gelegd, mede doordat het bestuur
actief deelneemt aan het TVO. De basishouding hier is te typeren als het zoeken naar de
verbindingen. Het TVO Gouda heeft de verbinding al veel meer gevonden. De
basishouding hier is te typeren als 'wat kunnen we zelf als TVO en waar hebben we
anderen nodig'. Belangrijke aanvulling in het TVO Gouda is ook hier de deelname van een
(actieve) gemeentelijke functionaris.
Item A1.4: Probleemgericht werken met lokale partners
In tabel 4.5 geven we de resultaten weer voor het item probleemgericht werken met
lokale partners.
Item: Probleemgericht
werken met lokale partners

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
X
In redelijke mate
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.5: Score item probleemgericht werken met lokale partners.
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Team
NoordwijkTeylingen

X

Team Gouda

X

Probleemgericht werken met lokale partners is binnen de TVO-en een onderdeel van het
kader van de TVO-en. We hebben bij deze uitspaak echter wel de volgende twee
opmerkingen.
Ten eerste mogen we constateren dat de invulling van de term probleemgericht werken
in het kaderen vooral wordt ingevuld door samenwerking met partners (veelal het
bestuur) binnen de gebaande paden van convenanten en evenementen. 154 De
besluitvorming hierover vindt voor een groot deel buiten de TVO-en plaats. De
afgesproken politie-inzet is echter een verplichting die in het TVO wel aan de orde komt.
Dit geldt zowel voor de twee teams waar een medewerker van de gemeente deelneemt
aan het TVO als ook voor de teams waar dat niet het geval is. Het team Gouda is daarin
wel bijzonder, omdat hier meer dan in de andere teams sprake lijkt te zijn van
probleemgericht werken vanuit een gemeenschappelijk kader ook in het TVO.
Ten tweede mogen we concluderen dat probleemgericht werken als term (a) niet
gehanteerd wordt. De term is meer impliciet aanwezig in het kaderen. Voorts is in de
verkenning zichtbaar geworden dat probleemgericht werken (b) niet op een
gestructureerde en systematische manier vorm krijgt. Dit is vooral duidelijk geworden als
probleemgericht werken op basis van intelligence-producten mogelijk is (zie subsectie
4.5.1). Er lijkt hier sprake te zijn van een onbewust - onbekwaam hiaat in het kaderen (zie
Maslow, 1954).
Item A1.5: Het realiseren van sociale actie
In tabel 4.6 geven we de resultaten weer voor het item het realiseren van sociale actie.
Item: Realiseren sociale
actie

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
X
In sterke mate
Tabel 4.6: Score item realiseren sociale actie.

X

Team
NoordwijkTeylingen

X

Team Gouda

X

Binnen het gebiedsgebonden werken uitte het realiseren van sociale actie zich in de
verkenning doordat in de TVO-en externe communicatie vaak aan de orde komt. Dit
houdt in: een persbericht in de lokale kranten, het verspreiden van flyers en digitale
nieuwsbrief et cetera. Gedurende de onderzoeksperiode kwamen daar Burgernet en het
gebruik van andere social media in de vorm van Twitter bij.155 Het nadenken over social
154
155

Overigens is de relatie met het Openbaar Ministerie amper aanwezig in de TVO-en.
“Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de
woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van
inwoners en medewerkers van bedrijven. Vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij
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media geeft overigens een nieuw elan aan creativiteit. Het kader wordt in dat opzicht
meer en meer opgerekt, doordat er een beter begrip aan het ontstaan is over de werking
van het realiseren van sociale actie. De ‘SMS-bom’ is daarvan een voorbeeld.
Binnen het team was een drugsdealer opgepakt en zijn GSM was in beslag genomen. Van
de SIM-kaart werden alle telefoonnummers gehaald. Ieder nummer kreeg vervolgens een
SMS-bericht van de politie. Het bericht had tot doel de afnemers van de drugs te laten
weten dat zij bekend waren (TVO #3).156

Het verschil in score tussen de TVO-en bestaat er uit dat in de teams Bollenstreek Noord
en Noordwijk-Teylingen het onderwerp standaard onderdeel is van het TVO.
HOOFDINDICATOR A2 POLICING OF COMMUNITIES

De hoofdindicator policing of communities hebben wij voorzien van één item: (A2.1)
probleemgericht werken met de omgeving, anders dan het lokaal bestuur. Het betreft het
kennen en gekend worden nieuwe stijl.
Item A2.1: Probleemgericht werken met omgeving, anders dan lokaal bestuur
In tabel 4.7 geven we de resultaten weer voor het item policing of communities.
Item: Probleemgericht
werken met omgeving,
anders dan lokaal bestuur

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
In redelijke mate
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.7: Score item probleemgericht werken met omgeving, anders dan lokaal bestuur.

Team Gouda

X

De hoofdindicator policing of communities is als term niet herkenbaar in de TVO-en. Het
item probleemgericht werken met omgeving, anders dan lokaal bestuur; kennen en
gekend worden nieuwe stijl is wel te identificeren in de TVO-en, maar men schaart het al
snel onder gebiedsgebonden werken. Het vindt daarin het anker en heeft dan vooral
kenmerken van operationele politiezorg door Blauw. Het item kent verschillende
uitingsvormen, zoals buurtpanels, samenwerking met scholen, en winkeliersverenigingen.
Casus: zo was in één van de dorpen van een team veelvuldig sprake van ramkraken met een
auto door de voorpui van winkels. De gemeente had voor de puien al eerder paaltjes
geplaatst. Helaas hadden de ‘boeven’ een manier gevonden om toch de ramkraak te plegen.
Er was namelijk één type auto te vinden die net tussen de paaltjes door kon rijden. In

156

Burgernet” (zie www.burgernet.nl). Zie o.a. voor gebruik van Twitter: https://twitter.com/Politie,
http://wijkagent.twittergids.nl/ en http://www.frankwatching.com/archive/2012/12/11/politie-socialmedia-de-twitterende-wijkagent/.
Hoewel wij de ‘SMS-bom’ als een ludieke actie zien, om gebruikers van drugs ‘af te schrikken’, is het de
vraag of deze actie ook leidt tot het gewenste effect, namelijk het naleven van adviezen over het niet
gebruiken van drugs.
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overleg met de winkeliersvereniging zijn er toen extra bloembakken tussen de paaltjes
geplaatst (TVO #1).
Casus: uit een buurtpanel kwam naar voren dat er sprake was van een gevaarlijke
verkeersituatie door te hard rijden door automobilisten. Het signaal kwam binnen in het
TVO via de wijkagent die aan het buurtpanel deelnam. Gezien het feit dat de buurt een
probleem aangaf en de ruimte die er op dat moment was in de capaciteit werd er besloten
om een controle op de locatie van de verkeersituatie te houden. In plaats van te wachten tot
het volgende buurtpanel (3 maanden later) is er voor gekozen om na de verkeerscontrole de
resultaten direct aan het buurtpanel terug te koppelen (TVO #1).

Over probleemgericht werken binnen policing of communities merken we op dat het nog
vooral neigt naar probleemoplossend werken door de politie (zie subsectie 2.4.2). Een
uitzondering hierop vormt opnieuw het TVO Gouda. Door de veiligheidsproblematiek van
deze stad die een specifieke community betreft en de sterke verankering met het bestuur
voldoet zij meer dan de andere TVO-en aan probleemgericht werken zoals deze in de
literatuur beschreven staat.157
HOOFDINDICATOR A3 NODALE ORIENTATIE

De hoofdindicator nodale oriëntatie hebben wij voorzien van één item, namelijk (A3.1)
het besef hebben van nodes en die controleren.
Item A3.1: Besef hebben van nodes en die controleren
In tabel 4.8 geven we de resultaten weer voor het item besef hebben van nodes en die
controleren.
Item: Besef hebben van
nodes en die controleren

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
X
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.8: Score item besef hebben van nodes en die controleren.

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

Voor de aanwezigheid van de nodale oriëntatie in het kader van waaruit de deelnemers
aan het TVO het gesprek voeren, is een begin van de nodale oriëntatie te herkennen.
Hoewel de term niet gehanteerd wordt, lijkt er een besef te zijn van nodes.
Casus: Er zijn veel woninginbraken in het team die zeer verspreid zijn over het team.
Opvallend is dat voor een deel van deze woninginbraken wel geldt dat zij langs de
doorgaande wegen worden gepleegd. In plaats van het verhogen van de zichtbaarheid van
de politie in de wijken, werd er gekozen voor een controle van de doorgaande wegen. De
weg kan dan gezien worden als node (TVO #1 en TVO #3).

157

Zie bijvoorbeeld nieuwsberichten over Oosterweide Gouda of woninginbraken op het internet in onze
onderzoeksperiode.
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Voor de vraag of hier nu echt sprake is van een nodale oriëntatie, zoals bedoeld, geven
we het woord aan een districtchef van het korps.
“... dit gewoon is slim politiewerk is, dat werd jaren geleden ook al zo uitgevoerd. Ja … zo
kan je veel onder nodale oriëntatie plaatsen” (DC #2).

Wel hebben we mogen we constateren dat de notie van stromen vooral via de nieuwe
social media meer en meer de aandacht krijgt in de TVO-en (zie A1.5). Het gebeurt omdat
de TVO-en daar zelf gebruik van maken, namelijk om sociale actie te realiseren
(Burgernet, Twitter) of om meer zicht te krijgen op bepaalde personen in het teamgebied.
De aanleiding ligt vooral in de confrontatie met veiligheidsproblemen die ontstaan via
social media. Tegelijkertijd stelt deze confrontatie de politie voor de vraag hoe met deze
problemen om te gaan; kortom wat is hierbij het beste handelingsrepertoire.
In de tweede helft van 2012 werden de Bangalijsten een probleem dat steeds meer de
aandacht vroeg.158 Al snel volgden er aangiften, mede omdat de politie Nederland opriep
om aangifte te doen.159 Het is strafbaar omdat het gaat om smaad en/of laster. Hoewel de
oproep van de politie was om aangifte te doen, werd daarbij in formele communicatie de
volgende nuancering aangebracht. “Maar ook al is dat in de wet zo geregeld, het probleem
is niet altijd opgelost als je aangifte doet. Het is belangrijk dat de school het pestgedrag
aanpakt, dat is een veel betere oplossing. Praat er daarom ook over met een leraar die je
vertrouwt. Vertel hem of haar wat er aan de hand is en wat dat met jou doet. Je zult merken
dat je er dan niet langer alleen voor staat.”160 Bovendien leidde de aandacht van de politie
op de Bangalijst ook tot varianten op de Bangalijst. In plaats van een lijst te publiceren
wordt er een filmpje gemaakt met de namen van de meisjes er in zonder enige toelichting,
behalve dat door de muziek die aan het filmpje is toegevoegd er geen extra woorden nodig
zijn (TVO #3).

De diepgang van het gesprek over dit item in het onderzoek is destijds groot geweest. De
opbrengst van het gesprek is te beschrijven als een zoektocht of en hoe politiezorg hier is
te leveren. Gezien het feit dat het een relatief nieuwe ontwikkeling is, is de waardering
van ‘redelijk mate’ gegeven.
HOOFDINDICATOR A4 SIGNALEREN EN ADVISEREN

De hoofdindicator signaleren en adviseren hebben wij voorzien van één item, namelijk
(A4.1) het hebben van besef om door signaleren en adviseren in een meer vroegtijdig
stadium politiezorg te verbinden aan andere maatschappelijke veiligheidszorg.

158

159
160

“Jongeren die per e-mail en social media lijsten aan elkaar door sturen waar namen van meisjes op staan
die makkelijk te porren zijn voor seks. Het blijft vaak niet bij een lijst met namen, dikwijls wordt er ook
nog een extra beschrijving aan toegevoegd van hoe ‘makkelijk’ het meisje in kwestie is. Meestal zijn
deze lijsten niet op waarheid gebaseerd maar samengesteld door een paar opgeschoten jongens
(http://www.wat-betekent.nl/wat-is-een-banga-lijst/, laatst bezocht 21-6-2012).
Voor de leesbaarheid van het citaat volgt hier een verwijzing naar bron: http://nos.nl/artikel/357106politie-doe-aangifte-tegen-bangalijst.html (laatst bezocht 21-06-12).
Zie bijvoorbeeld http://www.vraaghetdepolitie.nl/.
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Item A4.1: Besef vroegtijdig verbinden politiezorg aan andere maatschappelijke
veiligheidszorg
In tabel 4.9 geven we de resultaten weer voor het item signaleren en adviseren.
Item: Vroegtijdig verbinden
politiezorg aan andere
maatschappelijke
veiligheidszorg

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
X
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.9: Score item besef vroegtijdig signaleren en adviseren.

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

Het hebben van het besef van de functie van signaleren en adviseren is binnen het kader
van de TVO-en in behoorlijk sterke mate aanwezig. Vooral als het gaat om de
samenwerking met het lokaal bestuur binnen de eerder genoemde gebaande paden (zie
A1.4). Het besef van het signaleren en adviseren aan overige partners is in beperkte mate
zichtbaar geworden in de TVO-en. Voorbeelden die in de latere fase 3 van het
besluitvormingsproces worden genoemd, zijn: geestelijke gezondheidszorg, woningbouwverenigingen, particuliere bewaking en scholen.
Of het signaleren en adviseren ook het vroegtijdig verbinden is van politiezorg aan andere
maatschappelijke veiligheidszorg is niet eenvoudig vast te stellen. Vroegtijdig is namelijk
een moeilijk begrip, want de term is voor meerdere uitleg vatbaar.161 Als we de volgende
betekenis hanteren van ‘vroegtijdig’: de politie tracht haar partners (lees vooral het
bestuur) in een vroeg stadium te betrekken bij het oplossen van veiligheidsproblemen of
risico’s daarop, dan is de waardering voor dit item ‘redelijke mate’.
Nu we alle vier de hoofdindicatoren van politiezorg voor Blauw hebben besproken,
mogen we op grond van onze verkenning concluderen dat de hoofdindicator
‘gebiedsgebonden werken’ de dominante invulling is van het kader in de TVO-en.
4.3.2 Drie overige indicatoren voor het TVO
De zaken die het kader van de TVO-en beïnvloeden, kunnen we indelen in de volgende
drie overige indicatoren (OI): (OI 1) gezagsverhoudingen, (OI 2) bedrijfsvoering van het
korps en (OI 3) cultuuraspect tijd.
OI 1: Gezagsverhoudingen
In de verkenning van het kader ’politiezorg voor Blauw’ hebben we mogen constateren
dat de gezagsverhouding met het bestuur het beslissen beïnvloedt. Duidelijk is dat de
161

Vroegtijdig als begrip heeft onder andere de volgende betekenissen (1) eerder dan verwacht, (2) wat vóór
het afgesproken tijdstip gebeurt, (3) bijtijds, (4) eerder dan gewoonlijk, (5) niet te laat, (6) tijdig en (7) te
vroeg (http://www.encyclo.nl/begrip/vroegtijdig, laatst bezocht 2-9-2013).
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teamchef deze invloed (boodschap) meeneemt naar de TVO-en. Deelnemers aan een TVO
ervaren deze invloed soms als negatief. De oorzaak daarvan ligt allereerst in de wijze
waarop de boodschap wordt gecommuniceerd. Vooral omdat het ervaren wordt als een
opdracht die niet alleen aangeeft wat er moet gebeuren, maar soms ook aangeeft hoe de
invulling van de politiezorg moet plaatsvinden. Ten tweede is het voor een TVO niet
mogelijk om de opdracht af te wegen tegen andere onderwerpen die de veiligheid raken.
Voorts hebben we mogen constateren dat ook de interne gezagsverhouding DVO-TVO
onduidelijkheid veroorzaakt (zie verder subsectie 4.3.4).
OI 2: Bedrijfsvoering van het korps
Het korps Hollands Midden is een korps geweest, dat in het laatste decennium veel
aandacht heeft besteed aan resultaatgericht werken. Zoals eerder aangegeven: in
Hollands Midden telt het resultaat. Het kader wordt hierdoor beïnvloedt, maar het neemt
niet de overhand in het veiligheidsoverleg. Het gebiedsgebonden werken binnen de
context van het team heeft de hoogste prioriteit dan de meer systeemgedreven bedrijfsintelligence (zie Straver et al. 2012b, p. 57).
Capaciteit en beter ‘krapte in de capaciteit’, vormt een belangrijk onderdeel van het
kader in enkele TVO-en. Het verlamt op sommige momenten zelfs het kader en
‘hervormt’ dan het kader in een argwanende groep. Het gevoel van het niet optimaal
kunnen leveren van politiezorg, maakt dat in de gesprekken binnen een TVO soms het
cynisme naar boven komt.
“Nou we zijn vandaag snel klaar, want er valt niks te kiezen. We hebben toch geen
capaciteit” (UTC #2).

Nu is een beetje cynisme niet vreemd binnen de politie, maar gesteld mag worden dat
het ‘rond krijgen’ van vooral het noodhulpschema met enige regelmatig voor de
veiligheidsoverleggen een uitdaging is (zie Staats, 2010). Dus toch: Meer Blauw? (Let op
onze mening is Intelligent Blauw). Hoe dan ook het ‘er zijn’ is de basis van waaruit de
inzet van de capaciteit begint in het TVO, en dat is de mentaliteit van de politie (cf.
Hoogenboom, 2011).
OI 3: Cultuuraspect tijd
Tijd is een bijzondere factor die van invloed is op het kader. Wat is er aan de hand? Het
TVO wordt in sommige teams of beter door sommige deelnemers, ervaren als ‘lange
vergaderingen’. De formele stelregel in het korps Hollands Midden is dat een TVO in één
uur gehouden moet zijn. Wellicht mede hierdoor gunnen deelnemers zichzelf niet de tijd
voor het TVO. Met ‘trots’ wordt dan soms vermeld “zo we zijn binnen het uur klaar” (UTC
#2). Dit wordt dan overigens gedaan zonder te kijken naar het besluitvormingsproces en
de opbrengst van het TVO. Het gevolg hiervan is dat het kader op die manier soms wel
heel beperkt aan de orde komt.
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4.3.3 Een tegengeluid vanuit het DVO
Het idee was om hier de resultaten voor fase 1, het kaderen, aan de hand van de
hoofdindicatoren (politiezorg voor Blauw, tabel 4.1) te rapporteren. Toch hebben we
besloten dit niet te doen. Het argument hiervoor is dat het kader “politiezorg voor Blauw”
in het DVO wel aanwezig is, maar dat in het DVO het in controle willen zijn aangaande de
veiligheid de overhand heeft. We lichten dit hieronder toe.
Het in controle willen zijn aangaande de veiligheid uit zich in het DVO onder andere
doordat de teamchefs verantwoording afleggen over de geprioriteerde
veiligheidsonderwerpen in hun teamgebied. Daarbij is het niet zo dat bedrijfs-intelligence
(managementrapportages op resultaten) de belangrijkste plaats inneemt. Het in controle
willen zijn aangaande de veiligheid is gebaseerd op een kwantitatief overzicht (de
criminaliteitscijfers) van de prioriteiten die van belang zijn voor het district. Dit overzicht
is afkomstig uit het intelligence-proces en vormt de basis voor een groot deel van de
inhoud van het DVO (zie subsectie 4.4.3). De wijze waarop de informatiecoördinator
conclusies trekt uit het kwantitatieve overzicht en de wijze waarop hij het presenteert is
cruciaal voor het gesprek. Het is medebepalend voor de wijze waarop de deelnemers aan
het DVO naar de problemen kijken en de wijze waarop het gesprek in het DVO inhoud
krijgt. In subsectie 4.4.3 zullen we overigens zien dat het in controle willen zijn ruimer is
dan het afleggen van verantwoording, ook andere meer operationele onderwerpen
komen in het DVO aan de orde.
Het gevolg van het in controle willen zijn in het DVO maakt dat het gesprek in het
veiligheidsoverleg anders is dan in een TVO. Door het kader in controle willen zijn
aangaande de veiligheid verdwijnt ‘politiezorg voor Blauw’ naar de achtergrond en
tegelijkertijd mogen we constateren dat politiezorg voor Blauw hierachter weer
tevoorschijn komt, waardoor we mogen concluderen dat het gebiedsgebonden werken
ook hier een belangrijk onderdeel is van het kader.
4.3.4 De verhouding DVO en TVO
Uit onze observaties, interviews en gesprekken (vooral die bij een kopje koffie) bleek dat
er onduidelijkheid bij de deelnemers bestond over wat het doel en de inhoud van het
DVO is, of zou moeten zijn. Op de vraag ‘wat is het doel van het DVO?’ zijn vele
antwoorden mogelijk, maar duidelijkheid is door ons in de observatieperiode niet
verkregen.162 We mogen derhalve concluderen dat er sprake is van het ontbreken van een
162

Diverse antwoorden zijn mogelijk op de vraag wat het doel is van het DVO. We noemen er drie: (1) een
overleg waarin het accent ligt op het afleggen van verantwoording over de criminaliteitscijfers, (2) een
overleg waarin gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen voor veiligheidsproblemen die worden
geconstateerd, of (3) een overleg waarin er sprake is van een mix van de punten (1) en (2). We merken
verder op dat we ook in ons vooronderzoek al hebben mogen constateren dat er grote verschillen
bestonden tussen de DVO-en in het korps. Het DVO van Duin- en Bollenstreek typeerden we in ons
vooronderzoek als een DVO dat vooral de gezamenlijkheid en het lerende vermogen voorop stelde.
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metabesluit (zie Van Zanten, 1996, p. 32; zie Russo & Schoemaker, 1987, p. 7). Vanuit
sturingsperspectief is de verhouding echter van belang zodat duidelijk gaat worden wat
als randvoorwaarde meegenomen moet worden.

4.4 Fase 2: Intelligent vergaren van kennis
De tweede fase van de IIGP is het intelligent vergaren van kennis. In deze fase komen de
twee dimensies intelligence-led beslissen en intelligence-producten van de IGP-werkwijze
voor de eerste keer samen. Zij omvatten samen drie hoofdindicatoren en zeven items (zie
tabel 4.10). We volgen in deze tabel de procesmatige invalshoek. We benoemen derhalve
de hoofdindicatoren en hun items in de volgorde waarin zij zouden moeten voorkomen in
het besluitvormingsproces.
Fase 2: Intelligent vergaren van kennis
Dimensie
Intelligenceled beslissen

Hoofdindicatoren
B1: Sturen op intelligenceproducten opdat begrip van de
maatschappelijke veiligheid
bestaat voor een toekomstig
beslismoment

Item
(B1.1) Bestaat er een intelligence-agenda? Open vraag,
beschrijvend antwoord
(B1.2) In welke mate wordt de intelligence-agenda
gebruikt? Vijfpuntsschaal
(B1.3) In welke mate is er sprake van het helder formuleren
van de intelligence-behoefte? Vijfpuntsschaal
Intelligence- B2: Beschikbare intelligence(B2.1) Welke intelligence-producten zijn te identificeren
producten
producten voor begrip van de
binnen een TVO/DVO? Open vraag, beschrijvend antwoord
veiligheid
(B2.2) Wat is de inhoud van de intelligence-producten, die
beschikbaar zijn voor het beslissen? Open vraag,
beschrijvend antwoord
Intelligence- B3: Sturen met intelligence(B3.1) In welke mate is er sprake van een werking van het
led beslissen producten voor het verkrijgen
intelligence-product aangaande het begrijpen van de
van begrip van de huidige
veiligheid. Vijfpuntsschaal
veiligheid
(B3.2) In welke mate is er sprake van het doorgronden van
de problemen aangaande de veiligheid? Vijfpuntsschaal
Tabel 4.10: Dimensies, indicatoren en items voor fase 2 van de IIGP.

We bespreken in subsectie 4.4.1 de drie hoofdindicatoren (tabel 4.10) voor het TVO. In
subsectie 4.4.2 gaan we in op twee overige indicatoren voor het TVO. In subsectie 4.4.3
bespreken we de drie hoofdindicatoren voor het DVO. In subsectie 4.4.4 gaan we in op
één overige indicator voor het DVO.
4.4.1 Drie hoofdindicatoren voor het TVO
In deze subsectie bespreken we de bevindingen voor fase 2 aan de hand van de
hoofdindicatoren B1, B2 en B3 en de daarbij behorende items (zie tabel 4.10).

Overigens is de vraag ook in het heden van de Nationale Politie opportuun door de introductie van
briefing- en debriefingcylus per regionale eenheid.
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HOOFDINDICATOR B1 STUREN OP INTELLIGENCE-PRODUCTEN: TOEKOMSTIG
BEGRIP

Sturen op intelligence-producten voor het nemen van beslissingen is door ons als een
hoofdindicator van de dimensie intelligence-led beslissen benoemd en heeft drie items, te
weten (B1.1) het bestaan van de intelligence-agenda, (B1.2) het gebruik van de
intelligence-agenda en (B1.3) de intelligence-behoefte (zie tabel 4.10).
Het antwoord op item B1.1 is geformuleerd op basis van de observaties van de TVO-en.
De score voor B1.2 is bepaald vanuit de keren dat het sturen op de intelligence-agenda
aan de orde is geweest. De score van B1.3 is bepaald door te verkennen in hoeverre de
TVO-en voor het intelligent vergaren van kennis de drie ‘hulpvragen’ hanteren. Deze
vragen zijn eigenlijk aanwijzingen, namelijk: (1) stel de meest toepasselijke vragen, (2)
vertaal de antwoorden op de juiste manier en (3) besluit wanneer je moet ophouden met
verder zoeken (cf. Russo & Schoemaker, 2002, p. 80). Onderstaand bespreken wij de
resultaten.
Item B1.1: Bestaan intelligence-agenda
In tabel 4.11 geven we de resultaten weer voor het item bestaan van een intelligenceagenda.
Item: Bestaan intelligenceagenda

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Nee
Ja
X
X
Tabel 4.11: Score item bestaan intelligence-agenda in het TVO.

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

Voor het sturen op intelligence-producten bestaat de intelligence-agenda (zie subsectie
2.3.1). Met deze agenda kan een stuurploeg de intelligence-behoefte en intelligenceproductie in overeenstemming met elkaar brengen. Op grond van onze verkenning
mogen we het volgende constateren. In de TVO-en is de term intelligence-agenda
afwezig. Er is echter sprake van een reguliere afspraak dat bepaalde intelligenceproducten beschikbaar moeten zijn voor elk TVO.163 Deze reguliere afspraak komt voort
uit de intelligence-agenda van het korps. Wij mogen daarom concluderen dat er sprake is
van een intelligence-agenda.
Item B1.2: Gebruik intelligence-agenda
In tabel 4.12 geven we de resultaten weer voor het item gebruik van de intelligenceagenda.

163

Er is een producten- en dienstencatalogus van de dienst Informatie beschikbaar die deze producten
beschrijft.
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Item: Gebruik intelligenceagenda

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.12: Score item gebruik intelligence-agenda in het TVO.

Zoals gezegd, door de intelligence-agenda kunnen stuurploegen hun intelligencebehoefte duidelijk maken. In onze onderzoekseenheden maken de TVO-en daar slechts in
beperkte mate gebruik van (zie tabel 4.12). Het gebruik van de intelligence-agenda
beperkt zich tot de beschikbare intelligence-producten conform de reguliere afspraak.
Hierdoor heeft de intelligence-agenda een passief en statisch karakter in de TVO-en.
Item B1.3: Helder formuleren intelligence-behoefte
In tabel 4.13 geven we de resultaten weer voor het item helder formuleren intelligencebehoefte.
Item: Formuleren
intelligence-behoefte (stel
de meest toepasselijke
vragen)

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
X
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.13: Score item helder formuleren intelligence-behoefte in het TVO.

X

Team Gouda

X

In een IGP-werkwijze zou een intelligence-agenda een flexibel middel moeten zijn voor
het kunnen inspelen op maatschappelijke veiligheidsproblemen met tussenkomst van
politiezorg. Met flexibel bedoelen we dan dat de intelligence-agenda mee moet bewegen
met de omgeving waarin de politiezorg zich ontvouwt. Vooral binnen gebiedsgebonden
teams waar men met de ‘waan van de dag’ geconfronteerd wordt, geeft de intelligenceagenda (1) een mogelijkheid om meer op grond van intelligence-producten
probleemgericht te werken en (2) een mogelijkheid om de ‘waan van de dag’ te
verminderen doordat anticiperen mogelijk is op basis van de patronen die zijn te vinden
in de criminaliteitscijfers. Vandaar dat wij bij aanvang van ons onderzoek het idee
hadden, dat de intelligence-behoefte groot zou zijn in de TVO-en. Het tegendeel bleek
evenwel waar, zo bleek uit de observaties van de TVO-en. Het formuleren van een
intelligence-behoefte is slechts in beperkte mate aanwezig. Onze toevoeging ‘helder’ is
daarom voor dit item nog niet aan de orde, want de deelnemers aan de TVO-en hebben
de neiging om hun intelligence-behoefte in globale termen aan te geven. Een voorbeeld
hiervan is: “doe maar een analyse woninginbraken”. Verder leek het soms alsof in de
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TVO-en de deelnemers het formuleren van de intelligence-behoefte volledig vergaten dan
wel hadden opgegeven.
“Ja, ik weet dat we ernaar moeten vragen, maar dat hebben we al zo vaak gedaan. We
krijgen niets. En … weet je de informatiecoördinator die heeft het al zo druk. Dan ga je dat
niet meer doen” (UTC #4).

Als we nu teruggaan naar de ‘hulpvragen’ die bij de uitleg van deze fase zijn aangegeven,
dan mogen we concluderen dat de deelnemers aan de TVO-en de eerste vraag niet (TVO
#1 en #3) of amper (TVO #2 en TVO #4) stellen. De werkelijkheid is weerbarstiger dan de
theorie. Dit heeft consequenties voor de tweede en derde vraag vanwege
volgordelijkheid die in de vragen aanwezig is, waardoor er binnen de dataverzameling
voor deze vragen geen gegevens beschikbaar waren. 164
Onze bevinding voor het (helder) formuleren van de intelligence-behoefte in de TVO wijkt
af van de bevindingen uit de interviews met deelnemers aan de TVO-en. De eerste
conclusie die opkomt is dat de deelnemers uitstekend in staat zijn om hun intelligencebehoefte te formuleren. Dit brengt ons evenwel tot de conclusie dat er sprake is van een
discrepantie tussen het kunnen formuleren van de intelligence-behoefte en het uiten van
de intelligence-behoefte in de TVO-en.
Voorts is het interessant dat de deelnemers aan de TVO-en aangeven behoefte te hebben
aan twee typen intelligence-producten. Ten eerste betreft het een intelligence-product
dat proactief is. Met proactief bedoelen zij dan een intelligence-product dat hen in staat
stelt op veiligheidsproblemen te anticiperen (zie het genoemde punt 2 over ‘de waan van
de dag’).
“Het gaat om een product waarin staat wat we kunnen verwachten. Nu hebben we alleen
een product dat terugkijkt in tijd. Het gaat om wat is gebeurd. Nou dat weten we wel”
(senior-binnen #4).
“Het is vanuit goed vakmanschap essentieel de medewerkers te betrekken bij de
veiligheidsproblematiek. En als ze weten wat er speelt, is de volgende stap te vragen wat ze
nodig hebben. Maar nu weten ze niet eens wat er speelt. We moeten de
informatieachterstand van dienders niet onderschatten. 80% van de informatie in de
briefings is algemeen. Trends geven we onvoldoende aan. Wat we missen is een actuele
bijstelling: het is vaak twee weken terugkijken” (TC #3).

164

Dat deze eigenschap weinig tot niet aanwezig is bij de leden van het TVO is eigenlijk opmerkelijk,
aangezien in 2009 53,6% van de politiemanagers in Hollands Midden vond dat hij ‘in redelijke tot
behoorlijke mate’ in sturing was op de veiligheidsproblematiek in zijn gebied. In 2010 was dit
percentage gestegen tot 56,86% van de politiemanagers en 1,96% geeft aan zich ‘in sterke mate’ in
sturing te voelen met de veiligheid van Hollands Midden. In 2012 was de mate van sturing op de
veiligheid wederom gestegen. 80% van de politiemanagers is van mening ‘in redelijke tot sterke mate’ in
sturing te zijn op de veiligheidsproblematiek in Hollands Midden (Straver et al., 2012b).
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Ten tweede bestaat de behoefte uit een intelligence-product dat de TVO-en (nieuwe)
kennis geeft over interventies als antwoorden op de problemen waarvoor zij staan (zie
verder subsectie 4.5.2).165
HOOFDINDICATOR B2 BESCHIKBARE INTELLIGENCE-PRODUCTEN: HUIDIG
BEGRIP

Begrip van veiligheid wordt verkregen in de IIGP door de intelligence-producten.
Intelligence-producten vormen daarom de input voor het intelligence-led beslissen. Deze
input heeft een relatie met het sturen op intelligence-producten, die in feite de eis aan de
input stelt (zie figuur 3.5 en tabel 4.10). De hoofdindicator B2 onderzoeken we door de
items (B2.1) beschikbare intelligence-producten en (B2.2) de inhoud van de intelligenceproducten.
Het antwoord voor item B2.1 formuleren we op grond van het vergelijken van de
dataverzameling uit de verkenning van de TVO-en. Voor het beschrijven van het
antwoord op B2.2 hebben we de inhoud van de producten bestudeerd (1) tijdens het
observeren van de TVO-en, (2) door het interviewen van deelnemers aan het TVO en (3)
in één geval door navraag te doen bij de ontwerper van het intelligence-product. Deze
dataverzameling heeft geleid tot de beschrijving van het antwoord op B2.2.
Item B2.1: Beschikbare intelligence-producten
De beschikbare intelligence-producten voor de TVO-en zijn: (1) ‘de scan’, (2) het
inzetverzoek van wijkagenten, (3) de CIE-informatie en (4) Meld Misdaad Anoniem
(MMA)-meldingen.
Item B2.2 Inhoud intelligence-producten
Voor de geïdentificeerde intelligence-producten geven we onderstaand kort hun inhoud
weer.
Scan
De scan is een product van de dienst Informatie, dat de informatiecoördinator meeneemt
naar het TVO. De inhoud van de scan is een statistisch overzicht van het aantal feiten
(gebeurtenissen) dat heeft plaatsgevonden op een voorgedefinieerde categorie: een
beleidsprioriteit. 166 De scan geeft (1) een overzicht van de ontwikkeling van deze
gebeurtenissen in de weken (minder dan 52 weken) voorafgaand aan het moment

165

166

Deze behoefte is ook geregeld aan de orde geweest in de interviews met medewerkers van dienst
Informatie. De vraag die in deze interviews onbeantwoord bleef, is of deze kennis onderdeel moet zijn
van de intelligence-producten.
Deze prioriteiten zijn (1) woninginbraken, (2) bedrijfsinbraken, (3) auto-inbraken, (4) geweld, waarbij
specifieke aandacht is voor huiselijk geweld en horecageweld, (5) jeugd, (6) overvallen en straatroof en
(7) zeden. Volgens de producten- en dienstencatalogus van de dienst Informatie worden deze prioriteiten
elk jaar opnieuw vastgesteld (BU PIA, 2006, p. 25). In dat opzicht zijn zij dus te beschouwen als een
onderdeel van de intelligence-agenda.
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waarop de scan wordt gemaakt en (2) de ontwikkeling over de afgelopen jaren.167 Verder
is in de scan kaartmateriaal opgenomen, dat de gebeurtenissen visualiseert.168 Op deze
wijze ontstaat er een eerste besef van patronen binnen de voorgedefinieerde
categorieën.169 Het doel van de scan is om een signaal (precusor) aan te geven. Een aantal
van deze signalen zou Blauw aanleiding moeten geven tot het stellen van vragen (Rogier,
2012 persoonlijke communicatie).170
Inzetverzoek
Het inzetverzoek is een product van de wijkagenten.171 De naam van dit product is niet
eensluidend in Hollands Midden. Zo noemt het ene team dit product een ‘inzetverzoek’
en andere teams noemen het een ‘mottoformulier’. Wij hanteren in deze studie de term
inzetverzoek, omdat deze term actiegericht is (zie definitie 2.1) is. De inhoud van een
inzetverzoek is een door de wijkagent gesignaleerd probleem in zijn wijk waarvoor hij
politie-inzet nodig acht van collegae.172
CIE-informatie
In drie van de vier TVO-en (TVO #1, TVO #3 en TVO #4) bespreken de deelnemers aan de
TVO-en de CIE-informatie. De CIE-informatie omvat informatie die afkomstig is van één of
meerdere bronnen (informanten) van de CIE over strafbare feiten in het gebied.
167

168
169

170

171

172

De scan wordt gemaakt met behulp van de Corpora Browser (artificiële intelligentie), die integrale
toegang tot data in de applicaties mogelijk maakt voor het zoeken, ontsluiten en sorteren van informatie.
De Corpora Browser maakt het mogelijk snel overzichtelijke deelverzamelingen van informatie te
genereren die mensen met hun associatief vermogen (human intelligence) beoordelen en van betekenis
kunnen voorzien (Straver et al., 2011, p. 18).
Voor de combinatie politiegegevens en geografische gegevens wordt in Hollands Midden het
geografisch informatiesysteem Mapinfo gebruikt.
Vaak wordt gesproken over een hotspot: “an area with high crime intensity” (Ratcliffe, 2004; zie ook
Van Dijk, Van den Handel & Versteegh, 2011, p. 21). Wij nemen die term niet over, omdat het in de
scan naar ons idee gaat om een eerste besef dat er mogelijk sprake is van een patroon dat bijvoorbeeld
een hotspot kan zijn.
De omschrijving van de scan, formeel quick scan, is: “Een product waarmee in de vorm van één pagina
aan de hand van grafieken en een zeer beknopte woordelijke toelichting inzicht wordt gegeven in: (1) de
absolute aantallen delicten van de verschillende categorieën (1a) voor alle leeftijden en (1b) voor jeugd
en de trendontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en seizoenen” (enigszins aangepast en
ontleent aan BUPIA, 2006, p. 25). Ook kan een deep scan gemaakt worden. Dit is een “product waarin
de zeven w’s worden uitgewerkt per delicttype” (BUPIA, 2006, p. 25). De zeven w’s zijn: wie, wat,
waar, wanneer, waarom, waarmee, waarvoor.
Overigens is het verwonderlijk dat het inzetverzoek exclusief door wijkagenten mag worden ingediend
in sommige TVO-en. In de IGP-training was juist het betoog dat alle agenten een inzetverzoek bij de
stuurploeg mogen en kunnen indienen. De redenering van de teams waar de inzetverzoeken exclusief
door de wijkagent mogen worden ingediend, is dat als een niet-wijkagent een probleem signaleert binnen
het teamgebied, deze dan contact moet opnemen met de wijkagent. Het is zijn wijk en hij bepaalt dan of
een inzetverzoek noodzakelijk is. Een vrij heldere redenering. Toch bleek in een team waar deze lijn
wordt gevolgd, dat de inzetverzoeken die een motoragent had gedaan toch een andere blik op
veiligheidsproblemen gaf (uitvoerend teamchef #3).
Een inzetverzoek en mottoverzoek zijn beide verzoeken om actie en kunnen probleemgestuurd zijn. Het
verschil is dat een inzetverzoek in principe moet aangeven wat het probleem is, waarop de
probleemdefinitie is gebaseerd en welke actie er wordt voorgesteld en wanneer. Bij een mottoverzoek is
de actie al vastgesteld, namelijk: controle voor bevorderen compliant gedrag (naleven van regels).
Voorbeelden zijn: alcoholcontrole, snelheidscontrole, fietslichtcontrole. Het is hier het thema dat wijzigt.
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MMA-meldingen
De MMA-meldingen zijn meldingen die zijn gedaan bij stichting M. Zij hebben betrekking
op “ernstige misdaad”.173 Deze meldingen worden via de dienst Informatie doorgestuurd
aan de teams.
HOOFDINDICATOR B3 STUREN MET INTELLIGENCE-PRODUCTEN: HUIDIG
BEGRIP

Het intelligence-led beslissen op basis van de intelligence-producten voor het begrijpen
van de veiligheid bespreken we aan de hand van twee items, te weten (B3.1) werking van
het intelligence-product en (B3.2) doorgronden van veiligheidsproblemen (zie tabel 4.10).
De bevindingen voor B3.1 en B3.2 zijn tot stand gekomen op basis van het observeren van
de TVO-en en het interviewen van deelnemers over B3.1. Voor de gesignaleerde
intelligence-producten hebben we daartoe de dataverzamelingen met elkaar vergeleken.
Item B3.1: Werking van het intelligence-product
Voor de geïdentificeerde intelligence-producten geven we onderstaand kort hun werking
in de TVO-en weer.
Scan
In tabel 4.14 geven we de resultaten weer voor het item werking van het intelligenceproduct scan.
Item: Werking scan

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

X

X

In het geheel niet
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.14: Score item werking scan in TVO.

Team Gouda

X

De scan is bedoeld voor het geven van signalen over de veiligheid. Voor Blauw kunnen ze
vervolgens een aanleiding zijn tot het stellen van vragen. Evenwel in de praktijk
constateren we dat het gebruik van de scan anders is dan bedoeld. In plaats van dat de
scan vragen oproept bij de deelnemers aan het TVO, geven de informatiecoördinatoren
zelf een interpretatie aan de scan. Hierdoor heeft de scan gevoelsmatig het karakter
gekregen van een veiligheidsanalyse. Gangbaar is dan ook te spreken van het
veiligheidsbeeld van het team. Bovendien mogen we concluderen dat de informatie173

Ernstige misdaad wordt als volgt uitgelegd op de website van stichting M. “Dat kunnen heel veel soorten
strafbare feiten zijn. Een paar voorbeelden zijn een overval, brandstichting, wapenhandel, inbraak, maar
ook bedreiging.” Verder valt hieronder ook fraude zoals met een verzekering, de belasting, sociale
premies of uitkeringen. Tot slot wordt onder ernstige misdaad ook begrepen “schendingen van
integriteit” (http://www.meldmisdaad.nl/melden/soort-melding/).
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coördinator met enige regelmaat al de waardering van een voorgedefinieerde categorie
uit de scan voor zijn rekening neemt. Deze uitspraken, hoewel niet zo bedoeld, vormen
een impliciete maatstaf van het begrip van de veiligheidsproblemen voor de deelnemers
aan de TVO-en, zo merkte wij op. Door de uitspraken van de informatiecoördinatoren
wordt het ankerpunt reeds in het gesprek van het TVO geslagen.174
“Het totaalbeeld van de woninginbraken is weer lekker laag de afgelopen twee weken” (IC
#1).
“De auto-inbraken zijn laag de afgelopen twee weken, want ze zitten onder het niveau van
2008” (IC #3).
“De woninginbraken zijn weer gigahoog de afgelopen twee weken” (IC #4).

In plaats van de informatiecoördinator te vragen naar bijvoorbeeld een onderbouwing
van zijn uitspraak, horen de deelnemers van de TVO-en de interpretatie aan en
accepteren die veelal. In de TVO-en had de scan in de observatiefase van ons onderzoek
derhalve een zeer beperkte werking wat het begrip van de huidige veiligheid betreft.175 Dit
leiden we af uit de werking van de scan in de TVO-en zelf als ook uit de interviews die we
hebben gehouden met deelnemers aan het TVO. Een teamchef formuleerde het als volgt.
“Ach, het is leuke achtergrond informatie” (TC #3).

En een andere teamchef die aangaf.
“Ik zorg dat ik mijn eigen informatie op orde heb, dan is zo’n scan wel een aardig
overzicht” (TC #2).

Inzetverzoek
In tabel 4.15 geven we de resultaten weer voor het item werking van het intelligenceproduct inzetverzoek.

174

175

Ankeren is een term die veelal binnen onderhandeltechnieken wordt gebruikt. Door het anker te slaan
wordt de ontvangende partij al in een bepaalde positie gezet of zijn mindset wordt bepaald. (zie
Goldstein, Martin & Cialdini, 2009). Hierdoor kan er sprake zijn van een valkuil voor besluitvorming.
Het primacy effect kan optreden, dat inhoudt dat het meeste gewicht toegekend wordt aan de eerste
informatie die tot de besluitvormers komt (zie Russo & Schoemaker, 2002).
De bevindingen uit een door ons samen met Straver en Van Duijneveldt gehouden enquête (2009 en die
is herhaald in 2010 en 2011) onder politiemanagers in Hollands Midden bevestigen onze bevindingen
voor de werking van de scan (Straver et al., 2012b, p. 56). Aan de politiemanagers is destijds gevraagd
hun waardering te geven voor de mate waarin de informatieproducten [intelligence-producten] de
besluitvorming ondersteunen. De items die in de enquête waren opgenomen, zijn gebaseerd op het kader
voor de IGP-werkwijze: de beslismomenten waar intelligence-producten kunnen ondersteunen. De scan
zou als intelligence-product de volgende vier momenten kunnen ondersteunen: (1) het formuleren van
een strategie voor de komende tijd, (2) het maken van een jaarplan en jaarplanning, (3) het bepalen waar
de komende 2 weken capaciteit in te zetten en (4) het proactief optreden voor de komende 2-6 weken. De
waardering heeft plaatsgevonden door naar een rapportcijfer te vragen op de schaal van 0-10 en ligt net
onder een voldoende. Specifiek voor de vier onderwerpen waarop de scan betrekking zou kunnen
hebben, is de waardering niet afwijkend van de algemene waardering van de politiemanagers voor de
intelligence-producten.
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Item: Werking inzetverzoek

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.15: Score item werking inzetverzoek in het TVO.

X

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

We hebben duidelijk gemaakt dat gebiedsgebonden politiezorg dominant is in het
kaderen (zie subsectie 4.3.1). Dit is merkbaar in de TVO-en in de behandeling van het
inzetverzoek. Wij konden ons tijdens de observaties in de TVO-en niet onttrekken aan het
idee dat ‘de wijkagent als toezichthouder’ een grote werking heeft in besluitvorming van
de TVO-en. Hierdoor was er soms sprake van een niet kritische acceptatie van het
veiligheidsprobleem dat de wijkagent aanreikt. In een inzetverzoek beschrijft de
wijkagent het probleem en de gevraagde actie op hoofdlijnen. De onderbouwing hiervan
is in het inzetverzoek niet altijd helder.176 Hierdoor vroegen wij ons wel eens af of er echt
sprake was van begrip van het veiligheidsprobleem. Voor ons was het namelijk niet
helder. Soms was ons vraagteken non-verbaal ook herkenbaar bij de deelnemers aan het
TVO. Het stellen van verduidelijkingvragen door de deelnemers bleef echter achterwege.
Vanuit een invalshoek van het maken van veiligheidsanalyses, was voor ons de vraag: hoe
verhouden de conclusies in de inzetverzoeken zich tot de conclusies uit de scan? Immers,
zij raakten voor een deel dezelfde geprioriteerde categorieën (in het bijzonder jeugd en
overlast). De relatie werd in drie van de vier TVO-en (TVO #1. TVO #2 en TVO #3) niet
gelegd. Het TVO Gouda (TVO #4) trachtte de relatie wel te leggen, maar pas in het TVO
zelf. Van integratie van de intelligence-producten scan en inzetverzoek (vooraf) was geen
sprake. Hierdoor was er in een enkele geval sprake van tegenstrijdige berichtgeving. Wel
merkten we in alle TVO-en op dat de inzetverzoeken de deelnemers meer energie gaven
dan bijvoorbeeld de scan. Desondanks concluderen we dat de werking van het
inzetverzoek aangaande het begrip van de veiligheid toch beperkt is.
CIE-informatie
De werking van CIE-informatie aangaande het begrip van de veiligheid is niet eensluidend.
Voor de CIE-informatie geldt dat de inhoud vaak nog drugsgerelateerd is. Dat is de
verdovende middelen handel.177 Het begrip omtrent de veiligheid wordt hierdoor niet
direct vergroot. Vaak is er een analyse nodig van een verzameling van CIE-informatie om
dit begrip te krijgen. Voor de TVO-en is het eerder de hoeveelheid CIE-informatie die
176
177

Voor de duidelijkheid een wijkagent neemt geen deel aan het TVO. De procescoördinator ‘handhaving’
brengt het inzetverzoek van de wijkagent in het TVO in.
De CIE heeft een lange historie in het runnen van informanten in het drugscircuit (zie PEC
Opsporingsmethoden TK 24 072, 1995/1996, nr. 11).
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aanleiding vormt om een beter begrip te willen krijgen dan de feitelijke inhoud. De
procescoördinator ‘opsporing’ geeft veelal daarvoor het signaal af, omdat hij de CIEinformatie meeneemt naar het TVO.
Casus: Al langere tijd was er sprake van CIE-informatie over de handel in verdovende
middelen in één van de woonkernen van een team. In één van de TVO-en wordt de CIEinformatie getoond en de uitvoerend teamchef stelt dat er toch wel erg veel CIE-informatie
is de laatste tijd. Er was een worsteling aan tafel te zien en te horen bij de deelnemers aan
het TVO. Het is geen prioriteit, maar het heeft wel een effect op de leefbaarheid van de
woonkern. Tevens is het toch een criminele handeling die niet de minste was. Het ging hier
om handel in cocaïne. Zelf heeft men beperkte capaciteit. Om tot een slotsom te komen
wordt er een analyse gevraagd bij de dienst Informatie om daardoor een beeld te krijgen
over de aard en omvang van de verdovende middelen handel. Als dat eenmaal in beeld zou
zijn, dan kon men het DVO wellicht overtuigen om hiermee aan de slag te gaan (TVO #3).
Overigens kwam dezelfde casus voorbij in TVO #1. Het verschil tussen de CIE-informatie
tussen TVO #1 en TVO #3 was de pleegplaats. De informatiecoördinator heeft daarna een
analyse laten maken voor gehele Duin- en Bollenstreek, die later in het DVO is behandeld.

Tegelijkertijd mogen we constateren dat als de CIE-informatie direct de veiligheid raakt,
bijvoorbeeld informatie over de aanwezigheid van een vuurwapen op een bepaalde
locatie of de bedreiging van een persoon, dan vergroot zij wel het begrip van de veiligheid
en volgt een besluit tot actie. Vanwege de grote variatie aan CIE-informatie hebben wij er
voor gekozen om geen score voor de werking van deze informatie aangaande het begrip
van de veiligheidsproblemen te geven.
MMA-meldingen
Voor de MMA-meldingen geldt eveneens dat de werking voor het begrip omtrent de
veiligheid niet eensluidend is. Afhankelijk van de inhoud van de melding wordt bepaald of
er begrip, besluit of actie volgt. Meldingen over hennepkwekerijen worden ‘automatisch’
meegenomen tijdens de in het korps reguliere ‘Hennepdagen’.178 Ander type MMAmeldingen beoordelen de deelnemers per melding, waarbij de procescoördinator
‘opsporing’ het initiatief neemt. Vanwege de grote variatie aan MMA-meldingen hebben
wij gekozen om geen score voor de werking van deze informatie aangaande het begrip
van de veiligheidsproblemen te geven.
Item B3.2: Doorgronden van veiligheidsproblemen
Voor de vier geïdentificeerde intelligence-producten geven we onderstaand de
bevindingen weer voor het doorgronden van veiligheidsproblemen in de TVO-en.
Scan
In tabel 4.16 geven we de resultaten weer voor het item doorgronden van veiligheidsproblemen op basis van het intelligence-product scan.

178

Hennepdagen zijn actiedagen van de politie waarin het korps de dan bekende hennepkwekerijen
ontmantelt.
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Item: Doorgronden
veiligheidsproblemen op
basis van de scan

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

In het geheel niet
X
X
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.16: Score item doorgronden van de veiligheid op basis van scan in het TVO.

X

Door de beschreven werking van de scan mogen we concluderen dat van het
doorgronden van de veiligheidsproblematiek op basis van deze scan de TVO-en als volgt
scoren. TVO #2 en TVO #3 scoren ‘in het geheel niet’ voor het doorgronden van de
veiligheidsproblemen op basis van de scan. De andere TVO-en (TVO #1 en TVO #4) scoren
‘in beperkte mate’. Het verschil in de scoren is naast de gedane observaties mede
gebaseerd op de waardering van de teamchef van de scan (zie hiervoor de citaten van de
werking van de scan onder B3.1).
Inzetverzoek
In tabel 4.17 geven we de resultaten weer voor het item doorgronden van
veiligheidsproblemen op basis van het intelligence-product inzetverzoek.
Item: Doorgronden
veiligheidsproblemen op
basis van het inzetverzoek

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.17: Score item doorgronden van de veiligheid op basis van het inzetverzoek in het TVO.

X

Het doorgronden van het veiligheidsprobleem op basis van het inzetverzoek is afhankelijk
van de kwaliteit van het inzetverzoek. Zoals we hebben duidelijk gemaakt, is dat niet bij
alle inzetverzoeken het geval. Er is sprake van een niet kritische acceptatie (dus
doorgronden) van de veiligheidsproblemen. Vandaar dat de score ‘in beperkte mate’ is
gegeven.
CIE-informatie en MMA-meldingen
In navolging van wat wij gerapporteerd hebben voor de werking van deze twee
intelligence-producten, mogen we stellen dat ook het doorgronden van de
veiligheidsproblemen afhankelijk is van de inhoud van het beschikbare product. Wij
scoren daarom deze intelligence-producten niet voor dit item.
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4.4.2 Twee overige indicatoren voor het TVO
Naast de vier hoofdindicatoren hebben we twee overige indicatoren geïdentificeerd, die
fase 2 beïnvloeden. Het betreft (OI 4) de acceptatie van het niet leveren van intelligenceproducten en (OI 5) het leveren van intelligence-producten niet een exclusieve taak is van
de intelligence-organisatie. Voor de duidelijkheid van verwijzingen naar de overige
indicatoren, nummeren wij deze door. Voor OI 1, OI 2, en OI 3, zie subsectie 4.3.2.
OI 4: Acceptatie niet leveren van intelligence-producten
In de observaties van de TVO-en viel ons op, dat het binnen de stuurploegen acceptabel is
dat intelligence-producten niet of niet volledig worden aangeleverd. Daarom benoemen
wij deze acceptatie als de eerste overige indicator die het besluitvormingsproces op dit
punt beïnvloedt. Door deze acceptatie ontnemen de deelnemers aan het TVO zichzelf
namelijk de mogelijkheid om veiligheidsproblemen en politiezorg doelgericht samen te
brengen. Voorts geeft OI 4 naar ons idee ook aan dat er sprake is van een wat
nonchalante houding (zowel bij deelnemers aan het TVO als leveranciers van intelligenceproducten) ten opzichte van de het TVO. Immers, als het TVO beleefd zou worden als een
belangrijk moment waarop keuzen genomen worden voor politiezorg, dan zou een meer
actieve en consciëntieuze houding naar ons idee aanwezig zijn (zie ook OI 3).
OI 5: Leveren intelligence-producten niet een exclusieve taak intelligenceorganisatie
De koppeling tussen het besluitvormingsproces en het intelligence-proces kan gezien
worden als het ‘hart’ van de IGP-werkwijze. Niettemin observeerden we dat de
beschikbare intelligence-producten voor de besluitvorming slechts ten dele voortgebracht
worden door de dienst Informatie. Dit is in eerste instantie verrassend ten opzichte van
de beschrijvingen van de IGP-werkwijze (zie subsectie 2.3.1), waar het IKP (lees hier de
dienst Informatie) als verantwoordelijke wordt beschreven voor het intelligence-proces.
Kennelijk besteedt de dienst Informatie de levering van de intelligence-producten voor
een deel uit aan toeleveranciers Deze intelligence-producten komen voort uit andere
intelligence-processen dan de processen van de dienst Informatie. Door de leveranciers
worden deze processen en diensten gezien als hun reguliere werk. Opvallend hierbij is dat
de dienst Informatie (lees dus ook de informatiecoördinator) geen verdere bemoeienis
heeft met deze intelligence-producten. Als gevolg daarvan vindt in de regel geen verdere
verrijking van deze producten plaats met beschikbare systeemdata, terwijl dit zou kunnen
leiden tot een kwalitatief beter intelligence-product (zie criteria intelligence-producten in
subsectie 3.3.2). Op basis hiervan mogen we concluderen dat het sturen op intelligenceproducten meer behelst dan het middel intelligence-agenda. De intelligence-behoefte van
de stuurploeg verdient ons inziens een betere afstemming met de intelligenceorganisatie.

160

4.4.3 Drie hoofdindicatoren voor het DVO
Het sturen op intelligence-producten door het DVO bespreken wij op eenzelfde wijze als
het TVO. De inhoud van tabel 4.10 dient daarbij voor ons als leidraad.
HOOFDINDICATOR B1 STUREN OP INTELLIGENCE-PRODUCTEN: TOEKOMSTIG
BEGRIP

De bevindingen voor de items B1.1, B1.2 en B1.3 zijn op identieke wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
B1.1: Bestaan intelligence-agenda
In tabel 4.18 geven we de resultaten weer voor het item bestaan van een intelligenceagenda.
Item: Bestaan intelligence-agenda

DVO

Nee
Ja
Tabel 4.18: Score item bestaan intelligence-agenda in het DVO.

X

Uit de verkenning in het DVO mogen we concluderen dat ook de deelnemers aan het DVO
de term intelligence-agenda niet hanteren. In overeenstemming met de TVO-en bestaat
ook voor het DVO een reguliere afspraak over te leveren intelligence-producten. Wij
interpreteren deze afspraak als het bestaan van een intelligence-agenda.
Item B1.2: Gebruik intelligence-agenda
In tabel 4.19 geven we resultaten weer voor het item gebruik van de intelligence-agenda.
Item: Gebruik intelligence-agenda

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.19: Score item gebruik intelligence-agenda in het DVO.

X

Het gebruik van de intelligence-agenda in het DVO wijkt in wezen niet veel af van het
gebruik in het TVO (zie subsectie 4.4.1, B1.2). De basishouding is eveneens vrij passief en
statisch doordat zij eveneens uitgaan van de beschikbare intelligence-producten.
Item B1.3: Helder formuleren intelligence-behoefte
In tabel 4.20 geven we de resultaten weer voor het item helder formuleren van
intelligence-behoefte.
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Item: Helder formuleren intelligence-behoefte

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.20: Score item helder formuleren intelligence-behoefte in het DVO.

X

Het (helder) formuleren van de intelligence-behoefte lijkt in het DVO sterker aanwezig
dan op het teamniveau. De deelnemers aan het DVO vragen soms om een ‘analyse’.
Daarmee doelen zij vaak op een beschrijvende analyse, die gemaakt wordt door een
veiligheidsanalist over een bepaald onderwerp. 179 Echter, het doel waartoe en de
achterliggende vragen die de analyse moet beantwoorden, blijven vaak onbenoemd.
Hoewel het de taak is van de informatiecoördinatoren om het doel en de achterliggende
vragen duidelijk te krijgen, mogen we constateren dat daarvan in het DVO weinig sprake
is. De informatiecoördinator accepteert de vraag om een analyse. Wij hebben deze
constatering tijdens een kopje koffie voorgelegd aan de informatiecoördinator. Hij gaf aan
dat de vragen voor hem wel helder zijn, doordat hij een vooroverleg heeft met de
plaatsvervangend districtchef.180
Kortom, het formuleren van een intelligence-behoefte in een DVO lijkt sterker aanwezig
te zijn dan in het TVO. We mogen echter niet stellen dat het formuleren van de
intelligence-behoefte al een geïnternaliseerd patroon is bij de deelnemers aan het DVO.
Voor hen mogen we opmerken dat (1) het stellen van toepasselijke vragen geen
basishouding is en (2) de spontane heldere toevoeging tot de uitzonderingen behoort.
Vandaar dat de waardering in ‘beperkte mate’ is. Een verklaring zou kunnen zijn dat naast
(1) een nog niet geïnternaliseerd patroon van het stellen van vragen, (2) de context van
een DVO toch echt anders is door de notie van control. Juist vanwege die context worden
er geen opmerkingen gemaakt.181
HOOFDINDICATOR B2 BESCHIKBARE INTELLIGENCE-PRODUCTEN: HUIDIG
BEGRIP

Intelligence-producten zijn voor het DVO het begin om via een IGP-werkwijze grip te
krijgen op de veiligheidsproblemen. Het antwoord voor item B2.1 formuleren we op
grond van het vergelijken van de dataverzameling uit de verkenning van het de DVO. Voor
179

180

181

Een beschrijvende analyse houdt in een beschrijving van de kenmerken van het object dat onderzocht
moet worden. Er worden vijf objecten onderscheiden: (1) handelende subjecten, (2)
processen/handelingen/gebeurtenissen, (3) ruimte, (4) tijd en (5) criminaliteitgerelateerde objecten
(ABRIO, 2003c, p. 10).
De aanleidingen voor het vragen om een analyse kunnen divers zijn, bijvoorbeeld geprioriteerde
onderwerpen, evenementen die gaan komen en beschikbare systeemdata. Tijdens ons onderzoek is in het
DVO onder meer gesproken over analyses m.b.t.: (1) woning- en auto-inbraken, (2) kermis en (3) CIEinformatie en MMA-meldingen over verdovende middelenhandel.
De reden waarom wij dit stellen is dat een DVO daarmee meer een ritueel karakter toont, dan een
feitelijke stuurploeg voor beslissingen over veiligheid.
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het beschrijven van het antwoord op B2.2 hebben we de inhoud van de producten
bestudeerd (1) tijdens het observeren van het DVO en (2) na het interviewen van
deelnemers aan het DVO.
Item B2.1: Beschikbare intelligence-producten
De beschikbare intelligence-producten in het DVO zijn: (1) de scan, (2) de
evenementenkalender, en (3) signalen uit het stelsel bewaken en beveiligen. 182
Item B2.2: Inhoud intelligence-producten
Onderstaand geven we de inhoud weer van de drie geïdentificeerde intelligenceproducten.
Scan
De inhoud van de scan in het DVO is in overeenstemming met de scan van de TVO-en. Het
verschil is dat de scan voor het DVO de criminaliteitscijfers van het totale gebied van het
district omvat (hier drie teams). Hoewel de gedachte binnen de IGP-werkwijze is dat
gegevens stapelbaar moeten zijn (van team naar district), betekent dit niet dat de som
van de analyses van de gegevens van elk team gelijk is aan de analyse van de gegevens
van een district. Bovendien alterneren de TVO-en en het DVO elkaar met een interval van
een week, waardoor de gehanteerde gegevensverzameling niet identiek is. Hierdoor was
er in enkele gevallen sprake van een situatie dat de scan voor het totale district een
andere veiligheid toonde dan de scan waarop de TVO-en hadden besloten.
Evenementenkalender
In de evenementenkalender zijn alle evenementen opgenomen die (1) de reguliere
capaciteitsinzet overstijgen en die (2) een vergunning vereisen. Voor deze laatste
evenementen maakt de politie (a) een risicoanalyse, (b) een schatting van de benodigde
capaciteit en (c) een advies voor het openbaar bestuur over de te stellen
vergunningvoorwaarden (cf. RvHC, 2002, p. 23). 183 In de evenementenkalender van het
DVO zijn naast de formele evenementen ook de districtelijke evenementen zonder
vergunning opgenomen.
Signalen uit stelsel bewaken en beveiligen
Een signaal uit het stelsel bewaken en beveiligen houdt in: een mogelijke of aanwezige
dreiging voor een persoon, een object of een locatie. Een signaal uit het stelsel bewaken
en beveiligen is te beschouwen als een indirect intelligence-product. Immers, besluitvorming over een actie op basis van het intelligence-product (het signaal) vindt buiten het

182
183

Zie voor standaarden van de evenementenkalender (Bezuyen et al., 1999, p. 11) en voor signalen uit het
stelsel bewaken en beveiligen zie TK 28 974).
Om de deelnemers behulpzaam te zijn in het begrip van de potentiële risico’s van de evenementen,
hanteert de evenementenkalende kleurcodes (groen, oranje en rood).
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DVO plaats. Voor het DVO is de actie op basis van het signaal in feite een opdracht, die
vergelijkbaar is met een briefingopdracht (zie de subsectie 2.3.5 en sectie 4.7).
HOOFDINDICATOR B3: STUREN MET INTELLIGENCE-PRODUCTEN: HUIDIG
BEGRIP

Het intelligence-led beslissen op basis van de intelligence-producten voor het begrijpen
van de veiligheid bespreken we aan de hand van twee items, te weten B3.1 de werking
van het intelligence-product en B3.2 het doorgronden van de veiligheid (zie tabel 4.10).
De bevindingen voor B3.1 en B3.2 zijn op eenzelfde wijze tot stand gekomen als voor het
TVO.
Item B3.1: Werking intelligence-product
Hier beschrijven we de werking van de drie geïdentificeerde intelligence-producten in het
DVO.
Scan
In tabel 4.21 geven we de resultaten weer voor het item werking intelligence-product
scan.
Item: Werking van intelligence-product scan

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.21: Score item werking scan in het DVO.

X

In het DVO presenteert de informatiecoördinator de scan en de deelnemers aan het DVO
horen dit aan. In sommige gevallen geeft de scan aanleiding tot het stellen van vragen
door vooral de plaatsvervangend districtchef. Met name gebeurt dit als er sprake is van
(a) een ‘hotspot’ op het kaartmateriaal of (b) een criminele handeling waarbij steeds
eenzelfde buit aan de orde is. De vragen hebben dan vooral betrekking op het krijgen van
een beter begrip van het probleem waarbij het oog gericht is op een te formuleren actie.
Casus: Er is sprake van een serie aan woninginbraken in het district. Vragen die worden
gesteld zijn bijvoorbeeld als volgt. Kunnen het lokale woninginbrekers zijn? Wie zitten er
vast en wie zijn vrij? Of hebben we hier te maken met zogenaamd mobiel banditisme?
Aanleiding voor het stellen van deze vragen is de plot (gepleegde delicten op
kaartmateriaal) van de woninginbraken. Door de plot wordt zichtbaar gemaakt dat de
woninginbraken gepleegd worden in de buurt van doorgaande wegen. Vervolgens wordt
een besluit genomen om op de doorgaande wegen extra controles te houden en eventueel
bijstand te vragen aan het regionaal handhavingteam (DVO #1).

Voorts stellen de deelnemers aan het DVO ook vragen waarbij de relatie met het
beschikbare intelligence-product niet direct valt te leggen. Er is dan veelal sprake van een
‘duik’ in het operationele werk.
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Casus: Er is sprake van series aan auto-inbraken waarbij er steeds sprake is van eenzelfde
buit: airbags. Ook zijn bepaalde type auto’s vaak het object van auto-inbraken. Hoe hierop
een actie te formuleren, was de vraag die voorlag. De focus in het gesprek ging vooral over
de vraag in hoeverre het mogelijk was om (a) de potentiële buit (niet alleen de airbag)
technisch te voorzien van een tracer dan wel (b) het inzetten van een lokauto.
Tegelijkertijd echter kwam uit het veiligheidsbeeld over de auto-inbraken naar voren dat
niet kon worden aangegeven waar de volgende serie van auto-inbraken binnen het district
zou gaan plaatsvinden (DVO #1).

We mogen daarom concluderen dat de werking van de scan in het DVO toch beperkt is.
De werking is te duiden als terugkijken naar wat is er gebeurd en de vraag te stellen: zijn
we in control. Op sommige momenten is er een notie van het vooruit willen kijken, echter
deze komt dan vooral voort uit eerder opgedane eigen ervaring en niet op basis van de
scan.
Evenementenkalender
In tabel 4.22 geven we de resultaten weer voor het item werking evenementenkalender.
Item: Werking in intelligence-product evenementenkalender
In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.22: Score item werking evenementenkalender in het DVO.

DVO district 1

X

Door het karakter van de evenementenkalender is de werking van dit intelligence-product
groot. De evenementenkalender is meer dan alle andere besproken intelligenceproducten een intelligence-product zoals wij dat definiëren: actiegericht op het begrijpen
van eventuele problemen die nog gaan komen. Opvallend in de behandeling van de
evenementenkalender in het DVO is dat (1) het stellen van verhelderingsvragen door
deelnemers bijna altijd plaatsvindt. En vooruitlopend op fase 3: (2) dat op grond van
inschatting besluiten genomen worden voor acties of (3) dat controle plaatsvindt of de
risico’s gemanaged zijn.
Signalen uit stelsel bewaken en beveiligen
In tabel 4.23 geven we de resultaten weer voor het item werking intelligence-product
signaal uit het stelsel bewaken en beveiligen.
Item: Werking in intelligence-product signaal uit bewaken en beveiligen
In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.23: Score item werking signaal uit het stelsel bewaken en beveiligen in het DVO.
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DVO district 1

X

We hebben al duidelijk gemaakt dat de werking van een signaal uit het stelsel bewaken
en beveiligen vooral een opdracht is. De werking van dit product is daarmee sterk te
noemen in de zin dat het leidt tot een actie, wat niet per definitie samenhangt met de
inhoud van het product (zie B.3.2).
Item B3.2: Doorgronden veiligheidsproblemen
Voor de geïdentificeerde intelligence-producten geven we onderstaand de bevindingen
weer voor het doorgronden van veiligheidsproblemen in het DVO.
Scan
In tabel 4.24 geven we de resultaten weer voor het item doorgronden van
veiligheidsproblemen op basis van het intelligence-product scan.
Item: Doorgronden veiligheidsprobleem op basis van de scan
In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.24: Score item doorgronden van de veiligheid op basis van scan in het DVO.

DVO district 1
X

Het echt doorgronden van de veiligheid van het district op basis van de scan is beperkt.
Het is fragmentarisch aanwezig in het DVO. En als het aanwezig is, dan is het vooral
omdat de informatiecoördinator zelf (vaak in overleg met districtsleiding) een nadere
duiding geeft aan een voorgedefinieerde categorie uit de scan (zie eerder de opmerking
over het slaan van een ankerpunt in subsectie 4.4.2).
Evenementenkalender
In tabel 4.25 geven we de resultaten weer voor het item doorgronden van
veiligheidsproblemen op basis van het intelligence-product evenementenkalender.
Item: Doorgronden veiligheidsprobleem op basis van de evenementenkalender

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
X
In sterke mate
Tabel 4.25: Score item doorgronden van de veiligheid op basis van evenementenkalender in het DVO.

Het doorgronden van de (potentiële) veiligheidsproblemen op basis van de
evenementenkalender is in behoorlijk mate aanwezig in het DVO doordat hier meer dan
bij de andere producten sprake is van een actiegericht intelligence-product. Het is een
intelligence-product dat een gekwalificeerde uitspraak en weging mogelijk maakt (zie
subsectie 3.6.1).
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Signalen uit stelsel bewaken en beveiligen
Het intelligence-product dat ten grondslag ligt aan de opdracht geeft het begrip weer van
het veiligheidsprobleem. Of de veiligheid ook echt wordt doorgrond, is op grond van de
observaties niet vast te stellen. Hier is het principe need to know van toepassing. In veel
gevallen is het onderliggende intelligence-product slechts bij een enkele deelnemer van
het DVO bekend. Er wordt in het DVO daarom maar niet of nauwelijks op de inhoud
ingegaan. De bespreking in het DVO heeft vooral betrekking op (1) de control of de
benodigde inzet wordt gepleegd en (2) het managen van risico’s. We geven derhalve geen
score voor dit item, omdat we hierover geen data beschikbaar hebben.
4.4.4 Eén overige indicator voor het DVO
Voor het DVO mogen we één overige indicator constateren die fase 2 beïnvloedt: de
frustratie over het niet of te laat krijgen van veiligheidsanalyses. Heel precies bekeken,
zouden we deze overige indicator kunnen vermelden onder hoofdindicator B1: het sturen
op intelligence-producten. Toch hebben we er voor gekozen om dit niet te doen. We
lichten dit toe. Het gaat er bij deze overige indicator om dat de deelnemers van het DVO
wel de intelligence-behoefte uiten, zoals B1 dat aangeeft. Het probleem is, dat de
leverancier van het intelligence-product niet of niet tijdig het product levert. Het gevolg
hiervan is dat de informatiecoördinator vaak zelf dan een ‘analyse’ maakt (zie B3.1),
terwijl hij niet dezelfde analysevaardigheden heeft als een veiligheidsanalist. Deze overige
indicator heeft daarom meer te maken met de beschikbare capaciteit en de prioritering
binnen de dienst Informatie zelf. Op grond hiervan beschrijven we deze indicator niet als
OI 6. Het aanloop gedeelte van de indicator is hetzelfde als OI 4 (zie subsectie 4.4.2).

4.5 Fase 3: Tot een conclusie komen en beslissen
In deze sectie bespreken we fase 3 van het besluitvormingsproces: tot een conclusie
komen en beslissen. In deze fase komen de dimensies intelligence-led beslissen en de
intelligence-producten van de IGP-werkwijze voor de tweede keer samen (zie eerder
sectie 4.4). We leggen hier de relatie met de dimensie politiezorg door Blauw. Samen
hebben zij zes hoofdindicatoren en dertien items, die in meetvragen zijn omgezet (zie
tabel 4.26).
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Fase 3: Tot een conclusie komen
Dimensie
Intelligenceled
beslissen

Politiezorg
door Blauw

Hoofdindicatoren
C1: Sturen met
intelligence-producten
voor het komen tot
beslissing (door het
formuleren van een
gekwalificeerde uitspraak
en het wegen van de
zwaarte van de
veiligheidsproblemen)
C2: Sturen met
intelligence-producten
voor het formuleren van
een actie
C3: Verlenen brede,
samenhangende
taakuitvoering

Item
(C1.1) In hoeverre is er sprake van een gekwalificeerde
uitspraak in de stuurploeg? Vijfpuntsschaal
(C1.2) In hoeverre is er sprake van wegen van problemen?
Vijfpuntsschaal

(C2.1) In hoeverre hebben de intelligence-producten een
werking in de gekozen actie die volgt op de intelligence-led
beslissing? Vijfpuntsschaal

(C3.1) In hoeverre is er kennis van de logische samenhang van
de processen? Vijfpuntsschaal
(C3.2) Op welke wijze worden de inzetmogelijkheden van de
primaire processen geplaatst in het kader van de logische
samenhang? Open vraag, beschrijvend antwoord.
C4: Probleemgericht
(C4.1) In hoeverre wordt er een probleemgerichte werkwijze
werken
gehanteerd door Blauw mede bezien in het licht van vorige
indicator? Vijfpuntsschaal
(C4.2) Op welke wijze is het handelingsrepertoire te
herkennen? Open vraag, beschrijvend antwoord.
(C4.3) In hoeverre is samenwerkingsgerichtheid te herkennen?
Vijfpuntsschaal
Intelligence- C5: Sturen op
(C5.1) In welke mate is er sprake van het sturen op intelligenceled
intelligence-producten
producten voor het ondersteunen van de actie? Vijfpuntsschaal
beslissen
voor ondersteuning actie
(C5.2) In welke mate heeft de intelligence-organisatie
toegevoegde waarde bij het ondersteunen van de actie?
Vijfpuntsschaal
C6: Sturen op
(C6.1) Welke typen (ruwe) dataverzameling kunnen worden
Intelligence-producten
onderscheiden? Open vraag, beschrijvend antwoord.
door (ruwe)
(C6.2) Wat is de toegevoegde waarde van de intelligencedataverzameling
organisatie bij dataverzameling. Open vraag, beschrijvend
antwoord.
(C6.3) In welke mate is er sprake van het sturen op (ruwe)
dataverzameling? Vijfpuntsschaal
Tabel 4.26: Dimensies, indicatoren en items voor fase 3 van IIGP.

We bespreken in subsectie 4.5.1 de zes hoofdindicatoren voor het TVO. In subsectie 4.5.2
behandelen we twee overig gesignaleerde indicatoren voor het TVO. In subsectie 4.5.3
geven we de bevindingen voor de hoofdindicatoren voor het DVO weer. In subsectie 4.6.4
bespreken we tot slot twee overige indicatoren voor het DVO.
4.5.1 Zes hoofdindicatoren voor het TVO
We bespreken de derde fase: het tot een conclusie komen en beslissen in het TVO. We
bespreken onderstaand de zes hoofdindicatoren.
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HOOFDINDICATOR C1 STUREN MET INTELLIGENCE-PRODUCTEN: EEN
BESLISSING

Voor het sturen met intelligence-producten voor een beslissing zijn twee items afgeleid,
te weten: (C1.1) gekwalificeerde uitspraak en (C1.2) wegen van problemen. De
bevindingen voor de items C1.1 en C1.2 zijn tot stand gekomen door het vergelijken van
de beschrijvingen die voortgekomen zijn uit onze verkenning in de TVO-en.
Item C1.1 Gekwalificeerde uitspraak
In tabel 4.27 geven we de resultaten weer voor het item gekwalificeerde uitspraak.
Item: Gekwalificeerde
uitspraak

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.27: Score item gekwalificeerde uitspraak in het TVO.

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

Het formuleren van intelligente normen en het komen tot een gekwalificeerde uitspraak
in de oordeelsvorming maakt het toepassen van de IGP-werkwijze echt intelligent. Voor
C1.1 hebben we moeten vaststellen dat het krijgen van begrip van de veiligheid zeer
beperkt aanwezig is doordat (1) de deelnemer van de TVO-en uitgaan van beschikbare
intelligence-producten, (2) het stellen van de drie ‘hulpvragen’ nog geen gangbaar
patroon is bij de deelnemers, (3) de werking van intelligence-producten nog beperkt is en
(4) van het doorgronden van de veiligheid nog weinig sprake is. Voor het formuleren van
intelligente normen, zoals wij dat omschrijven, mogen we concluderen dat dit nog niet tot
wasdom is gekomen in de praktijk. Overigens betekent dit niet dat de deelnemers van het
TVO de relatie tussen het actuele en het ideële element niet leggen, maar dat het
kwalificeren daarvan eerder intuïtief gaat (zie Braun, 1999). Vandaar dat we de score
hebben gegeven van ‘in beperkte mate’.
Item C1.2 Wegen van problemen
In tabel 4.28 geven we de resultaten weer voor het item wegen van problemen.
Item: Wegen van
problemen

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.28: Score item wegen van problemen in het TVO.
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X

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

Onze bevindingen over de weging van de ernst en de zwaarte van de veiligheidsproblemen is als volgt. Voor de scan en de inzetverzoeken mogen we ten eerste
concluderen dat in het TVO de weging van de problemen veelal gelijk een besluit inhoudt.
Het komt voort uit het feit dat de weging (en het besluit) per voorliggend probleem
plaatsvindt. Dit staat in tegenstelling tot het afwegen van de ernst en zwaarte van de
veiligheidsproblemen ten opzichte van elkaar om op basis hiervan te komen tot een
besluit. Ten tweede mogen we constateren dat de deelnemers impliciet de weging over
laten aan de leverancier van het intelligence-product, te weten (1) de informatiecoördinator door de wijze waarop hij de scan presenteert en (2) de wijkagenten door de
impliciete weging die aan de orde is bij de inzetverzoeken: de wijkagent vraagt dus
akkoord.
Voor de CIE-informatie en MMA-meldingen mogen we concluderen dat er een weging
plaatsvindt. Als deze informatie of betreffende meldingen direct raken aan de prioriteiten
van het team of het informatie betreft die direct de veiligheid raakt (zoals de
aanwezigheid van een vuurwapen) dan volgt er een besluit. Ook hier betreft het een 1:1
relatie van probleem en besluit.
Ten aanzien van het item C1.2 het wegen van problemen mogen wij derhalve
concluderen dat de bepaling van de ernst en zwaarte van de problemen door de
deelnemers aan het TVO (niet zijnde de informatiecoördinator) nog verder moet
ontwikkelen. Onze bevindingen voor item C1.2 in de TVO-en leiden tot de score ‘in
beperkte mate‘.
HOOFDINDICATOR C2 STUREN MET INTELLIGENCE-PRODUCTEN: DE ACTIE

Intelligence-producten moeten actiegericht zijn (zie onze definitie 3.2). De vraag is wat de
reikwijdte van actiegericht inhoudt. Vandaar dat we verkend hebben (C2.1) welke
werking de intelligence-producten hebben bij de totstandkoming van het formuleren van
de actie? De bevinding voor het item C2.1 is tot stand gekomen door het vergelijken van
de beschrijvingen die voortgekomen zijn uit onze verkenning in de TVO-en.
Item C2.1: Werking intelligence-producten bij het formuleren van de actie
We mogen concluderen dat de werking van de intelligence-producten voor het
formuleren van de actie afhankelijk is van het type intelligence-product. We bespreken
hieronder de scan, de inzetverzoeken, de CIE-informatie, en MMA-meldingen voor dit
item. De bevindingen voor deze vier intelligence-producten zijn voortgekomen uit de
observaties in de TVO-en.
Scan
In tabel 4.29 geven we de resultaten weer voor het item sturen met het intelligenceproduct scan voor het formuleren van een actie.
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Item: Sturen met de scan;
het formuleren van een
actie

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
In redelijke mate
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.29: Score item sturen met de scan voor het formuleren van een actie in het TVO.

Team Gouda

X

Voor die gevallen dat de scan leidt tot het formuleren van een actie is dat in de praktijk
het gevolg van het feit dat de informatiecoördinator van het team een advies heeft
gegeven voor de actie. Het gaat meestal om een surveillanceadvies. De score voor de
TVO-en is op basis hiervan tot stand gekomen.
Er is sprake van een golf aan auto-inbraken in het team, maar bekeken op districtsniveau
blijkt dat het deze golf eigenlijk geldt voor het hele gebied. Het gaat om de diefstal van
airbags. De informatiecoördinator stelde daarom voor om de toegangswegen tot het
teamgebied te gaan controleren (TVO #1).

We mogen stellen dat in de scan deze interventieadviezen niet standaard aanwezig zijn.
Deze conclusie raakt een punt dat al langere tijd een discussiepunt is, namelijk wat is de
reikwijdte van de inhoud van een intelligence-product. Is de reikwijdte het geven van
begrip over alleen de veiligheid, of moeten ook de best mogelijke interventieadviezen
inbegrepen zijn in het intelligence-product (zie ook noot 164). Het mag duidelijk zijn dat
wij ons op het standpunt stellen dat beide onderdelen in een intelligence-product moeten
zijn opgenomen. In de praktijk mogen we vaststellen dat het afhankelijk is van de wijze
waarop de informatiecoördinator invulling geeft aan zijn functie of interventieadviezen
beschikbaar komen.
Inzetverzoek
In tabel 4.30 geven we de resultaten weer voor het item sturen met het intelligenceproduct inzetverzoek voor het formuleren van een actie.
Item: Sturen met het
inzetverzoek; het
formuleren van een actie

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.30: Score item sturen met het inzetverzoek voor het formuleren van een actie in het TVO.

Het formuleren van een actie op basis van een inzetverzoek is, zoals gezegd, vooral een
akkoord geven op de geformuleerde actie die al in het inzetverzoek is opgenomen. De
koppeling tussen begrip van het veiligheidsprobleem en dat wat nodig is om dit probleem
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te reguleren dan wel teniet te doen, is in het inzetverzoek opgenomen. Het inzetverzoek
is een actiegericht intelligence-product. In slechts een enkel geval maken deelnemers van
het TVO een (kleine) wijziging op het voorstel dat vooral betrekking heeft op de grootte
van de inzet. Toch is de score voor de TVO-en ‘in beperkte mate’ voor dit item. De
achterliggende rationale wordt gevormd door (1) de niet kritische houding ten aanzien
van de inzetverzoeken en (2) het gemis aan het leggen van een relatie met scan.
CIE-informatie en MMA-meldingen
Het formuleren van een actie op basis van CIE-informatie en MMA-meldingen hebben we
al besproken in subsectie 4.4.1. Op het moment dat de informatie direct de veiligheid
raakt volgt een besluit voor actie. Het betreft hier echter een klein deel van de CIEinformatie en MMA-meldingen, vandaar dat wij hier geen score geven.
HOOFDINDICATOR C3 VERLENEN BREDE, SAMENHANGENDE TAAKUITVOERING

Voor de indicator C3 hebben we in onze verkenning twee items onderzocht. C3.1 gaat
over kennis van de logische samenhang van de primaire processen. Dit wordt onderzocht
aan de hand van (1) de invulling van de verschillende procestermen in de stuurploeg en
(2) de samenhang tussen deze procestermen in relatie tot de praktijk. Deze
dataverzameling hebben we geanalyseerd in het licht van de beschrijving van de
procesarchitectuur (RBP) van Politie Nederland. Op grond hiervan is de score voor C3.1
bepaald. Daarna hebben we C3.2 bestudeerd op welke wijze de primaire processen
worden ingezet. De score voor het item C3.2 hebben we verkregen door het vergelijken
van de beschrijvingen van de TVO-en en de interviews met deelnemers.
Item C3.1: Kennis van de logische samenhang van de primaire processen
In tabel 4.31 geven we de resultaten weer voor het item kennis van de logische
samenhang van de primaire processen.
Item: In hoeverre is er
kennis van de logische
samenhang van de
processen aanwezig

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.31: Score item kennis van de logische samenhang van de processen in het TVO.

Team Gouda

X

In subsectie 2.2.3 hebben we duidelijk gemaakt dat de procesarchitectuur van de
primaire processen tot doel heeft deze processen in samenhang te kunnen begrijpen.
Onze bevinding voor item C3.1 is, dat we mogen concluderen dat de kennis in alle TVO-en
slechts in beperkte mate aanwezig is (tabel 4.31). In het RBP zien we duidelijk de logische
samenhang tussen de processen, in de praktijk is deze logica echter slechts marginaal
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terug te vinden. De processen worden namelijk benaderd als op zichzelf staande
entiteiten. Dit is mede het gevolg van het feit dat voor elk van de processen
procescoördinatoren zijn aangewezen voor de voorbereiding en coördinatie van het
proces. Hierdoor “zitten” sommige procescoördinatoren in figuurlijke zin op hun proces.
Het is een afgebakende hoeveelheid werk, die zij ook als zodanig benaderen. Vandaar dat
de score voor dit item C3.1 is ‘in beperkte mate’.
De beschreven benadering van de primaire processen door TVO-en heeft consequenties
voor (1) de inzet van de processen en (2) het probleemgericht werken. Bij item C3.2 gaan
we in op (1). Bij indicator C4 behandelen we punt (2).
Item C3.2: Inzet primaire processen
In tabel 4.32 geven we de resultaten weer voor het item inzet primaire processen.
Item: Inzet primaire
processen

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.32: Score item inzet primaire processen in het TVO.

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

X

X

Voor C3.2 geldt dat het “zitten” op afgebakende hoeveelheid werk als consequentie heeft
dat ook de inzet van de primaire processen als afzonderlijke hoeveelheden werk worden
benaderd, zowel in de TVO-en als in de dagelijks
e uitvoering van het politiewerk.
In de dagelijkse uitvoering van het politiewerk lijkt het alsof de senioren en agenten het
gevoel hebben, dat Blauw op straat alleen bepaalde activiteiten kunnen verrichten die
dag. Het meest in het oogspringende voorbeeld is het proces noodhulp. In onze
observaties van de briefingsmomenten zagen we het volgende plaatsvinden.
De CvD vraagt in de briefing aan een ieder wat hij gaat doen vandaag. Een agent zegt “Ik
heb noodhulp vandaag” (TVO #1, TVO #2).

Agenten zijn ‘ingeroosterd’ in een dienst voor noodhulp. Dit betekent dat een agent
paraat staat om naar een melding toe te gaan als die zich aandient. In geval van nood
“moet hij gaan’. Noodhulpdienst hebben, betekent niet dat een agent geen ander werk
kan uitvoeren. Zo kan hij zich in de tijd tussen de meldingen richten op toezicht houden
en data verzamelen. De gedachte dat een agent in een dienst werkzaamheden verricht
die meerdere processen beslaan, blijkt moeilijk over te brengen. De agent heeft zichzelf
als het ware klemgezet in het procesdenken.
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Als we in de TVO-en het managen van de capaciteit en daarmee het organiseren van de
noodhulp terzijde schuiven, dan is politiezorg vooral gericht op het gebiedsgebonden
werken, zo hebben we geconstateerd. Doordat de primaire processen benaderd worden
als afgebakende hoeveelheden werk leidt er toe dat in de TVO-en de politiezorg wordt
ingevuld door een geconstateerd probleem direct toe te delen aan één proces. Het proces
als de “oplossing” voor het probleem (zie ook C4). Het proces handhaving voert daarin de
boventoon. De deelnemers aan de TVO-en nemen vooral besluiten die betrekking hebben
op (1) het reguleren van het naleven van regels en sociale normen (m.n. jeugd) en (2) het
proactief surveilleren (m.n. woninginbraken en auto-inbraken). Vooral voor de
activiteiten die betrekking hebben op de jeugd kwam de effectiviteitvraag in interviews
aan de orde. Gevoelsmatig gaven de activiteiten een beperking.
Soms zou je ondeugend willen zijn. Ik weet dat het niet kan … maar het is wel effectiever”
(TC #3). Op onze vraag wat hij daarmee bedoelt, werden de volgende voorbeelden gegeven
en verwezen naar vroeger tijden. Bij het misdragen van die jongeren zou je wel eens willen
dat je ze aan het andere eind van het dorp zou kunnen afzetten en ze dan naar huis laten
lopen. Da’s veel effectiever dan ze een mini geven. 184 Of als ze bijvoorbeeld politieauto’s
bevuilen, laat ze de auto’s wassen, zoals we dat vroeger deden … Ik snap wel dat het niet
kan, maar toch, soms wat ondeugend zijn, zou best helpen (TC #3).

Het proces opsporing houdt op teamniveau in (1) het ‘afhandelen van zaken’; het dossier
compleet maken en naar het Openbaar Ministerie sturen en (2) het opschalen van zaken
naar het rechercheteam.185 Het gevolg daarvan is dat de deelnemers in de TVO-en het
proces opsporing ook op die manier behandelen. Er gaat geen verdere werking uit van
het proces opsporing bij het benaderen van problemen. 186 Het proces intake komt
nagenoeg niet aan de orde in het TVO, met uitzondering van het terugbellen in het kader
van burgertevredenheid.187 Het uitvoeren van het proces van signaleren en adviseren kent
een verschil in toepassing. Als in het TVO een medewerker van de gemeente deelneemt,
is het proces meer een onderdeel van het gesprek. In de TVO-en waar geen medewerker
deelneemt, loopt het proces van signaleren en adviseren veelal via het lokaal
politieoverleg.
Op basis van de hier boven beschreven bevindingen mogen we concluderen dat de inzet
van de primaire processen door alle TVO-en slechts ‘in beperkte mate’ plaatsvindt.

184
185
186
187

Een ‘mini’ is een bekeuring (zie http://www.politie.nl/onderwerpen/proces-verbaal.html).
Deze beperking in het denken over het proces opsporing is mede het gevolg van eerdere keuze in het
korps door de opsporing te beperken tot ‘6-uurs zaken’.
Het frappante was soms dat proces handhaving zich bezighield met opsporen, terwijl opsporen zich dat
niet bewust was.
Het terugbellen vindt plaats binnen het thema burgertevredenheid om melders en aangevers op de hoogte
te stellen van de voortgang aangaande de melding of aangifte. Het is daarmee een variant op
klanttevredenheid van het INK.
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HOOFDINDICATOR C4 PROBLEEMGERICHT WERKEN

Hoofdindicator C4 hebben we verkend in de TVO-en door onze blik te richten op de wijze
waarop de deelnemers aan het TVO een veiligheidsprobleem benaderen. We
onderzoeken drie items. C4.1 is het hanteren van een probleemgerichte werkwijze. De
score voor C4.1 is bepaald door de observaties van de wijze waarop een bespreking van
een probleem in een TVO inhoud krijgt; is de bespreking een integraal uitgangspunt
vanuit het logische verband tussen de processen of wordt een probleem direct
toebedeeld aan een bepaald proces? Bij C4.2 gaat het om het handelingsrepertoire
binnen het probleemgericht werken. De score voor C4.2 is verkregen door de
beschrijvingen van de verkenning met elkaar te vergelijken. Bij C4.3 gaat het om de
samenwerkingsgerichtheid binnen het probleemgericht werken. De score voor C4.3 werd
bepaald door (1) het aantal keer dat samenwerkingsgerichtheid aan de orde is, evenals
(2) de invulling daarvan. Onderstaand bespreken we de bevindingen.
Item C4.1 Hanteren probleemgerichte werkwijze
In tabel 4.33 geven we de resultaten weer voor het item hanteren probleemgerichte
werkwijze.
Item: Probleemgerichte
werkwijze

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.33: Score item hanteren probleemgerichte werkwijze in het TVO.

Team
NoordwijkTeylingen
X

Team Gouda

X

De bevindingen voor het item C4.1 hebben betrekking op het hanteren van een
probleemgerichte werkwijze die onderdeel is van de besluitvorming binnen de TVO-en.188
Uit onze verkenning mogen we twee zaken concluderen. Ten eerste dat de deelnemers
aan de TVO-en een gesignaleerd veiligheidsprobleem direct toewijzen aan één proces: het
proces handhaving (zie ook C3.2) De primaire processen worden niet in relatie met elkaar
worden gebracht. Naast de eerder gesignaleerde consequentie (zie item C3.1) heeft deze
benadering ook consequenties voor een probleemgerichte werkwijze. De uitwerking van
de probleemgerichte werkwijze krijgt in de praktijk de reikwijdte van de mogelijkheden
die beschikbaar zijn binnen het handhavingsproces. Dit staat duidelijk in contrast tot het
integraal benaderen van het probleem door de deelnemers aan de TVO-en. Alle

188

In subsectie 4.3.1 hebben we duidelijk gemaakt dat probleemgericht werken ook vorm krijgt door
convenanten op thema’s en evenementen. De besluitvorming over deze vormen van probleemgericht
werken zijn geen onderdeel van het hier te behandelen item, want de besluitvorming hierover vindt
vooral buiten de TVO-en plaats.
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processen kunnen immers bijdragen aan de oplossing van het probleem (zie Meesters en
Van der Schoor, 2012). De onderstaande casus is daarvan een illustratie.
Casus. In het TVO wordt een scan gepresenteerd. Eén van de onderwerpen van de scan
betreft de woninginbraken. Als de informatiecoördinator zijn conclusie over de
woninginbraken heeft gegeven, gebeurt in het TVO geregeld het volgende. Als er een
stijging plaatsvindt en er wordt gezocht naar een actie dan wordt er gekeken naar de
procescoördinator handhaving. De procescoördinator opsporing neemt vervolgens geen
deel aan het gesprek. Dit gebeurt zo terwijl, de informatiecoördinator zijn werkvoorraad
heeft aangekondigd. Hetzelfde geldt voor de procescoördinator intake. Hij ziet alle
aangiften van woninginbraken in zijn proces intake passeren. Desondanks wordt in het
TVO het probleem besproken onder het proces handhaving. Integraal kijken naar
woninginbraken als probleem is niet aan de orde (TVO #1).

Ten tweede hebben we mogen vaststellen dat binnen de probleemgerichte werkwijze
nog maar in beperkte sprake is van methodisch werken. De oorzaak lijkt te liggen in (1)
het bepalen wat een probleem is, (2) het bepalen wat er moet veranderen en (3) het
formuleren van een doelstelling.
Een casus: Eén van de teams werd op een prachtige zondagmiddag verrast doordat zo’n
100 motorrijders een bezoek brachten aan een in hun gebied gelegen café. Deze
motorrijders behoorden tot de zogenoemde 1% motorclubs.189 De vraag die rees in het TVO
was of er nu sprake was van een probleem en vooral wat dat probleem dan was. Zo was op
enig moment in het gesprek aan de orde wie er nu verantwoordelijk was voor het probleem.
Dit gebeurde, terwijl nog steeds niet duidelijk was wat het probleem nu eigenlijk was
(TVO #3).

Onze bevindingen zijn dat het hanteren van een probleemgerichte werkwijze inhoudt dat
(1) het synoniem is aan het proces handhaving en (2) hierin weinig methodisch gewerkt
wordt. De drie teams in district Duin en Bollenstreek scoren ‘in beperkte mate’. Team
Gouda scoort iets hoger (in redelijke mate) vanwege de samenwerking die er is met de
gemeente, waardoor integraal kijken in een andere dimensie plaatsvindt, namelijk
maatschappelijke veiligheidszorg.
Item C4.2 Handelingsrepertoire binnen probleemgericht werken
In al onze onderzoekseenheden vindt de uitvoering van het probleemgericht werken
plaats binnen het handelingsrepertoire en binnen de beschikbare capaciteit op straat, te
weten door (1) de agenten die ‘noodhulp’ hebben en (2) de wijkagenten. Team Gouda
vormt daarop een uitzondering, mede omdat team Gouda ook meer capaciteit
beschikbaar heeft dan de andere teams in ons onderzoek. Voor de teams in Duin en
189

“Through the years 1% has grown into much more than a little group of rebel bikers (1) a 1% is a man
who lives and rides by a strict code of honor. To the 1%, his motorcycle is his life. (2) a 1% does not lie
to, or cheat to a brother (3) he has respect for his brothers and their property, (4) he stands up for who he
is and what he believes in, (5) he supports his brothers against outsiders and helps them whenever he
can, (6) a brother never takes advantage of another brother. That is the creed of the citizen. 1% is not a
club, it’s not a patch; it’s who you are” (KLPD dNR & Politieregio Limburg-Zuid, 2010, p. 14 met
verwijzing naar www.veteransmc.nl; zie verder voor een recent werk Landelijke Eenheid dienst
Landelijke Informatieorganisatie, 2014)
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Bollenstreek betekent dit dat, afhankelijk van de meldingendruk, er ruimte is voor
probleemgericht werken. Het gaat daarbij vooral om activiteiten die gericht zijn op het
reguleren van het naleven van regels en sociale normen. Gerichte opdrachten binnen het
probleemgericht werken zijn bijvoorbeeld om op een bepaalde locatie op een bepaald
tijdstip een controle uit te voeren. De opdracht kan doorkruist worden door noodhulp. De
wijkagenten worden eveneens ingezet bij het probleemgericht werken. Echter, de
inzetverzoeken van de wijkagenten hebben de intentie om dit als team te doen, omdat
het probleem te groot is voor één van hen. Doordat het probleemgericht werken
derhalve nauw verbonden is met het proces handhaving hebben wij er voor gekozen om
dit item niet te scoren.
Overigens hebben we in onze verkenning van C4.2 mogen constateren dat het proces van
signaleren en adviseren in werking wordt gesteld. Zo was het mogelijk door een goed
beschreven intelligence-product de teamchef met een rapport naar het bestuur kon gaan.
Casus: Bij een evenement in een team in 2011 was er een incident waarbij een man een
politieambtenaar had bedreigd. Op grond van een analyse rondom deze persoon is getracht
de persoon een gebiedsverbod te laten geven door het bestuur, zodat hij bij een volgend
evenement niet meer aanwezig zou zijn (TVO #1).

Item C4.3 Samenwerking binnen probleemgericht werken
In tabel 4.34 geven we de resultaten weer voor het item samenwerking binnen
probleemgericht werken.
Item: Samenwerking binnen
probleemgericht werken

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
X
X
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.34: Score item samenwerking binnen probleemgericht werken in het TVO.

Team Gouda

X

Over de samenwerking in de politiezorg door Blauw hebben we in subsectie 4.3.1 reeds
geconcludeerd dat de samenwerking met het lokaal bestuur in redelijke mate aanwezig is
in de TVO-en. In de besluitvorming voor probleemgericht werken is dit zichtbaar door
bijvoorbeeld samenwerking met gemeentelijke opsporingsambtenaren. Samenwerking
met andere partners is nog in mindere mate zichtbaar in de drie TVO-en in Duin en
Bollenstreek. De uitzonderingen zijn te vinden bij bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven van
bedrijventerreinen. In TVO Gouda is de samenwerkingsgerichtheid evenwel groter, mede
vanwege de nauwe samenwerking die plaatsvindt met het bestuur.
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HOOFDINDICATOR C5 STUREN OP INTELLIGENCE-PRODUCTEN: ONDERSTEUNEN ACTIE

De hoofdindicator sturen op intelligence-producten voor het ondersteunen van de actie
heeft twee items, te weten (C5.1) de mate van sturen op intelligence-producten voor
ondersteunen van de actie en (C5.2) de mate waarin de toegevoegde waarde van de
intelligence-organisatie zichtbaar is. Het antwoord voor item C5.1 hebben we bepaald op
grond van onze observaties. Zo hebben we in de verkenningsfase gekeken naar het aantal
keren dat er in de TVO-en sprake is van (1) het gebruik van het intelligence-product voor
het ondersteunen van een actie en (2) communicatie tijdens de briefing van de actie.
Voor C5.2 is het antwoord bepaald door in de TVO-en na te gaan in hoeverre de
informatiecoördinator als vertegenwoordiger van de intelligence-organisatie hier een rol
speelt.
Item C5.1 Mate van sturen op intelligence-producten voor het ondersteunen van de
actie
In tabel 4.35 geven we de resultaten weer voor het item mate van sturen op intelligenceproducten voor ondersteunen van de actie.
Item: Sturen op
intelligence-producten voor
ondersteunen van de actie

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

Team Gouda

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.35: Score item mate van sturen op intelligence-producten ondersteunen actie in het TVO.

Veelal houdt de mate van sturen niet veel meer in dan het maken van een dia voor de
briefing. Toch is de behoefte aan intelligence-producten aangaande het ondersteunen
van een geformuleerde actie groot. De dominante vraag die aan de orde was in
onderzoeksperiode luidt: wanneer moeten we waar zijn? Binnen de teams is er sprake
van een repeterend probleem. Repeterende problemen zijn bijvoorbeeld woninginbraken
en auto-inbraken die steeds weer in ‘golven’ terugkeren. 190 Juist voor dit typen
veiligheidsproblemen willen de teams (de TVO-en en CvD) graag een intelligence-product
beschikbaar krijgen met als resultaat waar zij de inzet (vaak surveillance) moeten laten
plaatsvinden. Helaas is het verkrijgen van dit inzicht vooral afhankelijk van de
informatiecoördinator (zie C1.2). Zoals duidelijk gemaakt is de doorlooptijd van een
190

In dat opzicht zijn de thema’s van de ‘repeterende problemen’ enerzijds te vergelijken met de
verkeerskalender. Zo is er altijd bij aanvang van de scholen een actie “de scholen zijn weer gestart, pas
op voor de kinderen” en in het najaar is er de “fietsverlichting”. Anderzijds zijn de thema’s ook te
vergelijken met het toenemende aantal SGBO bij grotere evenementen, zoals oud en nieuw. Het gaat om
onderwerpen die op een bepaald moment in het jaar zich voordoen en waarop preventief actie wordt
verricht evenals dat er voorbereiding plaatsvindt binnen het korps, onder meer op informatie en
capaciteit
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‘nadere’ veiligheidsanalyse vaak te lang in relatie tot het moment waarop inzet
noodzakelijk is (zie OI 4 in subsectie 4.4.2).
De behoefte van het sturen op intelligence-producten voor het ondersteunen van een
actie heeft daarmee eerder betrekking op een intelligence-behoefte voor het formuleren
van de actie. Deze conclusie hangt samen met onze bevindingen voor fase 2. Doordat de
deelnemers aan de TVO-en fase 2 niet volledig doorlopen, komen zij later in het
besluitvormingsproces (dus fase 3) voor wat betreft de nodige intelligence-productie in
de knel. In team Gouda vingen de procescoördinatoren van het coördinatiecentrum dit
knelpunt op, zo bleek uit de observaties van het TVO Gouda. Zij stelden zichzelf wel de
vragen die door de deelnemers aan het TVO niet werden gesteld. 191
We mogen concluderen dat het sturen op intelligence-producten voor het ondersteunen
van een actie, in slechts beperkte mate aanwezig is.
Item C5.2 Toegevoegde waarde intelligence-organisatie voor het ondersteunen van de
actie
In tabel 4.36 geven we de resultaten weer voor het item toegevoegde waarde van de
intelligence-organisatie voor het ondersteunen van de actie.
Item: Toegevoegde waarde
intelligence-organisatie
voor het ondersteunen van
de actie

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team NoordijkTeylingen

Team Gouda

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.36: Score item toegevoegde waarde intelligence-organisatie; ondersteunen actie in het TVO.

De levering van de intelligence-organisatie van intelligence-producten voor het ondersteunen van de actie is voor een groot deel afhankelijk van de informatiecoördinator. De
reeds gesignaleerde knelpunten waren (1) of een intelligence-product al dan niet een
advies moet bevatten, (2) de houding van de informatiecoördinator om meer in detail
een nader beeld te willen schetsen en (3) de taakopvatting van de informatiecoördinator.
Deze knelpunten leiden er toe dat we op dit moment van ons onderzoek mogen
concluderen dat de toegevoegde waarde van de intelligence-organisatie bij het
formuleren van de actie beperkt is.

191

Opvallend was in team Gouda hoe gemotiveerd de procescoördinatoren van het coördinatiecentrum
waren in hun werkzaamheden.
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HOOFDINDICATOR C6 STUREN OP (RUWE) DATAVERZAMELING

Sturen op (ruwe) dataverzameling is het geven van een nadere invulling aan het kennen
binnen het ‘kennen en gekend worden’. Het ‘kennen’ is hierbij dan van toepassing op het
voltallige team, en niet alleen de wijkagent. Het ‘kennen’ geeft uitdrukking aan begrip
willen krijgen van een bepaald probleem in de omgeving waarin het team werkt. Het
heeft betrekking op het vermogen van politiefunctionarissen om waar te nemen en zaken
nader te willen onderzoeken. Deze hoofdindicator kent drie items, te weten: (C6.1) typen
(ruwe) dataverzameling, (C6.2) de toegevoegde waarde van de intelligence-organisatie
betreffende de dataverzameling en (C6.3) de mate van sturing op de (ruwe)
dataverzameling. De bevindingen voor (C6.1) en (C6.3) zijn tot stand gekomen door
analyse van (1) de operationalisering in het TVO en (2) de observaties van de briefing. De
bevinding van C6.1 werden niet gescoord. De bevinding voor (C6.2) leiden we af uit het
vergelijken van de beschrijvingen in de interviews met deelnemers aan de TVO-en.
Item C6.1 Typen (ruwe) dataverzameling
De (ruwe) dataverzameling door politieagenten heeft een relatie met waarnemingen die
de agenten op straat doen. We maken een onderscheid tussen sturen op (1) gerichte en
(2) ongerichte (ruwe) dataverzameling.192
De gerichte dataverzameling is gerelateerd aan het waarnemen door de politieagenten
op basis van een gerichte informatieopdracht. Dit is wat in Hollands Midden bedoeld
wordt met ‘dat doen we op de IGP-werkwijze’. Vaak is de aanleiding voor deze
informatieopdracht dat er een beter beeld van iets of iemand nodig is voordat er een
besluit voor een actie genomen kan worden. Deze gerichte waarnemingen zijn ingegeven
door extrinsieke motivatie. In de briefing geeft de CvD de informatieopdracht mee.
Casus: in één van de teams was er sprake van grote overlast door rondhangende jeugd op
een plein. De overlast was divers van geluidsoverlast tot rommel. Hoewel er wel een idee
was welke personen hier de overlast pleegden, werd er besloten tot het verkrijgen van een
beter begrip van de overlastplegende groep. Het doel was te identificeren uit welke
personen deze groep nu bestond, zodat op redelijke termijn bezien kon worden welke
maatregelen er genomen moesten worden. Hiertoe werd een informatieopdracht uitgezet
om tegen de groep tijdens elke dienst verbaliserend op te treden betreffende de overlast en
de jongeren te controleren op identiteit. Zo werd de groep in beeld gebracht (TVO #1).

Ongerichte dataverzameling zou moeten voortkomen uit een meer intrinsieke
motivatie.193 De agenten op straat vinden het van belang om data die van waarde kan zijn
192

Dit onderscheid tussen gericht en ongerichte waarnemingen kent ook een juridische dimensie. Bij
gerichte waarnemingen is het doel en het object van de waarnemingen van belang. Vooral het object van
waarneming bepaalt of er volgens de WPOLG wordt gewerkt. Vervolgens kan het verzamelen van ruwe
data plaatsvinden zolang het object van waarnemen een locatie is. Op het moment dat het niet een locatie
is maar een persoon object dan is er onzes inziens sprake van signaleren en observeren en zou er in feite
toestemming moeten zijn van het Openbaar Ministerie. Toch geeft dit tevens een knelpunt weer, omdat
de ruwe dataverzameling niet altijd met het oogmerk wordt uitgevoerd van opsporen, maar juist van
interveniëren opdat de sociale nomen worden gewaarborgd dan wel gereguleerd.
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voor de veiligheid vast te leggen voor toekomstig gebruik. We gaan hier in hoofdstuk 5
verder op in.
Item C6.2 Toegevoegde waarde Intelligence-organisatie voor dataverzameling
De toegevoegde waarde van de intelligence-organisatie zou groot kunnen zijn voor de
(ruwe) dataverzameling. Zij kan aangeven welke data nodig is voor de volheid van de
dataverzameling om begrip te krijgen van de veiligheidssituatie (zie subsectie 3.3.2 en
appendix D). In de verkenningen van de TVO-en is voor deze (potentiële) meerwaarde van
de intelligence-organisatie geen data beschikbaar gekomen. Kortom, de toegevoegde
waarde was vooralsnog afwezig. In hoofdstuk 7 gaan wij hier nader op in.
Item C6.3 Sturen op (ruwe) dataverzameling
In tabel 4.37 geven we de resultaten voor het item mate van sturen op (ruwe)
dataverzameling weer.
Item: Mate van sturen op
(ruwe) dataverzameling

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
In beperkte mate
X
X
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.37: Score item mate van sturen op (ruwe) dataverzameling in het TVO.

Team Gouda

x

Het sturen op gerichte dataverzameling vindt plaats in het dagelijkse sturingsmoment: de
briefing. Idealiter moet er dus na een TVO-besluit een duidelijk beeld zijn van (a) de
opdracht en (b) de te verzamelen (ruwe) data. Door zo’n operationalisering van het TVObesluit moeten de agenten aan de slag. Alleen dan leidt immers het intelligence-led
beslissen tot actie op straat. We hebben echter mogen constateren dat een besluit in het
TVO niet altijd leidt tot een concrete opdracht voor de briefing. Als er wel een opdracht is,
zien we dat deze opdracht vaak niet wordt uitgevoerd. Dat bleek met enige regelmaat in
de TVO-en.194 Bovendien is ook de sturing op zowel de gerichte als ongerichte (ruwe)
dataverzameling beperkt. In sectie 4.7 behandelen we dit thema nader als wij de drie
afgeleide hoofdindicatoren behandelen voor de procesgang ‘van besluit in het TVO naar
briefing’.
4.5.2 Twee overige indicatoren voor het TVO
Voor het TVO hebben we twee overige indicatoren mogen signaleren die fase 3
beïnvloeden. Het betreft (OI 6) werkvoorraad en (OI 7) besluiten uit het DVO.

193
194

Zie de term informatiebewustzijn (zie Straver et al., 2010; IOOV, 2009).
Zo was in één TVO (#2) sprake van een excellijst in het TVO waarop aangegeven werd wat de resultaten
waren van de opdracht. Meermaals moest geconstateerd worden dat opdrachten niet werden uitgevoerd.
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OI 6: Werkvoorraad
OI 6 is de indicator die verwijst naar de werkvoorraad van het team. Deze werkvoorraad is
ten eerste werk binnen het proces opsporing, namelijk het afhandelen van zaken.
Afhankelijk van het team is er in meer of mindere mate sprake van werkvoorraad die op
enig moment druk legt op de capaciteit die beschikbaar is voor de straat. Immers, de
werkvoorraad binnen het proces opsporing is gehouden aan landelijk vastgestelde
doorlooptijden. Doordat de capaciteit voor het proces opsporing geregeld verhoogd moet
worden, is er daardoor minder capaciteit beschikbaar voor op straat, en als gevolg
daarvan voor de veiligheidsproblemen in het gebied.
Ten tweede bestaat werkvoorraad uit andere verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn de
vastgestelde controles die gehouden moeten worden in het kader van bijvoorbeeld de
verkeerskalender (weer naar school, rood licht, autogordel et cetera) en terugkerende
evenementen (bijvoorbeeld kermis, carnaval, voetbalwedstrijden).
Gaat IGP uit van de gedachte dat capaciteit gemanaged kan worden op basis van
intelligence-producten. De praktijk laat zien dat de relatie doorkruist wordt door ‘andere
verplichtingen’. Vandaar dat de werking in de praktijk eerder is dat (I)IGP vooral
toegepast wordt binnen de nog beschikbare capaciteit.
OI 7: Besluiten DVO
Hoewel wij hebben geconcludeerd dat de invloed van het DVO op het TVO gering is,
hebben wij in één geval (het moeten opschalen van het rechercheteam) geobserveerd,
dat een DVO-besluit fase 3 van het TVO beïnvloedt. Vanuit de hiërarchische relatie die er
bestaat tussen beide veiligheidsoverleggen is dit logisch, maar de impact kan groot zijn.
Immers, het DVO houdt in hun besluitvorming geen rekening met de
veiligheidsproblemen die op teamniveau worden gepercipieerd (zie subsectie 4.5.2, item
C1.1).
4.5.3 Zes hoofdindicatoren voor het DVO
De bevindingen voor het sturen met intelligence-producten bespreken we hier voor het
DVO aan de hand van de zes hoofdindicatoren die we hebben weergegeven in tabel 4.26.
Wij hebben geen overige indicatoren voor het DVO vast mogen stellen die deze fase
beïnvloeden.
HOOFDINDICATOR C1 STUREN MET INTELLIGENCE-PRODUCTEN: EEN BESLISSING

De bevindingen voor deze hoofdindicator voor het DVO zijn op eenzelfde wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
Item C1.1 Gekwalificeerde uitspraak
In tabel 4.38 geven we de resultaten weer voor het item gekwalificeerde uitspraak.
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Item: Gekwalificeerde uitspraak

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.38: Score gekwalificeerde uitspraak in het DVO.

X

Het doen van een gekwalificeerde uitspraak in een DVO op basis van de scan is slechts
beperkt zichtbaar geworden in onze verkenningsperiode. Dit hangt samen met wat we
eerder hebben geconcludeerd over het DVO, namelijk dat zij zich toch vooral richt op het
in controle zijn op de veiligheid. Door het accent op verantwoorden kijken de deelnemers
aan het DVO vooral terug in de tijd. Daar waar een gekwalificeerde uitspraak enigszins
zichtbaar is geworden, zagen we een ander knelpunt ontstaan. Als de deelnemers aan
een DVO naar een veiligheidsprobleem kijken, kan de conclusie namelijk een andere zijn
dan die van de deelnemers aan het TVO. Het kwalificeren van de problemen is
verschillend.
Binnen het DVO werden de bedrijfsinbraken besproken. De bedrijfsinbraken waren voor
wat betreft het aantal laag te noemen voor de afgelopen twee weken (n=2). Toch werd door
een teamchef een bedrijfsinbraak geadresseerd in het DVO. Het betrof een inbraak bij een
bedrijf dat herhaaldelijk was getroffen. Hij wilde hiervoor graag capaciteit van de
recherche. Deze capaciteit werd in het licht de omvang van de bedrijfsinbraken, de omvang
van andere geprioriteerde voorgedefinieerde categorieën en lopende onderzoeken, niet
gegeven. De teamchef gaf aan dat dan zelf toch op enige wijze op te pakken, want het kan
voor het DVO dan wel geen probleem zijn, voor het slachtoffer is dat wel zo. Door de
bedrijfsinbraken
heeft
het
slachtoffer
problemen
gekregen
met
de
verzekeringsmaatschappij en een mogelijk faillissement zou daardoor in zicht komen.

Hier komt het verschil tot uiting tussen een DVO en een TVO. Kijkt een DVO veel meer
naar patronen in de veiligheidproblemen van het district (en niet altijd daar buiten!); het
TVO kijkt zowel naar de patronen als de individuele impact die een gebeurtenis heeft op
de veiligheid van haar bewoners. De afweging van de ernst in een DVO is daarmee van
een andere orde dan die op het niveau van een TVO.
Als er sprake is van een gekwalificeerde uitspraak in het DVO, is deze gebaseerd op de
evenementenkalender. Doordat de onderwerpen op de evenementenkalender soms echt
risico’s met zich meebrengen wordt de intelligentie aan tafel ook meer aangesproken. Het
verschil tussen de wijze waarop de evenementenkalender wordt gepresenteerd ten
opzichte van de scan is groot. Er is al veel voorwerk gebeurd in de zin van risicobepaling,
maar de afweging of er politie-inzet nodig is ten opzichte van het risico, vindt plaats in het
DVO. De invloed die deze evenementen hebben op de directe meer politieke omgeving
spelen hierbij mogelijk een rol.
Item C1.2 Wegen van problemen
In tabel 4.39 geven we de resultaten weer voor het item wegen van problemen.
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Item: Wegen van problemen

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.39: Score wegen van problemen in het DVO.

X

Ook in het wegen van problemen is de analogie met het TVO te vinden: het wegen is
gelijk aan het nemen van besluiten. Er is daardoor sprake van een 1:1 situatie, waarin één
voorliggend probleem besproken wordt en een besluit volgt. Dit type weging is een
gevolg van de wijze waarop het DVO het overleg heeft vorm gegeven. Tegelijkertijd heeft
deze 1:1 weging/besluitvorming meer diepgang dan de weging/besluitvorming in het
TVO. Vooral waar het gaat om de evenementen, zoals wij eerder hebben beschreven.
Desondanks concluderen wij dat er slechts beperkt sprake is van echt wegen van
problemen in het gehele DVO.
HOOFDINDICATOR C2 STUREN MET INTELLIGENCE-PRODUCTEN: DE ACTIE
De bevindingen voor deze hoofdindicator voor het DVO zijn op eenzelfde wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
Item C2.1: Werking intelligence-producten bij het formuleren van een actie
In tabel 4.40 geven we de resultaten voor het item sturen met intelligence-producten; het
formuleren van de actie.
Item: Sturen met intelligence-producten, het formuleren van actie

DVO district 1

In het geheel niet
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.40: Score item sturen met intelligence-producten voor het formuleren van actie in het DVO.

De werking van een intelligence-product bij het formuleren van de actie op basis van de
scan is voor het DVO in overeenstemming met die in het TVO, namelijk in beperkte mate
(zie subsectie 4.5.1). Zoals eerder gezegd is het intelligence-product “signaal stelsel
bewaken en beveiligen” in feite een opdracht. Vandaar dat we hier alleen het
intelligence-product evenementenkalender behandelen. Voorts gaan we in op het
formuleren van de actie voor de inzet van het rechercheteam.
Evenementenkalender
De evenementenkalender vormt een belangrijk deel van het overleg van het DVO. Zoals al
is gezegd, gaat het om het checken en managen van risico’s. Naast het formuleren van
praktische, operationele acties voor het managen van de risico’s, is opvallend hoe
consciëntieus het DVO het signaleren en adviseren vorm geeft. Hierbij maakt zij gebruik
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van het geven het advies rondom het verlenen van vergunningen voor evenementen aan
het lokale overleg met de gemeente.
Inzet rechercheteam
De opsporing die het rechercheteam uitvoert omvat: (a) het afhandelen van zaken en (b)
opsporen in de zin van het verrichten van rechercheonderzoeken. Hoewel ook bij het
rechercheteam sprake is van krapte, beslissen de leden van het DVO welke zaken door
rechercheonderzoeken zullen worden aangepakt. Intelligence-producten spelen voor het
maken van de beslissing amper een rol. Als er gebruik wordt gemaakt van een analyse
dan betreft dat vooral een operationele analyse. Opsporen is voor het DVO daarmee
meer een handelingrepertoire dan voor het TVO. Maar ook hier geldt dat het een
afgebakend proces is binnen het rechercheteam. Het gaat om door hen uitgevoerde
werkzaamheden (dus geen relatie met de teams) binnen voorgedefinieerde categorieën:
veelvoorkomende criminaliteit en lokaal ernstige criminaliteit.
HOOFDINDICATOR C3 VERLENEN BREDE, SAMENHANGENDE TAAKUITVOERING

De bevindingen voor deze hoofdindicator voor het DVO zijn op eenzelfde wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
Item C3.1 Kennis van de logische samenhang van de primaire processen
In tabel 4.41 geven we de resultaten weer voor het item kennis van de logische
samenhang van de primaire processen.
Item: In hoeverre er kennis van de logische samenhang van de processen
aanwezig

District 1

In het geheel niet
In beperkte mate
X
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.41: Score item kennis van de logische samenhang van de primaire processen in het DVO.

De inhoudelijke invulling van politiezorg door Blauw binnen het DVO kent eveneens een
beperkte logische samenhang van de primaire processen. Het DVO maakt onderscheid
tussen de teams en de recherche. Wel spreekt het DVO over de primaire processen, maar
het richt zich vervolgens vooral op handhaven, want opsporing is met name
voorbehouden aan de recherche. Er wordt als het ware een ‘knip’ aangebracht tussen het
verrichten van politiewerk in de gebiedsgebonden teams en de recherche. De enige
samenhang die er tussen beiden is te vinden, is het feit dat een deel van het werk dat het
rechercheteam verricht in feite werk is waarvoor het team verantwoordelijk is (en
blijft).195
195

Ook als een zaak door de recherche wordt afgehandeld, blijft de zaak de verantwoordelijkheid van de
teamchef. Het feit heeft namelijk in zijn gebied plaatsgevonden.
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Item C3.2 Inzet primaire processen
Zet het TVO zichzelf vast in de primaire processen, het DVO zet zichzelf vast door het
denken in teams. Als de deelnemers aan het DVO over de gebiedsgebonden teams
(territoriaal gezien: het district) spreken dan is de beperking van de inzetstrategie
handhaving, waarbij heel soms de doorstap gemaakt wordt naar opsporing. Het betreft
hier dan vooral de repeterende patronen, waarover wij al eerder hebben gemeld (zie
subsectie 4.5.1, item C5.1).
Als gevolg van de bevindingen voor item C3.1, is item C3.2, de inzet van de primaire
processen niet goed te duiden voor het DVO. We geven daarom geen score. Uit de
verkenning kunnen we wel duiden waar de aandacht rondom het thema politiële inzet
naar uitgaat in het DVO: (1) check op het nakomen van afspraken ten aanzien van (a)
aangekondigde evenementen en (b) de eerder genoemde convenanten, (2) het verlenen
van politiezorg ten aanzien van specifieke incidenten die zich voor hebben gedaan (vaak
een opschalingsituatie), en (3) het signaleren en adviseren.
HOOFDINDICATOR C4 PROBLEEMGERICHT WERKEN

De bevindingen voor deze hoofdindicator voor het DVO zijn op eenzelfde wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
Item C4.1 Hanteren probleemgerichte werkwijze
In tabel 4.42 geven we de resultaten weer voor het item hanteren probleemgerichte
werkwijze.
Item: In hoeverre is er sprake van een probleemgerichte werkwijze
In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.42: Score item hanteren van een probleemgerichte werkwerkwijze in het DVO.

District 1

X

Voor het probleemgericht werken maken we een onderscheid tussen probleemgericht
werken ingegeven door de (1) intelligence-producten scan en evenementenkalender en
(2) op basis van convenant. Het probleemgericht werken op basis van de scan is beperkt
zichtbaar geworden in het DVO. In enkele gevallen (repeterende problemen) heeft het
DVO een begin gemaakt met de probleemgerichte werkwijze, maar uiteindelijk hebben
wij niet geconstateerd dat dit heeft geleid tot een concrete, gezamenlijke en
systematische probleemaanpak. Daarentegen is het probleemgericht werken voor een
evenement of op basis van een convenant in behoorlijke mate aanwezig in het DVO.
Echter, de aandacht ligt hier vooral op de check in plaats van zelf de probleemgerichte
werkwijze te hanteren (zie item C4.2).
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Item C4.2 Handelingsrepertoire binnen de probleemgerichte werkwijze
In tabel 4.43 geven we de resultaten weer voor het item hanteren handelingsrepertoire
binnen probleemgerichte werkwijze.
Item: Handelingsrepertoire binnen de probleemgerichte werkwijze

District 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
X
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.43: Score item handelingsrepertoire binnen de probleemgerichte werkwijze in het DVO.

Volgend uit C4.1 mogen we concluderen dat er van een duidelijk handelingsrepertoire
binnen het probleemgericht werken op basis van de scan geen sprake is in het DVO,
hoewel pogingen daartoe wel te zien zijn. Het DVO benadert een probleem onvoldoende
systematisch, waardoor de acties eerder het karakter hebben van een schot hagel dan
een gericht schot. Dit is in contrast met het probleemgericht werken op basis de
evenementenkalender en de convenanten. Hier is veel meer sprake van (1) systematisch
werken, (2) duidelijke doelformulering en (3) een duidelijk geformuleerd handelingsrepertoire. Vandaar dat we het DVO voor dit item ‘in redelijke mate’ scoren.
Item C4.3 Samenwerking binnen probleemgericht werken
In tabel 4.44 geven we de resultaten weer voor het item samenwerking binnen
probleemgericht werken.
Item: Samenwerking binnen probleemgericht werken
In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.44: Score item samenwerking binnen probleemgericht werken in het DVO.

District 1

X

Vooral binnen de convenanten is er sprake van een samenwerking met het bestuur en
andere partijen. De convenanten zijn veelal gesloten met partijen die binnen de categorie
‘andere partijen’ vallen. Maar ook in de evenementen werkt de politie samen met allerlei
lokale verenigingen. Op het DVO-niveau lijkt er derhalve meer oog te zijn voor de
samenwerking binnen het probleemgericht werken. Vandaar dat we het DVO voor dit
item scoren als ‘in redelijke mate’.
HOOFDINDICATOR C5 STUREN OP INTELLIGENCE-PRODUCTEN: ONDERSTEUNEN ACTIE

De bevindingen voor deze hoofdindicator voor het DVO zijn op eenzelfde wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
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Item C5.1 Sturen op intelligence-producten voor ondersteunen van de actie
In tabel 4.45 geven we de resultaten weer voor het item wijze van sturen op intelligenceproducten voor het ondersteunen van de actie.
Item: Wijze van sturen op intelligence-producten voor ondersteunen van de
actie

District 1

In het geheel niet
X
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.45: Score item sturen op intelligence-producten voor ondersteunen van de actie in het DVO.

Vanwege het feit dat het DVO weinig concrete actiegerichte besluiten neemt op basis van
intelligence-producten (vooral de scan), is het sturen op intelligence-producten amper
zichtbaar in het DVO. Ook hier is het vaak gissen voor de deelnemers aan het DVO, en zij
laten het aan hun onderbuikgevoel over waar de actie te laten plaatsvinden. Het
intelligence-product wordt wel gevraagd, maar het krijgen van het intelligence-product
dat verder reikt dan het meer beschrijven van de veiligheid is in de praktijk tot op heden
moeilijk. Voorts zijn de volgende drie bevindingen van invloed op item C5.1: (1) het in
controle willen zijn, (2) het ontbreken van een duidelijk metabesluit, en (3) het niet
volledig doorlopen ban fase 2 in het DVO. In tegenstelling tot de TVO-en die op dit
moment in het besluitvormingsproces intelligence-productie te kort komen, lijkt het of
het DVO zich dit slechts fragmentarisch beseft. Vandaar dat het DVO hier ‘in het geheel
niet’ scoort.
Item C5.2 Toegevoegde waarde intelligence-organisatie voor het ondersteunen van de
actie
Mede op basis van C5.1 mogen we concluderen dat de zichtbare toegevoegde waarde
van de intelligence-organisatie marginaal is. Volgens de IGP-werkwijze zou het IKP (lees
informatiecoördinator) de stuurploegen moeten voeden. In onze onderzoekseenheid was
daar in zoverre sprake van dat er conform de gemaakte afspraak (de intelligence-agenda)
“geleverd” werd. Door het DVO wordt evenwel amper gebruik gemaakt van de agenda.
Het samenspel zoals bedoeld in de IGP-werkwijze tussen intelligence-producten en de
sturingsprocessen is in het geval van het DVO niet zichtbaar geworden in onze
verkenning. Voor de ondersteuning van de actie door intelligence-producten hebben we
als gevolg hiervan geen data beschikbaar gekregen. We verbinden er derhalve geen score
aan dit item.
HOOFDINDICATOR C6 STUREN OP RUWE DATAVERZAMELING

De bevindingen voor deze hoofdindicator voor het DVO zijn op eenzelfde wijze tot stand
gekomen als voor het TVO.
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Item C6.1 Type (ruwe) dataverzameling
In overeenstemming met de bevindingen voor het TVO zouden we hier onderscheid
moeten maken tussen gerichte en ongerichte dataverzameling. We hebben voor de
voorgaande items mogen concluderen dat van actiegerichte besluitvorming in het DVO
amper sprake is. Als gevolg hiervan hebben wij voor dit item weinig tot geen data
beschikbaar, met uitzondering van gerichte (ruwe) dataverzameling in het kader van
verticale informatiecoördinatie die wij bespreken onder item C6.3.
Item C6.2 Toegevoegde waarde intelligence-organisatie
Na wat we hebben geconcludeerd voor item C6.1 mogen we eveneens concluderen dat
de toegevoegde waarde van de intelligence-organisatie voor het sturen op (ruwe)
dataverzameling niet aanwezig is.
Item C6.3 Mate van sturen op (ruwe) dataverzameling
In tabel 4.46 geven we de resultaten weer voor het item mate van sturen op (ruwe)
dataverzameling.
Item: Mate van sturen op (ruwe) dataverzameling

District 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.46: Score item mate van sturen op (ruwe) dataverzameling in het DVO.

X

Het sturen op (ruwe) dataverzameling is geen thema in het DVO. De enkele keer dat het
thema aan de orde is geweest, betrof het vooral het sturen op de gerichte (ruwe)
dataverzameling. Deze dataverzameling kent als ‘trigger’ de verticale
informatiecoördinatie. Kortom, het ging om een dataverzameling in het kader van
regionale of nationale informatiecoördinatie. De rol van de intelligence-organisatie is
hierbij dat de opdracht en de stroom van data via haar verticale proces van
informatiecoördinatie verloopt. Hoewel, het sturen op ruwe dataverzameling soms wel
een onderwerp is in het DVO vindt de feitelijke sturing plaats door de teamchef van de
gebiedsgebonden eenheid. De mate van het sturen op (ruwe) dataverzameling is
daarmee beperkt te noemen.
Hoewel het sturen op (ruwe) dataverzameling wellicht ook niet direct een taak is van het
DVO, kan zij wel een verbinding maken tussen het beeld van de veiligheid van het district,
de acties die worden verricht en het verzamelen van (ruwe) data. We noemen twee
mogelijkheden. Ten eerste zou het belang van het verzamelen van data aan de orde
kunnen komen in het DVO. Immers, vaak is er maar een beperkt zicht op de veiligheid. Er
worden gissingen gemaakt over wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor bepaalde
repeterende problemen. Door meer gerichte dataverzameling zouden de gissingen dan
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onderbouwd of verworpen kunnen worden. Ten tweede zou er een verbinding gemaakt
kunnen worden tussen het werk dat binnen het rechercheteam wordt verricht en de
gebiedsgebonden teams. Wij vonden het opvallend dat het rechercheteam niet expliciet
gebruik maakte van de gebiedsgebonden teams om gegevens voor hen te verzamelen.
Ook in het maken van deze verbinding zou de rol van dienst Informatie groter kunnen
zijn, dan die zij in de praktijk inneemt. Immers, voor de dienst Informatie is het
eenvoudiger om over de grenzen van de dataverzamelingen van de teams en het district
te kijken, dan dat voor Blauw zelf is.

4.6 Fase 4: Leren door ervaring
In deze sectie bepreken we fase 4: leren door ervaring. Hoewel leren door ervaring vele
dimensies heeft, hebben wij deze beperkt tot: intelligence-producten voor kenniscreatie.
Het gaat daarbij dan om één indicator: het beschikbaar hebben van intelligenceproducten voor kenniscreatie (zie tabel 4.47).
Fase 4: Leren door ervaring
Dimensie
Hoofdindicator
Item
Intelligen- D1: Beschikbare intelligence(D1.1) In hoeverre is er sprake van kenniscreatie door het
ceproducten voor kenniscreatie. evalueren van acties binnen de intelligence/producten?
producten
Tabel 4.47: Dimensie, indicator en item fase 4 van IIGP.

In subsectie 4.6.1 behandelen we deze hoofdindicator voor het TVO. In subsectie 4.6.2
bespreken we verder twee overige indicatoren voor het TVO. Vervolgens behandelen we
in subsectie 4.6.3 de hoofdindicator voor het DVO en in subsectie 4.6.4 bespreken we tot
slot twee overige indicatoren voor het DVO.
4.6.1 Eén hoofdindicator voor het TVO
Fase 4 van het analysekader IIGP is leren door ervaring. In de IIGP leveren intelligenceproducten een grote bijdrage aan het leren door ervaring, doordat de kenniscreatie
ondersteunen.
HOOFDINDICATOR D1 BESCHIKBARE INTELLIGENCE-PRODUCTEN: KENNISCREATIE

Het item voor deze hoofdindicator is (D1.1) het evalueren van de acties en deze
evaluaties te betrekken in het intelligence-product (zie figuur 3.4 in subsectie 3.1.5.).196 De
bevinding voor dit item is tot stand gekomen op basis van het vergelijken van de
waarnemingen in de TVO-en en de data opgedaan in interviews met de deelnemers aan
het TVO.

196

Hoewel we ons bewust zijn dat de reikwijdte van deze hoofdindicator veel breder is, hebben we er voor
gekozen (op basis van ons vooronderzoek) voor nu alleen dit item toe te voegen (zie appendix E).
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Item D1.1 Evalueren actie en betrekken in intelligence-product
In tabel 4.48 geven we de resultaten voor het item evaluatie intelligence-producten in
relatie tot acties weer.
Item: Evaluatie acties
betrekken in intelligenceproduct

Team
Bollenstreek
Noord

Team Katwijk

Team
NoordwijkTeylingen

In het geheel niet
X
X
X
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.48: Score item betrekken evaluatie actie in intelligence-producten in het TVO.

Team Gouda

X

Wij hadden bij aanvang van ons onderzoek de verwachting dat binnen de intelligenceproducten er sprake zou zijn van het leggen van de relatie tussen de intelligenceproductie, doelstelling, de actie en het evalueren van de actie (zie subsectie 3.1.5). In ons
onderzoek hebben we mogen constateren dat dit een verkeerde inschatting was. Het
intelligence-product maakt deze relatie niet. Een gesignaleerd knelpunt hierbij is dat een
specifieke doelstelling nog wel eens ontbreekt in het besluit en soms ook in de
intelligence-producten zelf (bijvoorbeeld het inzetverzoek). Het daarbij geconstateerde
knelpunt is dat de relatie noch in het blikveld van de informatiecoördinatoren, noch in het
blikveld van de deelnemers aan het TVO (zie overige indicator 8) aanwezig is.
4.6.2 Twee overige indicatoren voor het TVO
We mogen vaststellen dat er twee overige indicatoren het leren binnen het TVO
beïnvloeden, namelijk (OI 8) de afwezigheid van structurele aandacht voor leren in het
TVO en (OI 9) de intelligentie van de intelligence-organisatie zelf. We bespreken deze
overige indicatoren onderstaand kort.
OI 8: Afwezigheid structurele aandacht voor leren in het TVO
Het ‘leren door ervaring’ is in de TVO-en wel onderdeel van het gesprek, maar we mogen
niet concluderen dat het structureel plaatsvindt. Het is daarom geen duidelijke fase in het
besluitvormingsproces.
De praktijk laat zien dat er in de TVO-en geen sprake is van het systematisch evalueren
van uitgevoerde acties. Als we binnen het evalueren van acties ook het tussentijds
evalueren van acties (een actie die nog loopt) meenemen, dan mogen we eveneens
stellen dat er dan ook weinig sprake is van zulke tussentijdse evaluaties. Hiermee
bedoelen we dat binnen de TVO-en ook het tussentijds vragen hoe een actie verloopt of
is verlopen weinig aan de orde komt. Bijsturen op acties wordt daarmee problematisch in
de TVO-en. Als er wel sprake is van een soort van ‘evaluatie van een verrichte actie‘ dan
vindt dit eerder plaats op een moment van het formuleren van een actie. We lichten dit
toe.
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Bij het formuleren van een actie (dus fase 3) putten de deelnemers van de TVO-en uit
eerdere ervaringen betreffende het probleem. Wat werkt wel en wat werkt niet. De rol
van de intelligence-organisatie neemt in de functie van de informatiecoördinator deel aan
het formuleren van actie op eenzelfde manier als de overige deelnemers. Kortom, de
coördinator heeft binnen ons onderzoek in zijn rol van coördinator geen nadere inhoud
gegeven. Op basis van de scan en in relatie tot acties had de coördinator echter wel
inzicht kunnen geven, in ieder geval bij wat wij noemen repeterende problemen.
Repeterende problemen (veelal beleidsprioriteiten) zijn problemen die met enige
regelmaat terugkeren als onderwerp waarop actie moet worden ondernomen. Voor
dergelijke problemen is voorbereiding mogelijk is. Echter, als het gaat om deze
repeterende problemen dan worden deze vaak met een blik op de korte termijn
besproken. Aanleiding is dan vaak een waarschuwing die wordt afgegeven door de
informatiecoördinator. Het probleem is dat de termijn voor voorbereiding dan vaak al is
verstreken. Juist op deze repeterende problemen zou Blauw probleemgericht kunnen
gaan werken, waarbij voorbereiding cruciaal is.
Uitzondering op het leren door ervaring vormt het thema evenementen. Hiervoor vindt
eigenlijk altijd standaard een (proces)evaluatie plaats en worden leermomenten
vastgelegd voor de volgende keer dat het evenement plaatsvindt. Hierover mogen we
concluderen dat de deelnemers deze leermomenten gebruiken voor een volgend
beslismoment. We mogen verder concluderen dat dit leren buiten het intelligence-proces
plaatsvindt.
Enkele voorbeelden die in de TVO-en zijn besproken zijn (1) het verplicht schenken van
evenementenbier, (2) het maken afspraken over het plaatsen van TV-schermen bij
belangrijke voetbalwedstrijden, (3) het bewust zorg dragen dat toegangswegen vrij blijven
voor hulpverleners en (4) het trachten om een preventief verbod te krijgen voor personen
die zich bij het evenement hebben misdragen.

OI 9: De intelligentie van de intelligence-organisatie
Naar ons idee zou juist de intelligence-organisatie steeds kritisch moeten zijn op de
intelligence-producten die zij verstrekt. Daarbij zou het moeten gaan om (1) de
dataverzameling waarop het product is gebaseerd en (2) de conclusies die worden
getrokken. In de gehele onderzoeksperiode is binnen geen van de TVO-en dit onderwerp
aan de orde geweest. Wel hebben we in ons vooronderzoek mogen constateren dat de
informatiecoördinatoren van het gehele korps zich bewust zijn van het feit dat het
intelligence-product kwalitatief beter zou moeten zijn (zie hierover verder noot 115 en
verder appendix E).
4.6.3 Eén hoofdindicator voor het DVO
De bevindingen voor fase 4 in het DVO bespreken we langs de indicatoren en items, zoals
die zijn weer gegeven in tabel 4.49.
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HOOFDINDICATOR D1 BESCHIKBARE INTELLIGENCE-PRODUCTEN: KENNISCREATIE

De bevindingen voor de hoofdindicator is op eenzelfde wijze tot stand gekomen als
binnen het TVO.
Item D1.1 Evalueren actie en betrekken in intelligence-product
In tabel 4.49 geven we de resultaten weer voor het item D.1.1. De bevinding voor dit item
is tot stand gekomen om eenzelfde wijze als het TVO.
Item: Evaluatie acties betrekken in intelligence-product

District 1

In het geheel niet
In beperkte mate
In redelijke mate
In behoorlijke mate
In sterke mate
Tabel 4.49: Score item betrekken evaluatie actie in intelligence-producten in het DVO.

X

De bevinding voor item D1.1 is in overeenstemming met die van het TVO. Het evalueren
van acties is geen onderdeel van de intelligence-producten voor zover het de scan betreft.
Voor de evenementenkalender is dat wel het geval. Vandaar dat het DVO ‘in beperkte
mate’ scoort.
4.6.4 Twee overige indicatoren voor het DVO
Voor het DVO signaleren we dezelfde twee overige indicatoren als voor het TVO, namelijk
(OI 9) de intelligentie van de intelligence-organisatie zelf en (OI 10) de afwezigheid van
structurele aandacht voor leren in het DVO en de constatering dat acties ook vervliegen.
OI 9 bespreken we hier niet nader, omdat we deze al in subsectie 4.6.2 hebben
besproken. Onderstaande lichten we OI 10 toe.
OI 10: Afwezigheid van structurele aandacht voor leren en acties vervliegen
Binnen het DVO is het evalueren van evenementen een belangrijk thema en een
geïnternaliseerd proces. Echter, voor de overige onderwerpen in het DVO en specifiek de
uitgezette acties mogen we concluderen dat het evalueren van de actie ongestructureerd
en niet systematisch wordt toegepast. Ook de informatiecoördinator betrekt het
evalueren van de acties niet concreet in de scan. Bovendien komt het voor dat er in een
DVO een actie wordt uitgezet, en dat er in de volgende veiligheidsoverlegbijeenkomsten
niet op terug wordt gekomen. Hierdoor lijkt het alsof veiligheidsproblemen vervliegen.197
De consequentie hiervan is dat we mogen concluderen dat er van bijsturen op acties geen
sprake kan zijn.
Het gevolg hiervan is onder meer dat voorbereiding op bijvoorbeeld ‘repeterende
veiligheidsproblemen’ niet aan de orde komt. Voor het DVO als ook voor de TVO-en geldt
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In procesmatige termen mogen we concluderen dat de PDCA-cyclus niet wordt doorlopen.

193

dat de intelligence-producten vooral de kortere termijn ondersteunen, in plaats van
prospective hindsight toe te passen (Mitchell, Russo & Pennington, 1989).

4.7 Fase vijf: Drie afgeleide hoofdindicatoren voor TVO - briefing
Ons onderzoek voor het bepalen van de startsituatie van de teams voor de IGP-werkwijze
heeft als reikwijdte: van de procesgang van besluiten in de TVO-en tot en met het
communiceren daarvan in de briefing. De briefing vormt het scharnier tussen de TVObesluiten en de praktijk op straat. Vandaar dat de briefing binnen een IGP-werkwijze een
belangrijk stuurmoment is voor Blauw. In de briefing komt de praktijk van
politiemanagement (politiezorg voor Blauw, het intelligence-led beslissen, politiezorg
door Blauw en leren) en de uitvoering van politiewerk samen.
We geven hieronder een preciezere beschrijving ‘van besluit in het TVO naar briefing’ aan
de hand van drie afgeleide hoofdindicatoren (AHI) uit de IIGP. De overgang van TVO naar
briefing noemen we vanaf nu fase 5 van het besluitvormingsproces. Hierbij maken wij de
opmerking dat wij beseffen dat dit een vereenvoudiging is van de complexiteit van de
interne zaken van fase 5, maar wij hebben de duiding van deze fase nodig in hoofdstuk 6
om de relaties te onderzoeken met Intelligent Blauw.198
Fase vijf besluitvormingsproces

Afgeleide hoofdindicatoren

Van besluit in TVO naar briefing

AHI 1: Het delen van het begrip van de veiligheidstoestand
AHI 2: Het geven van opdrachten tot het uitvoeren van actie
AHI 3: Het sturen op het verzamelen van (ruwe) data
Tabel 4.50: Drie afgeleide hoofdindicatoren voor ‘van besluit in TVO naar briefing’.

In subsectie 4.7.1 bespreken we (AHI 1) het delen van het begrip van de veiligheid
(afgeleid uit fase 2 van de IIGP). In subsectie 4.7.2 gaan we in op (AHI 2) het geven van
opdrachten tot het uitvoeren van actie (afgeleid uit fase 3 van de IIGP). In subsectie 4.7.3
bespreken we (AHI 3) het sturen op het verzamelen van (ruwe) data (afgeleid uit fase 3
van de IIGP).
4.7.1 AHI 1: Delen van begrip van de veiligheid
Het delen van het begrip van de veiligheid in de briefing is bedoeld om de agenten die
beginnen aan hun dienst te informeren over de veiligheid die het team raakt. De CvD
communiceert de veiligheid bij de aanvang van een dienst (zie subsectie 2.3.4). De
briefings kunnen naar hun inhoud wat verschillen, maar omvatten samengevat de
volgende onderwerpen. Ten eerste kijkt men in de briefing terug naar de afgelopen 24
uur: wat is er gebeurd?, wat zijn de opvallende zaken?, en waar moet men in de komende
dienst rekening mee houden? Dit overzicht van ‘de afgelopen 24 uur’ stelt de CvD zelf
samen.
198

Wij beseffen dat wij hier het debriefen te kort doen. Debriefen is een cruciaal onderdeel in de IGPwerkwijze, dat vaak wordt vergeten. Juist in het debriefen is naast de controle of de opdrachten zijn
uitgevoerd, vooral het leren van cruciaal belang.
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Ten tweede schenkt de briefing aandacht aan aandachtsvestigingen, die zowel gemaakt
kunnen worden door de dienst Informatie als het team zelf.199 Deze aandachtsvestigingen
kunnen diverse objecten inhouden, zoals een persoon, een auto, en een locatie. Het doel
van deze aandachtsvestigingen is het alert maken van agenten op deze objecten.
Overigens kan de verwachte actie van de agent daarbij divers zijn: van wetenschap
hebben tot in actie komen. De aandachtsvestigingen zijn daarmee te typeren als het
richten van de agenten op straat in hun sensorrol. De relatie met (1) het uitvoeren van
een opdracht en (2) het gericht data verzamelen is daarbinnen aanwezig. 200 Ten derde
worden er soms ook nieuwe vormen voor het plegen van criminele feiten (vaak modi
operandi) in de briefing gedeeld. Te denken valt aan een nieuwe vorm van inbreken of
babbeltrucs.
4.7.2 AHI 2: Opdracht geven tot uitvoeren van een actie
Een opdracht is een uitwerking van het besluit van het TVO. Zo’n opdracht wordt OF
genoemd, afkorting van opdrachtformulier. Het geven van een OF (opdrachtformulier) in
de briefing blijkt vaak lastig (zie Landman et al., 2010). Er zijn twee mogelijkheden: of het
komt niet (expliciet) aan de orde in een briefing of het wordt in een ‘zachte’ formulering
gebracht, waardoor er toch een vorm van vrijblijvendheid is. Het gaat dan ook vaak in de
vorm van een verzoek.201
“Als je toch in de buurt bent van die hangplek, rij er even langs en controleer even (seniorbinnen/ CvD #1)”

Kortom, als we kijken naar de IGP-werkwijze dan mogen we niet concluderen dat een OF
ook daadwerkelijk leidt tot het uitvoeren van een OF. Een mogelijk verklaring hiervoor
werd aangegeven door twee ‘senioren uitvoering’ in een gesprek met ons, waarin
duidelijk werd dat zingeving en inhoud nog wel eens ontbreken. Bovendien lijkt er een
kloof te zijn tussen senioren-binnen en senioren-buiten, die beiden verantwoordelijk zijn
voor de aansturing in Blauw.
Weet je, die OF-jes zijn vaak veel te algemeen en veel te voorspelbaar. Moet je eens naar
de inhoud kijken [er lag een OF op tafel]. Wat is hiervan nou het doel? En wat willen zij nu
dat wij doen? Wat mij irriteert is dat zij bepalen wat wij moeten doen, terwijl wij heel goed
weten wat er voor nodig is voor dit probleem (senioren-buiten #5 en senioren-buiten #8).

199
200

201

Soms is er hier ook sprake van informatiecoördinatie via NIK-RIK-DIK-lijn.
We hebben het al eerder aangegeven, maar het blijft opvallend hoeveel de agenten weten van hun
omgeving. Bij de aandachtsvestigingen valt dat steeds weer op. De hoeveelheid data die dan soms
beschikbaar komt (en niet in de systemen staat) is groot. Bijvoorbeeld bij het herkennen van personen
(bijvoorbeeld bij camerabeelden van diefstal uit een winkel) of signalement van een auto in combinatie
met woninginbraken worden (1) associatief vele verbanden gelegd en (2) verouderde data vervangen
door recente data of worden data aangevuld.
Die vrijblijvendheid wordt zichtbaar in sommige TVO-en (TVO #2 en #4) die een overzicht bespreken
van de uitvoering OF-jes (zie subsectie 4.5.1). Opvallend daarbij is dat het niet gaat om de opbrengst van
de OF-jes maar of ze zijn uitgevoerd. De vrijblijvendheid hangt samen met het debriefen, een proces dat
maar moeizaam tot stand komt binnen de politie (zie Landman et al., 2010).
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4.7.3 AHI 3: Sturen op het verzamelen van (ruwe) data
Het sturen op het verzamelen van (ruwe) data betekent in de eerste plaats gerichte
dataverzameling, waarover wij in subsectie 4.2.3 al hebben gesproken. Het gaat dan om
dataverzameling die van belang is voor een probleem, waar het TVO een keuze voor heeft
gemaakt om actie op te verrichten. Opvallend was in de observatieperiode dat de relatie
tussen een keuze in het TVO en de berichtgeving in de briefing, vaak niet te leggen was.
Dat er sprake moest zijn van dataverzameling werd duidelijk gemaakt in de briefing,
echter waartoe dat zou moeten leiden was niet duidelijk. Op zichzelf is dit bijzonder, want
er is een onderscheid tussen dataverzameling voor beeldvorming (dus voor de
interventie) of dataverzameling in een actie (de interventie). De voor de hand liggende
vraag is dan ook of de agenten die de briefing hadden bijgewoond nu wisten waarom de
data verzameld moesten worden. Naar ons idee ontbrak hier iedere zingeving. Bovendien
hebben we mogen constateren dat er van bijstelling tijdens de briefing op de al
verzamelde data weinig sprake was. Er werd gewacht tot het volgende TVO. Voorts was
er geen intelligence-proces actief op de achtergrond die deze data verrijkte in de zin van
verifiëren van de data of het aanvullen van de data met systeemdata. Kortom, van kort
cyclisch bijsturen in relatie tot het verzamelen van data in het kader van een OF is geen
sprake.202 In het cyclisch bijsturen neemt debriefen een belangrijke plaats in. Wij hebben
in ons onderzoek de debriefing niet verkend. Wel hebben we uit de data van onze
verkenning kunnen afleiden dat van een systematische debriefing op de teams geen
sprake is.

4.8 Antwoord op OV 2
In dit hoofdstuk hebben we de onderzoekseenheden beschreven die van belang zijn voor
OV 2: Op welke wijze kan Blauw het theoretische concept (intelligente) IGP-werkwijze in
een praktisch werkzaam concept omzetten? Wij hebben deze OV onderzocht in de
praktijk van de stuurploegen TVO en DVO. Voorts hebben wij de verbinding tussen een
besluit in het TVO naar de briefing onderzocht. Op grond van onze bevindingen mogen
we concluderen dat de basis voor de IGP-werkwijze aanwezig is in de
onderzoekseenheden. Echter, een intelligente toepassing hiervan zit nog op slot.
Om vanuit de IIGP te komen tot Intelligent Blauw is nodig dat Blauw vanuit de
gehanteerde toepassing van de IGP-werkwijze komt tot een intelligente toepassing
daarvan. Dit moet gepartitioneerd plaatsvinden, dat wil zeggen in de verschillende
overlegmomenten waar het intelligence-led beslissen plaatsvindt over de aanpak en de
inzet van de capaciteit voor de veiligheidsproblemen. De oorzaak van het op slot zitten is
te vinden in een gebrekkige operationalisering van de uitvoering van de IGP-werkwijze.
Uit onze bevindingen hebben we drie knelpunten mogen afleiden die eerst opgelost
202

Het sturen op ongericht data verzamelen staat nauwelijks ter discussie aan het begin van de dienst en
wordt dan ook vaak als onderdeel gezien van het debriefen.
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moeten worden om te komen tot de IIGP. We noemen ze hier kort en beschrijven ze
vervolgens iets uitgebreider.
A. Een zwakke kwaliteit van het besluitvormingsproces.
B. Een zwak begrip van de IIGP.
C. Een zwakke koppeling tussen de tactische en de operationele stuurprocessen.
Wij beantwoorden OV 2 door te stellen dat voor deze drie knelpunten sleutels gevonden
moeten worden, waardoor de knelpunten teniet worden gedaan. Als opstap naar
hoofdstuk 5 lichten we (A), (B) en (C) toe.
A: Zwakke kwaliteit van het besluitvormingproces: het intelligence-led
beslissen
Binnen de stuurploegen is het nemen van intelligence-led beslissingen taai. De oorzaak
van deze taaiheid is vooral te vinden in fase 2 van het analysekader IIGP. Enerzijds kan
gesteld worden dat intelligence-producten het knelpunt vormen, omdat zij zowel in
kwaliteit als kwantiteit onvoldoende beschikbaar zijn. Met name een actief intelligenceproces dat gericht is op het ondersteunen van de verschillende indicatoren van
intelligence-led beslissen ontbeert nog. Anderzijds zijn het vooral de deelnemers aan de
stuurploegen zelf die het knelpunt vormen.
Het doorlopen van fase 2 frustreert het besluitvormingsproces doordat de deelnemers
van de stuurploegen (1) uitgaan van beschikbare intelligence-producten, (2) passief
gebruik maken van de intelligence-agenda en (3) de cruciale drie “hulpvragen” voor de
fase maar marginaal adresseren. Het betreft de “hulpvragen”: (a) stel de meest
toepasselijke vragen, (b) vertaal de antwoorden op de juiste manier en (c) besluit
wanneer je moet ophouden met verder zoeken. Het gevolg hiervan is dat de deelnemers
in fase 3 verstrikt raken doordat (i) de werking van intelligence-producten nog beperkt is
en daarmee dus het doorgronden van veiligheidsproblemen, (ii) er sprake is van intuïtieve
oordeelsvorming en intuïtief wegen en (iii) er een tekort bestaat aan (actiegerichte)
intelligence-producten. Vandaar dat we mogen concluderen dat er nog geen sprake is van
IIGP. Niettemin, mogen we tegelijkertijd ook constateren dat de potentie tot het
intelligence-led beslissen aanwezig is. De deelnemers aan de stuurploegen (1) weten wat
hun intelligence-behoefte is en (2) maken beslissingen makkelijker naar mate de
intelligence-producten de Blauwe praktijk raken. Echter, het actief aanwenden van deze
potentie is nog onderbenut.
B: Zwak begrip IIGP
Op grond van ons onderzoek mogen we concluderen dat begrippen zoals IGP-werkwijze,
politiezorg, primaire processen, en probleemgericht werken vooral als zelfstandige
entiteiten worden behandeld door de deelnemers in de stuurploegen. Daardoor is het
begrip van IIGP in zijn geheel zwak. Zowel in het denken als in de handelingspatronen van
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de deelnemers ontbreekt de samenhang. Door samenhang aan te brengen in de
begrippen en door het herhaaldelijk opnieuw construeren van de IIGP wordt dit zichtbaar.
We hebben al eerder gesteld dat de IGP-werkwijze als een bijzondere manier van werken
wordt gezien in het onderzochte onderzoekskorps (en in de rest van de politie). Door de
constructie van het analysekader IIGP kunnen we stellen dat die verbijzondering niet het
probleem is, maar dat de samenhang tussen de begrippen politiezorg en de
ondersteuning met een intelligente IGP-werkwijze een knelpunt vormt. Daarmee komen
we uit op het belangrijke knelpunt: de poging om IIGP tot een praktisch werkend concept
om te smeden.
C: Zwakke koppeling tactisch en operationeel sturen
De gebrekkige operationalisering van de IGP-werkwijze is eveneens te vinden in een
zwakke koppeling tussen het tactische en operationele sturingsproces, zowel van TVO
naar briefing als van DVO naar TVO. In de relatie TVO naar briefing lijkt er sprake te zijn
van een structurele implementatiefout waardoor een besluit niet leidt tot een
voorgenomen actie. De relatie tussen het tactisch en operationeel sturen vraagt om
systematisch werken in besluit tot en met actie.203 In de relatie DVO en TVO bestaat de
zwakke koppeling eruit dat het ontbreekt aan een metabesluit over de verhoudingen
tussen beide stuurploegen.
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Zeker als bij het vinden van de sleutels het FoBo-concept in relatie wordt gebracht met de keuzen in de
veiligheidsoverleggen en de (de)briefings kan de IGP-werkwijze worden versterkt, omdat de relatie
tussen managementniveau en straatwerk meer bij elkaar wordt gebracht (zie ook Reus-Ianni & Iannie,
199, Lipsky, 1980; Crockcroft, 2010).
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5 NAAR EEN INTELLIGENTE TOEPASSING VAN DE IGP-WERKWIJZE
De centrale vraag van dit hoofdstuk is OV 3: Welke ‘sleutels’ kunnen we identificeren voor
de knelpunten in de praktijk van Blauw? Hiermee bedoelen we sleutels voor het openen
van het slot op de IIGP. De opzet van het hoofdstuk is als volgt. In sectie 5.1 identificeren
we drie sleutels. Vervolgens behandelen we in sectie 5.2 de opzet van ons onderzoek
voor OV 3. Bij het uitvoeren van het onderzoek en het presenteren van de bevindingen
volgen wij het tijdsverloop zie subsectie 4.2.4). We rapporteren onze
onderzoeksresultaten voor elk van de drie sleutels afzonderlijk op teamniveau in de
secties 5.3, 5.4 en 5.5. Hierna maken we in sectie 5.6 de overstap naar districtsniveau. In
sectie 5.7 reflecteren we op de werkzaamheid van de IIGP. In sectie 5.8 geven we een
antwoord op OV 3.

1. IGP-werkwijze

3. Opvullen
leemten

2. Blauw

5. Sleutels

4. Intelligente
IGP-werkwijze

6. Intelligent
Blauw

7. Context Korps Hollands Midden

Figuur 5.1: Het conceptueel onderzoeksmodel met nadruk op onderdeel 2, 4 en 5.

5.1 Identificeren van sleutels
In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht in hoeverre de IIGP al werkend was in de praktijk.
We hebben geconcludeerd dat de basis voor de IGP-werkwijze aanwezig is, maar dat de
IIGP nog op slot zit. Drie knelpunten liggen hieraan ten grondslag (zie sectie 4.8). Het
antwoord op OV 2, op welke wijze Blauw het theoretische concept (intelligente) IGPwerkwijze in een praktisch werkzaam concept kan omzetten, luidde door (1) sleutels voor
de knelpunten te identificeren en (2) deze sleutels gepartitioneerd toe te passen.
In deze sectie identificeren we de sleutels. Om sleutels te vinden voor het slot op de IIGP
moeten de drie oorzaken weggenomen worden. We doen dat door de negatieve uiting in
de beschrijving van de oorzaak (het gemis) te vertalen naar een positieve bewoording.
Daardoor komt de sleutel naar voren (zie tabel 5.1). We bespreken onderstaand de drie
sleutels in de subsecties 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3.
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Oorzaken slot op de IIGP

Sleutels openen slot van de IIGP

1.

Zwakke kwaliteit van het besluitvormingsproces

1.

2.
3.

Zwak begrip van de IIGP
Zwakke koppeling tussen de tactische en de
operationele stuurprocessen

2.
3.

Verbeteren van de kwaliteit van de
besluitvorming
Versterken van het begrip van de IIGP
Versterken van de koppelingen tussen de
tactische en de operationele stuurprocessen

Tabel 5.1: Oorzaken van en sleutels voor het slot op IIGP.

5.1.1 Sleutel 1: Verbeteren kwaliteit van de besluitvorming
De eerste oorzaak voor het slot op de IIGP is de kwaliteit van het besluitvormingproces in
de stuurploeg. Het analysekader IIGP is mede gebaseerd op vier te onderscheiden fasen
van besluitvorming. We hebben voor fase 1 (kaderen) het volgende kunnen vaststellen.
Het standpunt van waaruit de stuurploegen naar politiezorg kijken is: gebiedsgebonden
werken, waarin ook policing of communities, nodale oriëntatie, en het signaleren en
adviseren steeds meer een plek beginnen te krijgen (zie 1.2.3 en 4.3.2). Knelpunten
ontstaan in fase 2 (intelligent vergaren van kennis) en als gevolg daarvan in fase 3: het
intelligence-led beslissen doordat (1) een actief intelligence-proces dat gericht is op het
ondersteunen van de verschillende indicatoren van intelligence-led beslissen ontbeert en
(2) de potentie voor het intelligence-led beslissen nog ingezien moet worden. Doordat er
stagnatie optreedt in de fasen 2 en 3, betekent dat ook dat fase 4 (het leren op basis van
ervaring) onderbenut wordt. Immers, in fase 4 zou er sprake moeten zijn van
systematisch leren. Een eerste voorwaarde hiervoor is een bewustwording van de
knelpunten in de fasen 2 en 3. Vandaar dat we sleutel 1 formuleren als het verbeteren
van de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Door sleutel 1 kan bewustwording gaan
ontstaan evenals het ontdekken van nieuwe handelingspatronen. Kortom,
kwaliteitsverbetering in het besluitvormingsproces zelf, zal de mogelijkheid tot het
effectief uitvoeren van het genomen besluit voor politiezorg vergroten. Door de
bewustwording kan de efficiency in het operationele werk eveneens worden vergroot.204
5.1.2 Sleutel 2: Versterken begrip IIGP
De tweede oorzaak voor het slot op de IIGP is een zwak begrip van IIGP, te weten de
relatie tussen de begrippen intelligente IGP-werkwijze en politiezorg. De essentie van de
relatie is (1) dat de intelligente IGP-werkwijze een ondersteunende werkwijze is voor het
leveren van politiezorg (en niet een te verbijzonderen methode van werken) en (2) dat de
samenhang tussen de intelligente IGP-werkwijze en politiezorg te vinden is in het
besluitvormingsproces. Sleutel 2 dient zich aan door deze oorzaak weg te nemen door het
begrip van de IIGP te versterken.
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Het is hier dat de effectiviteit en de efficiency wordt gevonden.
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5.1.3 Sleutel 3: Verstevigen koppeling tactisch en operationeel sturen
De derde oorzaak van het slot op de IIGP is een zwakke koppeling tussen de tactische en
de operationele stuurprocessen. Het verstevigen van de koppeling tussen deze
stuurprocessen vormt daarom sleutel 3. Heeft sleutel 1 betrekking op het komen tot een
besluit. Sleutel 3 is de sleutel die het slot moet openen om het besluit te implementeren
door de zaken die beheersbaar zijn goed te organiseren. De kans op een succesvol
resultaat wordt daardoor vergroot en de effectiviteit van politiezorg wordt zichtbaar.
Voorts kan een sterke koppeling tussen de stuurprocessen leiden tot efficiency in de
processen zelf.

5.2 Opzet voor OV 3
In deze sectie geven we de opzet van het onderzoek voor OV 3. De opzet beschrijft het
actie- en evaluerend onderzoek binnen de case-study (zie subsectie 1.6.2). In subsectie
5.2.1 verantwoorden we de twee gemaakte onderzoekkeuzen. In subsectie 5.2.2
beschrijven we de dataverzameling en de data-analyse. In subsectie 5.2.3 geven we de
opbouw en tijdsverloop. Tenslotte vermelden we in subsectie 5.2.4 twee afspraken die bij
aanvang van het actieonderzoek gemaakt zijn.
5.2.1 Twee keuzen
De twee richtinggevende keuzen voor het actieonderzoek zijn (A) de dialoog-benadering
van het begrip overleg binnen de veiligheidsoverleggen en (B) de veronderstelling dat
sleutel 1 de sleutels 2 en 3 in werking stelt. We bespreken (A) en (B) onderstaand.
A: Het veiligheidsoverleg als dialoog
Het actieonderzoek verrichtten wij primair binnen stuurploegen op niveau 1 (zie subsectie
4.2.1), omdat daar het intelligence-led beslissen vooral plaatsvindt. De stuurploegen zijn
verantwoordelijk voor de veiligheidsoverleggen (zie subsectie 2.3.3). De eerste keuze
heeft betrekking op de term overleg. Het gaat daarbij om personen of groeperingen die
van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp; hier de veiligheid van het gebied in
relatie tot de nodige en mogelijke politiezorg. Het karakter van zo’n overleg kan divers
van aard zijn. Zo kan het een eenzijdig karakter hebben waarbij de ene partij de andere in
kennis stelt van informatie, een standpunt, mening of adviezen. De uitwisseling kan ook
tweezijdig zijn: informatie, meningen enzovoort worden over en weer ter kennis
gebracht. Wij hebben de keuze gemaakt binnen het actieonderzoek het veiligheidsoverleg
vanuit een tweezijdig karakter te benaderen. Het veiligheidsoverleg als dialoog is onze
keuze.205
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In navolging van Dixon (2000, p. 72) omschrijven wij een dialoog als “een specifiek soort gesprek dat de
persoonlijke relatie tussen de gesprekspartners bevestigt en hun collectieve recht en intellectueel
vermogen erkent om de wereld te doorgronden.” Door een dialoog is het mogelijk om (1) individueel en
samen te leren, (2) een gemeenschappelijke betekenis te ontwikkelen, (3) een (meer) rationele discussie
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B: Veronderstelling sleutel 1 stelt de sleutels 2 en 3 in werking
Voor het openen van het slot zijn drie sleutels geïdentificeerd. Deze drie sleutels raken
alle verschillende onderdelen van het slot op de IIGP. De tweede richtinggevende keuze
is, dat wij veronderstellen dat sleutel 1 de sleutels 2 en 3 in werking stelt. De keuze is
gelegen in het feit dat wij ervan uitgaan dat de veronderstelling juist is.
Voor sleutel 2, het versterken van het begrip van de IIGP, is het nodig dat er kennis
bestaat over de relatie tussen de begrippen intelligente IGP-werkwijze en politiezorg, te
weten (1) de intelligente IGP-werkwijze als een ondersteunende werkwijze voor het
leveren van politiezorg en (2) dat de samenhang tussen de intelligente IGP-werkwijze en
politiezorg te vinden is in het besluitvormingsproces. Om de kennis van de IIGP in
overeenstemming te brengen met het handelen is naast deze kennis vooral de
vaardigheid van besluitvorming nodig (sleutel 1). Besluitvorming kan bespoedigd worden
door intelligence-producten. Een adequate vaardigheid bij het intelligence-led beslissen
(fase 2 en 3) kan de kwaliteit van het besluitvormingsproces aanzienlijk bevorderen. We
zien het als volgt: sleutel 1 stelt sleutel 2 in werking. Daarmee wordt de samenhang
tussen de begrippen (intelligente) IGP-werkwijze en politiezorg meer tastbaar. Daarnaast
stelt sleutel 1 ook sleutel 3 in werking. Dit gebeurt doordat een goed besluit eisen gaat
stellen aan de implementatie van dat besluit. De focus komt te liggen op de koppeling
tussen de tactische en de operationele stuurprocessen. De opgedane ervaring in de
koppeling tussen (1) besluit en uitvoering en (2) het hiervan leren (fase 4) zorgt voor de
procesoptimalisering die in de twee stuurprocessen plaatsvindt.
Steun voor deze keuze is mede gevonden in de literatuur (Tiemeijer, 2011, Russo &
Schoemaker, 2002, 1987). Terzijde merken wij op dat bij het bestuderen van de literatuur
over ILP binnen de politie, het ons opviel dat in diverse publicaties soms expliciet, maar
nog vaker impliciet geconcludeerd wordt dat politiemanagers niet in staat zijn om te
beslissen op basis van intelligence-producten (zie subsectie 1.2.3, onderdeel B en
subsectie 3.1.5).
5.2.2 Dataverzameling en -analyse
Voor de dataverzameling en -analyse doorlopen we drie stappen. Hoewel wij de stappen
in onderstaande alinea’s volgordelijk hebben beschreven, is er sprake geweest van een
iteratief proces in de stappen twee en drie binnen de onderzoekseenheid en tussen de
onderzoekseenheden.
Stap 1 Startpunt actieonderzoek: Bewustwording en samen oefenen
De start van het actieonderzoek was een gesprek met de teamchef (in het team was dit
de bedrijfsvoerder) waar het onderzoek plaatsvond. In een latere fase van het onderzoek
te voeren, (4) samen te werken en (5) elkaar voor te bereiden op de verandering van de context (Dixon,
2000, pp. 27-70, zie ook Nonaka en Takeuchi, 1997, p. 42).
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(zie tijdsverloop) vond eenzelfde gesprek plaats met de plv. DC. Deze gesprekken hadden
tot doel de observaties met betrekking tot de (intelligente) IGP-werkwijze te bespreken
en een beginsituatie te creëren voor het actieonderzoek.
In twee van de vier teams, team Bollenstreek Noord en team Noordwijk-Teylingen, is
besloten om de observaties (en dus de knelpunten) te delen met de deelnemers aan de
stuurploeg. Zo hebben we een eerste oplossing (BOB-methode, zie sectie 5.3)
aangedragen. Vervolgens hebben de deelnemers geoefend met de BOB-methode in een
regulier TVO. Het TVO is afgesloten met een reflectie waarin onderzocht werd wat er
geleerd was in dit TVO. Daarmee werd het systematisch leren gestart. Het gevolg van de
reflectie was een aantal afspraken (zie subsectie 5.2.5).
In de overige twee teams (team Katwijk en team Gouda) is een andere route gevolgd. In
team Katwijk heeft er een structurele terugkoppeling in een periode van 16 maanden
plaatsgevonden tussen enerzijds de teamchef (later de uitvoerend teamchef) en wij als
onderzoeker (later de medewerker van de dienst Informatie die wij hebben opgeleid). De
reden was een gebrek aan voldoende procescoördinatoren. De teamchef wilde zorgvuldig
met het onderzoek en de situatie van zijn team omgaan. Daarom heeft hij gevraagd om
op een later moment in het onderzoek een workshop te mogen organiseren voor de
senioren-binnen (de procescoördinatoren) en senioren-buiten. Deze workshop heeft
eenzelfde opzet gehad als de presentaties bij de twee eerder genoemde teams: dus
observaties teruggeven en daarna oefenen. Let wel: in de periode tussen het observeren
en de workshop is er actief geparticipeerd in het TVO. Tevens zijn ook de afspraken
besproken.
Team Gouda is voor een periode van zes maanden in ons onderzoek betrokken (zie
subsectie 4.2.3). In deze periode heeft er een structureel gesprek plaatsgevonden tussen
de bedrijfsvoerder van het team en ons als onderzoekers. Onze route hier was om steeds
met de bedrijfsvoerder te reflecteren op het TVO en zo bijstellingen te laten plaatsvinden.
Het argument om dat op deze wijze te doen, heeft te maken met de functie van
bedrijfsvoerder (zie noot 43), die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de
procesmatige begeleiding van het TVO.206 Daarnaast hebben wij ook in dit TVO onze rol als
participerende observant opgepakt. Echter, hebben we dit slechts voor een korte periode
kunnen doen (zie subsectie 4.2.5).
In februari 2012 is district Duin en Bollenstreek aan ons onderzoek toegevoegd. Wij
hebben hier ons observatieonderzoek kunnen houden en hebben een eerste begin
206

De rol van bedrijfsvoerder was nieuw in het korps. Om geen speelbal te worden in de discussie over de
inhoud van de functie bedrijfsvoerder of op enige wijze de rol te ondermijnen, hebben wij in overleg met
de bedrijfsvoerder er voor gekozen om de reflectie en bijstellingen meer op de achtergrond te laten
plaatsvinden. Duidelijk moet wel zijn, dat de deelnemers aan het TVO op de hoogte waren van onze rol
als onderzoeker.
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kunnen maken met het actieonderzoek. Dit heeft plaatsgevonden in dialoog met de plv.
DC. Door omstandigheden buiten onze macht hebben we ons onderzoek hier niet kunnen
voltooien. In subsectie 4.2.5 wordt bij het tijdsverloop van ons onderzoek uitgelegd wat
hiervan de oorzaak was.
Stap 2 Dataverzameling en data-analyse
De dataverzameling vond plaats binnen het actieonderzoek door: participerende
observaties (oefenen, interveniëren, analyseren en reflecteren), het organiseren van
workshops, en het hebben van een gesprek met de deelnemers (waaronder ook
interviews begrepen worden). De onderzoeksactiviteiten vonden plaats in de fasen 2 en 3
van het analysemodel IIGP (zie sectie 4.2.1). In elke onderzoekseenheid heeft er zich een
proces afgespeeld van ontdekken, leren, bestendigen en vervolgens weer een nieuwe
uidaging aangaan. Dit heeft steeds in samenwerking plaatsgevonden tussen de
geobserveerden en de onderzoeker. Het evalueren van het proces en de resultaten
gebeurde in drie lagen: (1) in het besluitvormingsproces, (2) in de operationalisering van
de besluiten en (3) in het zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten. De data
die is verzameld per TVO hebben we vastgelegd via interventieactiviteiten en het
resultaat van de interventies. De interventieactiviteiten worden gezien als onderdeel van
de data-analyse.
Stap 3 Reflectie
Na de dataverzameling was het mogelijk om de data te ordenen en te analyseren langs
het analysekader IIGP en de sleutels. Met name het evaluatieonderzoek draagt bij aan de
beantwoording van OV 3, en wel op drie punten. Ten eerste door het beantwoorden van
de vraag: (A) welke interventieactiviteiten activeren de werking van de sleutel? Voor het
beantwoorden van deze vraag hebben we de interventieactiviteiten met elkaar
vergeleken om tot de beantwoording te komen. Ten tweede door het stellen van de
vraag: (B) stelt sleutel 1 daadwerkelijk sleutels 2 en 3 in werking? Voor het beantwoorden
van deze vraag hebben we de dataverzameling van de interventies gegroepeerd en
geanalyseerd aan de hand van de gevonden sleutels. Ten derde hielden we
vanzelfsprekend een open oog voor nog niet geïdentificeerde (sub)sleutels: (C) kunnen
we op basis van een nadere analyse van de bevindingen voor (A) en (B) een verzameling
van (sub)sleutels identificeren?
5.2.3 Opbouw en tijdsverloop
Zoals al aangegeven in subsectie 4.2.4 is de opbouw van ons onderzoek gefaseerd. Na een
experiment in team Bollenstreek Noord (april 2010 – december 2010) zijn in april 2011 de
teams Katwijk en Noordwijk-Teylingen als onderzoekseenheden binnen het onderzoek
betrokken. In februari 2012 is daaraan het DVO van het district Duin en Bollenstreek
toegevoegd om in dezelfde maand van dat jaar ook het team Gouda in het onderzoek te
betrekken (zie figuur 4.6).
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Door het tijdsverloop van het onderzoek hebben de teams en het district niet allemaal
dezelfde tijd en gelegenheid gehad om het leerproces betreffende de drie sleutels te
doorlopen. Daardoor is het proces van ontdekken, leren, bestendigen en vervolgens weer
een nieuwe uitdaging aangaan voor elke onderzoekseenheid iets anders geweest. In
hoofdstuk 4 hebben we de bevindingen gerapporteerd door het vergelijken van de teams
op basis van een gecreëerd nulpunt met behulp van de verrichte observaties. In het
onderzoek van dit hoofdstuk is dat niet op eenzelfde wijze mogelijk, omdat de
onderzoekseenheden in een verschillend stadium van het leerproces verkeren.207 We
geven onze bevindingen over de werking van de sleutels derhalve weer met in acht
neming van de verschillen in het leerproces. Er valt een aantal zaken op, te weten: (1) het
leerproces van het komen tot IIGP is geen lineair proces; het is een proces van vallen,
opstaan en weer doorgaan, (2) een wisseling van een deelnemer in een stuurploeg heeft
zowel positieve als negatieve consequenties voor het gezamenlijk leerproces; positief
omdat er weer een frisse blik aan tafel zit, negatief omdat het gezamenlijke leren door die
persoon wordt gemist en (3) hoewel het proces van Nonaka en Takeuchi (1997)
(socialiseren, externaliseren, combineren en internaliseren) behulpzaam is in het
begrijpen van het leerproces van de teams, bleek dat het borgen van wat geleerd (echt
internaliseren) geen sinecure is.
Naast het tijdsverloop van ons onderzoek heeft een externe factor (de aankondiging van
de komst van de Nationale Politie) invloed gehad op ons onderzoek. Het idee van ‘weer’
een reorganisatie had soms de overhand in de gemoedsrust van de mensen in de teams.
Tegelijkertijd mogen we constateren dat het ‘er zijn’ de boventoon voerde. De
aankondiging van de Nationale politie had voor ons onderzoek vooral weerslag op
districtsniveau. Kort nadat het actieonderzoek op het districtniveau Duin en Bollenstreek
was begonnen, werd bovendien aangekondigd dat er een samenvoeging zou gaan
plaatsvinden met een tweede district van Hollands Midden, namelijk het district Leiden.
Het korps besloot de ontwikkelingen niet af te wachten en besloot bijna onmiddellijk dat
deze twee districten maar alvast moesten doen alsof zij één district waren. Het gevolg
hiervan is geweest dat er een andere dynamiek ontstond in en over het DVO. Wij hebben
toen de keuze gemaakt om bij aanvang van de samenvoeging eenmalig te participeren op
de uitnodiging van het korps. Op grond hiervan hebben wij een vergelijking gemaakt
tussen het DVO van het district Duin en Bollenstreek en het district Leiden langs de lijnen
van (1) de IGP-werkwijze, (2) onze eerdere bevindingen aangaande fase 2 en 3 op
teamniveau, en (3) de opzet van de Nationale Eenheidsbriefing (zie Meesters, 2012).208
207
208

Wij beschouwen het gecreëerde nulpunt als een uitgangssituatie waar vanuit er samen geleerd kan
worden.
In de opzet van de Nationale Politie hanteert men briefing als term voor de stuurploegmomenten. De
nationale eenheidsbriefing betekent daardoor een intelligence-led beslismoment van de eenheidsleiding.
Deze briefing wordt gevoed door de intelligence-organisatie op nationaal niveau en moet doorwerken
binnen de eenheden naar de districten. Het teamniveau is binnen deze briefingcyclus geen onderdeel
meer binnen de Nationale Politie. In de praktijk wordt het teamniveau wel betrokken.
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Vervolgens hebben we besloten om geen verdere onderzoeksactiviteiten te verrichten op
DVO-niveau. De achterliggende reden was dat hier de politieke arena van politiechefs een
rol ging spelen. Het op inhoud leren, zo was onze inschatting, leek op dat moment een
brug te ver.
5.2.4 Twee afspraken bij aanvang actieonderzoek
In hoofdstuk 4 hebben we ons op de inhoud van de veiligheidsoverleggen van de
stuurploegen op niveau 1 gericht. De wijze waarop het veiligheidsoverleg vorm krijgt,
hebben we nog niet aan de orde gesteld. We bespreken dit thema hier in het kort, omdat
het geleid heeft tot twee afspraken bij aanvang van het actieonderzoek.
In de loop van de observatieperiode hebben we mogen concluderen dat in de wijze
waarop het veiligheidsoverleg vorm krijgt een duidelijke rode draad zichtbaar is. De
teamchef in het TVO en de plaatsvervangende districtchef in het DVO zijn vooral aan het
werk als we de spreektijd als indicatie hanteren. Het gevolg hiervan is tweeledig: (1) de
overige deelnemers zijn eerder toeschouwers, die af en toe ten tonele mogen komen in
plaats van actieve medespelers en (2) het doel om te komen tot het combineren van
expertise in de stuurploeg wordt niet bereikt. Punt (2) werd daarenboven versterkt
doordat in de veiligheidsoverleggen de primaire processen een dominante invalshoek
zijn. Van een integrale benadering van de veiligheid is daarom geen sprake (zie hoofdstuk
4). Mede doordat de teamchef inhoudelijk en procesmatig het veiligheidsoverleg leidde,
had hij noch de ruimte en soms ook niet de distantie om het gesprek dat werd gevoerd in
het veiligheidsoverleg tot zich te nemen. Vandaar dat de eerste afspraak werd gemaakt
met de teamchef. Ten tijde van het actieonderzoek zou hij geen voorzitter meer zijn van
de stuurploeg. De uitvoerende teamchef of de bedrijfsvoerder van het team ging deze rol
vervullen, opdat de teamchef vanuit de inhoud van het gesprek kon interveniëren.
Daarnaast werd een tweede afspraak gemaakt. Het actieonderzoek had tot doel samen te
leren, waarin ruimte is om zowel positieve als minder positieve zaken bespreekbaar te
maken.209

5.3 Sleutel 1: Verbeteren kwaliteit besluitvormingsproces TVO
Het verbeteren van de kwaliteit van het besluitvormingsproces voor de fasen 2 en 3
betekent in feite het verbeteren van het intelligence-led beslissen. De methode die we
hebben gehanteerd in ons actieonderzoek om sleutel 1 werkend te krijgen, is een binnen
de politie gangbare methode, namelijk BOB. BOB is de afkorting van beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming (zie Diekstra, 2007). De methode-BOB hanteert de
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We hebben hierbij afgesproken dat onderwerpen die in een ander overleg horen, ook daar belegd
worden. In Hollands Midden is er een onderscheid tussen het TVO en het teammanagement overleg
(TMO). In het TMO worden de beheersmatige zaken besproken. Het maken van keuzen aangaande
veiligheidsproblemen is voorbehouden aan het TVO.
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OvD bij grootschalige incidenten.210 Hoewel wij oorspronkelijk andere termen hadden die
als hulpmiddel (ons analysemodel en de drie vragen binnen fase 2) konden dienen voor
het verbeteren van het besluitvormingsproces, hebben wij deze termen ingewisseld voor
de methode-BOB (zie tabel 5.2 voor de relatie tussen de methode-BOB en de fasen 2 en 3
uit ons analysekader). De reden om aan de methode-BOB de voorkeur te geven was dat
de methode-BOB voor politiemensen herkenbaar is. Binnen de politie is de methode-BOB
dan ook een werkwoord geworden: we BOB-en. De uitdaging was om door te BOB-en in
de stuurploeg het intelligence-led beslissen te verbeteren. Kortom, het hanteren van een
bekende methode, maar toegepast op een ander deel van het politiewerk.
Methode-BOB

Analysemodel IIGP

Beeldvorming

Fase 2: Intelligent vergaren van kennis
Er is in deze fase sprake van:
 Beschikbare intelligence-producten voor begrip van de veiligheid (HI 13)
 Sturen op intelligence-producten opdat begrip van de maatschappelijke veiligheid
bestaat voor een toekomstig beslismoment (HI 7)
 Sturen met intelligence-producten voor het verkrijgen van begrip van de huidige
veiligheid (HI 8)
Fase 3: tot een conclusie komen …
 Sturen met intelligence-producten voor het komen tot een beslissing (door het
formuleren van een gekwalificeerde uitspraak en het wegen van de zwaarte van de
veiligheidsproblemen) (HI 9)
Fase 3: … en beslissen
 Sturen met intelligence-producten voor het formuleren van een actie (HI 10),
waarbij de verbinding wordt gemaakt met politiezorg door Blauw met en zonder
partners (HI 5 en HI 6)
 Sturen op intelligence-producten voor het ondersteunen van de actie (HI 11)
 Sturen op (ruwe) dataverzameling (HI 12)

Oordeelsvorming

Besluitvorming

Tabel 5.2: De methode-BOB en het analysemodel IIGP.

In subsectie 5.3.1 bespreken we de bevindingen voor het verbeteren van het intelligenceled beslissen (sleutel 1) in het TVO. In subsectie 5.3.2 evalueren we sleutel 1, signaleren
we nieuwe knelpunten en geven we oplossingen. De oplossingen beschouwen we als
subsleutels van sleutel 1. In subsectie 5.3.3 geven we een tussenconclusie.
5.3.1 Verbeteren vaardigheid intelligence-led beslissen in het TVO
Voor het verbeteren van het intelligence-led beslissen hanteren we dus de methode-BOB.
Het BOB-en start met beeldvorming over de veiligheid van het teamgebied. De input voor
de beeldvorming zijn de vier beschikbare intelligence-producten: (A) de scan, (B) de
inzetverzoeken van wijkagenten, (C) CIE-informatie, en (D) MMA-meldingen (zie subsectie
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In een gesprek met de toenmalige plaatsvervangend korpschef van Hoorn van het korps Hollands
Midden werden wij door hem op deze methode geattendeerd. Dit gebeurde naar aanleiding van de door
ons gedane observaties in team Bollenstreek Noord rondom het thema: knelpunten binnen het hebben
van begrip van de veiligheid in een team.
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4.4.2). In het actieonderzoek hebben we ons gericht op de scan en de inzetverzoeken,
omdat deze twee intelligence-producten vooral het begrip geven aangaande de veiligheid
in onze onderzoekseenheden (zie subsectie 4.4.2). 211 We bespreken onderstaand de
bevindingen van het BOB-en op (A) de inzetverzoeken van wijkagenten en (B) de scan. De
reden waarom we het BOB-en op het inzetverzoek behandelen voor het BOB-en op de
scan, is dat in onze eerste onderzoeksperiode (team Bollenstreek Noord) het oefenen met
het BOB-en allereerst is toegepast op een inzetverzoek.
A: Het BOB-en toegepast op de inzetverzoeken van de wijkagenten
De overgang tussen het observatieonderzoek en het actieonderzoek in het team
Bollenstreek Noord heeft plaatsgevonden (zie subsectie 5.2.3) door het presenteren van
de bevindingen uit de observatieperiode en het BOB-en te oefenen in het TVO. Soms
heeft een onderzoeker geluk. Juist in dat TVO was er een inzetverzoek door een wijkagent
ingediend die een perfecte casus vormde. Wat was er aan de hand?
Casus: Op een plein binnen het team Bollenstreek Noord was er al enige tijd sprake van
overlast door een groep hangjeugd in de avond. De buurt klaagde hierover zowel formeel
met een melding als ook bij de wijkagenten. De overlast die werd ervaren, bestond uit het
maken van herrie, het drinken van alcohol en het maken van rommel. De wijkagenten
gaven aan dat deze overlast een situatie was waarvoor inzet van het team nodig was. Er
waren twee additionele redenen: (1) een aantal bekenden van de wijkagenten maakte
onderdeel uit van de groep en (2) er waren opvallend jonge meisjes aanwezig in de groep
(TVO #1).

De procedure verliep als volgt. Allereerst moest door de deelnemers aan het TVO
beeldvorming plaatsvinden. De deelnemers moesten vaststellen of er sprake was van een
probleem en wat dan wel het probleem was. Dat er sprake was van een probleem werd al
snel duidelijk, wellicht ook mede ingegeven door het feit dat de overlast op de locatie al
eerder aan de orde was geweest in het lokale politieoverleg. En toch? Wat was het
probleem? In eerste instantie zou gedacht kunnen worden aan overlast door een
hanggroep van jeugdigen. Echter, door de toevoeging van de wijkagenten dat een deel
van de groep bestond uit bekenden en dat er een opvallende aanwezigheid was van jonge
meisjes in de groep, werd het in tweede instantie duidelijk dat het beeld van de situatie
(het aanvankelijke probleem) niet volledig helder was. De oordeelsvorming was daarom
als volgt. De door buurtbewoners ervaren overlast was duidelijk. Dit was niet acceptabel.
Maar was dat het probleem? Was de groep het probleem? Of was er nog meer? Naar het
oordeel van de deelnemers aan het TVO moesten er nog twee vragen beantwoord
worden: (1) uit welke personen bestaat de groep? en (2) wie zijn deze personen? De
besluitvorming die volgde was drieledig, namelijk dat: (1) op de locatie dagelijks
controlerend moest worden opgetreden in verband met de overlast, (2) tijdens dit
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De achterliggende gedachte was, dat als het besluitvormingsproces voor deze intelligence-producten
verbeterd zou zijn, het proces ook op een meer organische wijze toegepast zou worden op het
intelligence-product: CIE-informatie en MMA-meldingen.
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optreden er sprake moest zijn van gerichte (ruwe) dataverzameling op de locatie en (3) er
met de gemeente contact onderhouden diende te worden in verband met de rommel die
werd gemaakt. Concreet betekende dit, dat de agenten een opdrachtformulier (OF)
kregen in de briefing waarop vermeld stond: (1) de tijdstippen waarop het controleren
van de locatie moest plaatsvinden en (2) welke data zij precies moesten verzamelen. De
OF was daarin heel specifiek. Ofwel sleutel 1 stelde sleutel 3 hier al in werking. Het
controleren werd nader ingevuld, doordat gesteld werd dat de agenten op grond van de
APV miniprocessen verbaal mochten schrijven voor het drinken van alcohol en het maken
van de rommel. Voor het verzamelen van (ruwe) data werd gedetailleerd weergegeven
welke data verzameld moest worden, namelijk niet alleen persoonscontrole maar ook
data over de rommel op de locatie. Op grond van deze data, was het team in staat om de
gemeente te adviseren om grotere afvalcontainers te plaatsen in verband met de rommel
die werd gemaakt. Voorts werd de afspraak gemaakt om voor het volgend TVO een
‘nieuw’ beeld van het probleem beschikbaar te hebben.
Een plein met wat ‘hangjeugd’. Een relatief eenvoudig probleem zo op het eerste oog.
Het BOB-en bleek effectief om op grond van het beschikbare intelligence-product (1) een
beeld te krijgen van het probleem (HI 8), (2) een besluit te nemen door het komen tot een
beslissing (HI 9), (3) een actie te formuleren (HI 10), (4) te sturen op een (ruwe)
dataverzameling (HI 12), (5) te kunnen signaleren en adviseren aan het bestuur en het
probleem gezamenlijk aan te kunnen pakken (HI 6) en (6) te sturen op intelligenceproducten voor een toekomstig beslismoment (HI 7).
Het nut van het BOB-en werd in een volgend TVO nog duidelijker, toen bleek dat op basis
van een intelligence-product de beeldvorming over de groep was verfijnd. De groep van
jeugdigen bestond uit een combinatie van personen die niet wenselijk was, aldus het
TVO. Zo was er regelmatig een zedendelinquent op de locatie met een voorkeur voor
jonge meisjes gesignaleerd, terwijl er op de locatie opvallend veel meisjes van 13/14 jaar
waren. Daarnaast was een regelmatige bezoeker van de locatie een bekende drugsdealer
uit een andere regio. Kortom, er was sprake van een aanzienlijke blikwisseling bij de
deelnemers in het TVO. Het oordeel dat volgde op de beeldvorming was dat het hier ging
om een ernstige situatie. Er werd besloten om met het verkregen intelligence-product
met informatie (over de groep) naar het bestuur te gaan en hen te adviseren om een brief
aan de ouders of verzorgers van de meisjes te sturen, waarin stond dat het niet wenselijk
zou moeten zijn dat zij zich op die locatie bevonden binnen deze groep. Voorts werd de
controle op de bekende drugsdealer verscherpt. Tot slot, werd besloten om het
controleren van de locatie en het verzamelen van (ruwe) data over de hanggroep
voorlopig nog voort te zetten. Kortom, er werden drie nieuwe besluiten genomen.

209

Het BOB-en op inzetverzoeken van wijkagenten is als proces ook doorlopen door twee
andere teams (TVO #2 en #3).212 Hoewel het BOB-en ook in deze teams meer een
handelingspatroon is geworden, mogen we concluderen dat het BOB-en eigenlijk te taai is
om consequent vol te houden. De deelnemers aan het TVO zijn allengs geneigd om al snel
een oordeel te vellen over het voorliggende probleem en daar gelijk een actie aan te
verbinden. Een meer prangend veiligheidsprobleem bleek in de verschillende
onderzoeksperioden een betere aanjager te zijn voor de mate waarin het BOB-en beklijft
in de stuurploegen.
B: Het BOB-en toegepast op de scan
In hoofdstuk 4 hebben we duidelijk gemaakt dat intelligence-producten toegevoegde
waarde hebben als zij de deelnemers het gevoel geven dat het product kenmerken heeft
van nabijheid: de beschikbaarheid van het intelligence-product op de omgeving van het
team die een verbondenheid met het team impliceert. Hierbij zouden we kunnen denken
dat deze nabijheid toch eigenlijk al in de scan aanwezig is, omdat de scan het teamgebied
als focus heeft. In de werking van de scan bleek deze nabijheid echter in het geheel niet
(zie subsectie 4.4.3, hoofdindicator B3, item B3.1). Door het BOB-en toe te gaan passen
op de scan veranderde haar werking: van een rituele behandeling, in een bespreking met
toegevoegde waarde. De scan kreeg door het BOB-en nabijheid.213 Hoewel de scan nog
steeds de connotatie had van een analyse, kwam door het toepassen van het BOB-en (en
dan vooral hier nog de beeldvorming) de focus op een heel natuurlijke wijze te liggen op
het sturen op intelligence-producten (HI 7) door het stellen van vragen.
Het stellen van nadere ‘informatievragen’ was geen gewoonte in de teams (zie subsectie
4.4.3, hoofdindicator B1). Door het toepassen van het BOB-en volgden allengs vele
‘informatievragen’. De drie belangrijke ‘hulpvragen’ uit fase 2 werden meer en meer
zichtbaar, namelijk (1) stel de meest toepasselijke vragen, (2) vertaal de antwoorden op
de juiste manier en (3) besluit wanneer je moet ophouden met verder zoeken. Dit was
nodig, want wat eerder als duidelijk werd verondersteld in de TVO-en, bleek toch niet
eenduidig. Het verbaasde de deelnemers aan de TVO-en (#1, #2 en #3) zelf soms hoeveel
vragen zij eigenlijk nog hadden. In tegenstelling tot de observatieperiode in het
actieonderzoek nam de informatiecoördinator een actielijst mee naar huis van alle te
beantwoorden vragen.
Door het BOB-en werd het sturen op intelligence-producten geactiveerd voor zowel (1)
een toekomstig beslismoment (HI 7) als (2) het ondersteunen van een actie (HI 11). Het
gevolg was dat Blauw kenmerken kreeg van een pull-organisatie voor intelligence212
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Voor de duidelijkheid in TVO #4 is het BOB-en als methode geduid. Wij zijn echter niet meer in staat
geweest deze methode nader te onderzoeken in TVO #4 (zie verloop van het onderzoek in subsectie
2.1.3).
Let op, in dit deel van het onderzoek was de scan als product niet veranderd, maar de verandering was de
manier waarop de deelnemers aan het TVO de scan benaderden.
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producten; Blauw die bepaalt welke intelligence-producten nodig zijn.214 De intelligenceagenda, hoewel nog steeds niet als term aanwezig, begon te werken. In plaats van een
verbreding aan onderwerpen, zoals wij die verwachtten, was de geformuleerde
intelligence-behoefte te typeren als een verdieping van de intelligence-productie.
Kortom, de nadruk werd meer en meer gelegd op de actiegerichtheid van de intelligenceproductie.
De scan werd voor het BOB-en op een relatief ‘platte’ wijze gecommuniceerd binnen een
TVO. Zo kon het voorkomen dat een informatiecoördinator aangaf dat er een stijging was
van diefstal van scooters (TVO #3). Dit werd gehoord en geïnternaliseerd. Vervolgens
werden de volgende vragen gesteld: (1) welk merk scooters zijn het dan?, (2) waar zijn
deze dan gestolen?, en (3) wanneer heeft dat dan plaatsgevonden? De
informatiecoördinator had hierop geen antwoord en zou daar spoedig op terugkomen. Het
gevolg van het stellen van de vragen door de overige deelnemers aan het TVO heeft
daarmee consequenties voor de voorbereiding van de informatiecoördinator. Het is de
coördinator namelijk duidelijk geworden dat iedere uitspraak een onderbouwing en een
verdieping verdient. In ieder geval geldt dat voor de zaken die hij zelf aanreikt.

De bewustwording die ontstond door het formuleren van de intelligence-behoefte zorgde
er gaandeweg voor dat in alle TVO-en logische verbindingen zichtbaar werden tussen de
intelligence-behoefte en de (ruwe) dataverzameling (HI 12). Voorts brak het besef door
dat een Blauw team zelf een belangrijke leverancier was voor de data op basis waarvan
de intelligence-producten geproduceerd werden. Een voordeel hierbij was de
beschikbaarheid van het FoBo-concept (zie verder subsectie 5.5.3). Eenzelfde
bewustwording ontstond ook bij het verrijken van de verzamelde data (zie eveneens
subsectie 5.5.3).
Door het BOB-en en het stellen van verhelderingsvragen ontstond gaandeweg een nieuw
handelingspatroon in de TVO-en aangaande de beeldvorming, die invloed had op de
oordeelsvorming en de besluitvorming van de deelnemers aan het TVO. Voor de
oordeelsvorming betekende het nieuwe handelingspatroon dat zij op basis van de
antwoorden op hun vragen, in de gelegenheid werden gesteld de situaties binnen de
veiligheid te begrijpen en op basis hiervan te komen tot een (meer) onderbouwde
uitspraak en weging van een situatie (HI 8). Intelligente normen werden voorzichtig
zichtbaar. Er ontstond besef bij de deelnemers aan het TVO dat zij het platform vormden
waarbinnen de ernstbepaling en afweging plaatsvond.
Casus: In een TVO werd voor het eerst geoefend met het bespreken van het integrale zicht
op de veiligheidsproblemen van het team. Alle voorgedefinieerde categorieën van de scan
inclusief de inzetverzoeken en CIE- en MMA-meldingen werden doorgenomen. Er werd
daarbij alleen de mogelijkheid gegeven tot (1) beeldvorming, (2) het stellen van andere
informatievragen en (3) het geven van een oordeel of het veiligheidsprobleem aan de orde
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De dienst Informatie was tot dan toe (2012) te typeren als een push-organisatie (zie subsectie 4.1.2). De
dienst Informatie bepaalde voor Blauw de intelligence-behoefte. Natuurlijk was er ruimte voor wat zij
noemde maatwerkvragen, maar de standaardproducten waren vooral vastgesteld door de dienst
Informatie zelf (zie ook Fiering et al., 2010).
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kwam voor het nemen van een besluit met betrekking tot inzet. Op enig moment vond de
teamchef het heel lastig. Een interventie van de actieonderzoeker maakte duidelijk dat het
integrale beeld alleen aard en omvang aangaf. De reactie van de teamchef was
overduidelijk. “Het zegt niks over de ernst, de impact op de veiligheid binnen mijn team”.
“Nee”, zo was de respons, “daar zijn jullie voor verantwoordelijk om dat te bepalen”.
Vanaf dat moment werd het nemen van besluiten op grond van een voorliggend
intelligence-product veel gemakkelijker. Bovendien was het opvallend dat ook partners
werden betrokken als opties voor de te nemen actie. Signaleren en adviseren kwam zo op
een natuurlijke wijze op gang (TVO #1).

Door de oordeelsvorming werd de besluitvorming concreter. Het formuleren van een
actie werd gezien als een antwoord op het onderbouwde en gewogen probleem. De
werking van intelligente normen leidde er mede toe dat in het formuleren van de actie
een dialoog ontstond over hoe het team moest acteren. Meer precies, de dialoog
ontstond over welke politieactie er geformuleerd moest worden en welke acties van
anderen in de maatschappelijke veiligheidszorg verwacht mochten worden (HI 10, HI 5 en
HI 6). Soms leek het wel een kerntakendiscussie op teamniveau. Vandaar dat wij
(vooruitlopend op sleutel 2) hier stellen dat intelligente normen ‘politiezorg voor Blauw
en politiezorg door Blauw’ bij elkaar brengen in de besluitvorming. Dit gebeurde ook in de
volgende casus, die in het vorige hoofdstuk eveneens reeds aan de orde is geweest.
Casus: TVO (#2) had een probleem dat werkelijk intelligente normen nodig had. Op een
prachtige zondagmiddag werd het team verrast doordat ongeveer 100 motorrijders een
bezoek brachten aan een in hun teamgebied gelegen café. Deze motorrijders behoorden tot
de zogenoemde 1% motorclubs. De vraag die hier voorlag was: wat is nu het probleem? De
beeldvorming van het probleem was bij de verschillende deelnemers in het TVO maar ook
buiten het TVO heel verschillend. Ieder leek vanuit zijn eigen perspectief dit ‘probleem’
anders te wegen. Bij een aantal van de procescoördinatoren ging het vooral om de
veiligheid van de eigen mensen, dat was het probleem en het bestuur moest het verder maar
oppakken. De teamchef zat op de lijn van de risico’s die een dergelijke motorclub bij
frequenter bezoek zou hebben voor zijn teamgebied. De districtchef was meer bezig met de
bestuurlijke situatie en de chef van het SGBO dat zich bezighield met de motorclubs zat
meer op de lijn van datavergaring en opsporing. Zowel in het TVO als daar buiten hebben
wij een interventie toegepast. In het TVO zijn we op zoek gegaan naar het onderscheid
tussen 100 motorrijders en 100 wielrenners. Dat was geen vergelijking vond men eerst,
maar later bleek dat het de uitstraling van de motorclub en het gedrag van de leden van de
motorclub was, die de soms felle reactie teweeg bracht. Deze reactie kwam voort uit het
feit dat de politiemanagers niet meer het gevoel hadden de baas te zijn in het eigen gebied.
Later in een gesprek met de teamchef bleek dat dit ook de discussie was die buiten het
TVO speelde met de districtchef en bestuur. Als vanuit de optiek van de openbare orde
werd gekeken naar het probleem dan was de gewenste situatie dat de motorrijders het
teamgebied mochten bezoeken, mits ook zij zich aan de gangbare regels houden van het
sociale verkeer. Dus: op goede plaatsen de motors parkeren, niet drinken buiten de
terrassen, niet met drank op achter het stuur et cetera. Als de optiek was de gevolgen van
de motorclub voor het uitgaansgebied, dan was er sprake van nog veel onbeantwoorde
vragen die nader onderzocht moesten worden.

Hoewel de gekwalificeerde uitspraken en weging voorzichtig zichtbaar werden, mogen we
op dit moment niet stellen dat het besef van intelligente normen binnen elk van onze
onderzoekseenheden is doorgedrongen. Dit heeft vooral te maken met het tijdsverloop
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van ons onderzoek. Wel viel het op in de teams dat er door het integrale zicht en het
BOB-en steeds meer vraagstukken over de ‘ernst’ en ‘is dit voor ons politie’ naar voren
kwamen. Intelligente normen en het wegen lijken daarmee vooral invloed te hebben op
fase 1 van intelligence-gestuurde politiezorg: het kader van politiezorg voor Blauw.
5.3.2 Evaluatie van sleutel 1
In de evaluatie van sleutel 1 hebben we voor het toepassen van het BOB-en op het
inzetverzoek en de scan een verschil mogen constateren: het BOB-en op de scan is taaier
dan het BOB-en op een inzetverzoek. We lichten dit toe. Bij een inzetverzoek is in
tegenstelling tot de scan veelal sprake van een 1:1 relatie tussen probleem en besluit,
want bij een inzetverzoek gaat het veelal om één mogelijk probleem, dat is toegelicht en
daarbij is de actie al benoemd. Voor de scan is dat anders. De scan is een statische
weergave van een aantal incidenten op vooraf gedefinieerde categorieën. De scan kan
daarmee meerdere, mogelijke problemen (N) in zich hebben, zowel binnen de vooraf
gedefinieerde categorieën als ook daartussen. Daaruit kunnen dus even zoveel besluiten
voortkomen. Het toepassen van het BOB-en op de scan is daarmee een complexe opgave.
Het gaat om besluitvorming die zowel N:1 dan wel N:N kan betreffen. Bovendien kan er
een relatie bestaan tussen het inzetverzoek en de scan. We geven onderstaand een
beschrijving van het proces dat het TVO Bollenstreek Noord heeft doorgemaakt en dat
ook in de andere TVO-en soortgelijk was. De knelpunten zijn zichtbaar gemaakt evenals
aanwijzingen voor het oplossen van de knelpunten.
Het proces dat het TVO Bollenstreek Noord heeft doorgemaakt is als volgt. Het
handelingspatroon voor de scan was een één op één (1:1) besluit. Anders gezegd bij elk
mogelijk probleem werd een mogelijk besluit gecreëerd. Dit is vergelijkbaar met
inzetverzoeken. In de vergaderopzet van het TVO was de agenda als volgt: eerst werd de
scan behandeld en vervolgens de inzetverzoeken. Door het BOB-en op de scan werd het
begrip van de veiligheid van het team verbeterd. Op zichzelf was daarmee nog niks aan de
hand. Hierdoor ontstond echter wel de situatie dat sommige onderwerpen die
aanvankelijk 1:1 werden besproken op basis van de scan later weer aan de orde kwamen
in het TVO bij het behandelen van de inzetverzoeken. Natuurlijk was er een relatie tussen
de scan en de inzetverzoeken voor de veiligheid, maar deze relatie werd niet expliciet
gelegd doordat de intelligence-producten gescheiden behandeld werden. Het gevolg
hiervan was dat eerdere besluiten op basis van de scan (namelijk de 1:1 inzet) soms
herzien moesten worden (blikwisseling). Voorts hebben we ook mogen constateren dat
het 1:1 BOB-en er toe leidde dat ook op het einde van het veiligheidsoverleg het TVO
opnieuw moest beslissen over de inzet. Bovendien werd dit meer prangend als in het TVO
bleek dat het proces opsporing een grote werkvoorraad had (zie OI 6 in subsectie 4.5.2).
In tabel 5.3 geven we een beschrijving van drie gevolgen van het in werking stellen van
sleutel 1. Deze gevolgen leiden vervolgens tot vier lessen, die wij beschouwen als
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afgeleide subsleutels van sleutel 1. We lichten de subsleutels (1a), (1b), (1c.1) en (1c.2) in
onderstaande alinea’s nader toe.
Sleutel 1: Verbeteren van de kwaliteit van het besluitvormingsproces in fase 2 en 3
Gevolgen sleutel 1
(a) Het BOB-en leidt tot de behoefte aan
overzicht in de input voor het
besluitvormingsproces
(b) Het BOB-en leidt tot de behoefte van het
vermijden van het herzien van besluiten.
(c) Het BOB-en leidt tot de behoefte aan
kwalitatieve input

Lessen die leiden tot afgeleide sleutels voor sleutel 1
Subsleutel 1a: Gebundelde intelligence-producten per
onderwerp
Subsleutel 1b: Uitgestelde besluitvorming

Subsleutel 1c.1: Gewenste kwaliteit inzetverzoeken te
expliciteren
Subsleutel 1c.2: Kwantiteit inzetverzoeken voor TVO
borgen door duidelijk procesafspraak
Tabel 5.3: Gevolgen in werking stellen sleutel 1 en geïdentificeerde subsleutels.

Subsleutel 1a: Gebundelde intelligence-producten per onderwerp
Het fenomeen van de blikwisseling is een uiterst delicaat onderwerp. Een volledige
blikwisseling kan tot een volledig ander besluit leiden. Door de diverse onderwerpen
binnen de intelligence-producten anders te ordenen kunnen de TVO-en voorkomen dat
besluiten herzien moesten worden. Een beter begrip van de veiligheid werd niet
verkregen door een andere ordening, maar door de intelligence-producten te bundelen
(subsleutel 1a). Omdat de les van het “bundelen” een logische oplossing was voor een
punt dat alle deelnemers aan het TVO dreigde te storen, verliep deze verandering manier
om met een blikwisseling om te gaan, heel natuurlijk. De scan werd daarbij als
uitgangspunt genomen voor de bespreeklijn van de onderwerpen. De inzetverzoeken
werden als het ware in de onderwerpen van de scan opgenomen. Een bespreking van de
scan door de informatiecoördinator werd vervangen door het bespreken van de veiligheid
door alle deelnemers aan TVO. Mede hierdoor kreeg het veiligheidsoverleg ook meer het
karakter van de dialoog waarbij het BOB-en nog steeds al leidraad werd gehanteerd.
Subsleutel 1b: Uitgestelde besluitvorming
Het mooiste is natuurlijk per onderwerp de veiligheid van het teamgebied te begrijpen.
Dat was moeilijk als de samenhang ook in het overleg gebundeld moet worden. Er
ontstond dan vaak een veelheid van besluiten voor het formuleren van actie. Weging van
de problemen vond plaats door een intuïtieve ernstbepaling. Door het besluit uit te
stellen, werd allengs zichtbaar over welke veiligheidsproblemen er nog een besluit
genomen moest worden (subsleutel 1b). Hierdoor kon een betere afweging plaatsvinden.
Voorts ontstond er ruimte voor andere handelingsmogelijkheden. In plaats van alles zelf
te willen oplossen, kwamen ook andere mogelijkheden van acties in beeld.
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Subsleutel 1c: De kwantiteit en de kwaliteit van een inzetverzoek duidelijk
maken
Door het BOB-en en vooral door het stellen van vragen, kwam de aandacht te liggen op
de input van het besluitvormingsproces: de intelligence-producten, in het bijzonder de
inzetverzoeken van de wijkagenten. Het betreft dan zowel de kwaliteit als ook de
kwantiteit. In hoofdstuk 4 hebben we duidelijk gemaakt dat de inzetverzoeken voor een
TVO een grote waarde hebben. Ze zijn een representant van het gebiedsgebonden
werken pur sang. Als een inzetverzoek wordt ingediend in een TVO, is er bijna altijd
sprake van een toekenning van het verzoek. Toch vindt er door het toepassen van het
BOB-en op de inzetverzoeken (vooral in relatie tot de scan) een bewustwording plaats bij
de deelnemers aan het TVO over de kwantiteit en de kwaliteit van de inzetverzoeken. In
het actieonderzoek zijn vervolgens twee maatregelen genomen. Voor de gewenste
kwaliteit van de inzetverzoeken is de maatregel genomen om (1c.1) de gewenste kwaliteit
te expliciteren door onder andere een workshop voor wijkagenten op dit thema te
organiseren.215 Voor (1c.2) de kwantiteit van de inzetverzoeken is een procesafspraak
gemaakt. We lichten beide maatregelen onderstaand kort toe.
Subsleutel 1.c1: Gewenste kwaliteit inzetverzoeken te expliciteren
Aan de wijkagenten in het team Bollenstreek Noord is gedurende de workshop gevraagd
om verdieping aan te brengen in hun intelligence-product. Dit hield in dat aan de
wijkagenten werd gevraagd om hun inzetverzoek als volgt op te bouwen: (1) helder te
formuleren welke type inzet er wordt gevraagd, (2) helder te onderbouwen waarom deze
inzet wordt gevraagd en (3) helder te onderbouwen waarop (welke data) het inzetverzoek
is gebaseerd. Deze workshop bleek minder eenvoudig dan wij bij aanvang hadden
gedacht. Een deel van de wijkagenten had de houding van “het is toch gewoon duidelijk”
en ervaren het maken van inzetverzoeken als “het moet ook nog even erbij worden
gedaan” (Workshop wijkagenten team Bollenstreek Noord, 2011). Hoewel
schoorvoetend, spraken zij uiteindelijk de intentie uit dat zij het “wel wilden gaan
proberen”. In de periode na de workshop bleek dat het houden van deze workshop wel
enig rendement had, omdat de inzetverzoeken duidelijker werden als het ging om (1) het
formuleren van het type inzet en (2) het onderbouwen van de inzet. Het punt waarop het
inzetverzoek gebaseerd was (de data), bleef achterwege. In de loop van het onderzoek
moest echter geconstateerd worden dat het ‘vervallen in het oude patroon van het
inzetverzoek’ ook aanwezig was.216
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Gebaseerd op het piramidaal rapporteren is door ons voor de wijkagenten een korte training HOIP
(Helder Onderbouwde Intelligence-producten) ontwikkeld.
Het feit dat de data waarop het inzetverzoek was gebaseerd veelal ontbrak, had consequenties voor een
achterliggende procesafspraak. Deze afspraak was uitvoerig gecommuniceerd en hield in dat de
informatiecoördinator de data van de wijkagenten zou verifiëren of verrijken met systeemdata. Hierdoor
zou de relatie met het intelligence-proces kunnen worden versterkt, maar bovenal zou het intelligenceproduct verrijkt worden. Hoewel het verifiëren van de data niet mogelijk was op de manier zoals we
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De uitgangspositie van het team Noordwijk-Teylingen was voor de kwaliteit van de
inzetverzoeken vergelijkbaar met het team Bollenstreek Noord. De inzetverzoeken van
team Katwijk waren al meer op het gewenste niveau, zoals besproken in de workshop
met de wijkagenten voor de punten (1) en (2). De waarde van team Katwijk was de
toevoeging van het element “… en welke afspraken zijn er al gemaakt met partners en
wat hebben die al gedaan” (UTC #2). Dit leermoment is meegenomen naar de overige
teams. Ook in het team Gouda werden in de inzetverzoeken de gemaakte afspraken met
partners meegenomen. De inzetverzoeken hadden mede daardoor ook een heldere
probleemduiding en waren actiegericht.217 De inzetverzoeken werden op deze wijze echte
intelligence-producten.
Subsleutel 1c.2: Kwantiteit inzetverzoeken voor TVO borgen door duidelijk
procesafspraak
Gaandeweg het onderzoek bleek ons dat het aanleveren van inzetverzoeken een
prerogatief alsmede een verantwoordelijkheid was van de wijkagent zelf. Er was geen
andere duidelijke verantwoordelijke die toezag op het feit dat de inzetverzoeken
beschikbaar kwamen voor het TVO. In het TVO van het team Bollenstreek Noord is
daarom de volgende maatregel getroffen. De procescoördinator handhaving kreeg de
taak om de inzetverzoeken te verzamelen en door te geleiden naar het TVO.218
In het merendeel van de andere teams was de procescoördinator handhaving degene die
de inzetverzoeken verzamelde en doorgeleidde naar de stuurploeg. Toch was er hier ook
sprake van een knelpunt. Wanneer er geen inzetverzoeken werden geleverd, dan vonden
de procescoördinatoren het maar lastig om daar vragen over te stellen aan de
wijkagenten. De gedachte is dan al snel “als ze [de wijkagenten] niks aanleveren dan zal er
wel niks zijn” (senior-binnen #5). Of deze gedachte ook klopte of dat er andere
aanleidingen waren om geen inzetverzoek in te dienen, werd niet of nauwelijks
gecontroleerd. Wel is er binnen alle teams een gesprek op gang gekomen tussen
teamleiding en wijkagenten over het belang van het indienen (en de kwaliteit) van de
inzetverzoeken. Er kan echter niet gesteld worden dat er al sprake is van een volledig
nieuw handelingspatroon.
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voornemens waren, werd het voor de informatiecoördinator (IC #1) wel een automatisme om de scan te
bezien vanuit het oogpunt van de inzetverzoeken. Bovendien kan door deze werkwijze zichtbaar worden
welke data (van de wijkagent) wel in BVH staat en welke niet, om zo een nieuwe uitdaging voor het
team te formuleren.
Overigens heeft geen van de overige onderzoekseenheden gebruik gemaakt van de beschikbare
workshop. Wel is er met elke teamchef, uitvoerend teamchef of bedrijfsvoerder uitgebreid over
gesproken. Voor twee teams Noordwijk-Teylingen en Katwijk moest gewacht worden op het juiste
moment om het onderwerp aan de orde te stellen. In team Gouda is het gesprek vooral gelopen via de
bedrijfsvoerder.
Het proces toezicht en handhaven leek het natuurlijkste proces om deze verantwoordelijkheid onder te
scharen (zie Vts PN, 2008).
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5.3.3 Tussenconclusie voor sleutel 1
Op basis van onze resultaten en waarnemingen mogen we concluderen dat de interventie
van het aanreiken van het BOB-en voor het verbeteren van het intelligence-led beslissen,
aantoonbaar heeft geleid tot een meer onderbouwd besluit. Dit is zowel van toepassing
op de inzetverzoeken van de wijkagenten als de scan. Voorts is duidelijk geworden dat
het toepassen van het BOB-en voor een enkel geval (een veiligheidsprobleem) als
eenvoudiger wordt ervaren, dan wanneer het BOB-en toegepast moet worden op
meerdere gevallen. Het BOB-en op meerdere veiligheidsproblemen leidt tot de wens om
gebundelde intelligence-producten aangeleverd te krijgen. Deze wens houdt een
procesoptimalisatie in, die we bespreken in subsectie 5.5.1. Verder leidt het BOB-en op
meerdere gevallen tegelijk tot de noodzaak van uitgestelde besluitvorming, waarmee de
ernstbepaling en weging van veiligheidsproblemen tot een meer geobjectiveerde weging
komen. Door het gaan BOB-en zijn intelligente normen meer zichtbaar in de teams. De
besluiten krijgen gaande het actieonderzoek steeds meer kenmerken van een
gekwalificeerd besluit. Bovendien draagt het gekwalificeerde besluit bij aan het
vervlechten van (1) de politiezorg voor Blauw door Blauw en (2) politiezorg voor Blauw
gezamenlijk met anderen binnen de maatschappelijke veiligheidszorg (zie sectie 5.4).
Daarnaast mogen we constateren dat het BOB-en resulteert in een vernieuwd
handelingspatroon voor het sturen op intelligence-producten. Het formuleren van de
intelligence-behoefte komt op een natuurlijke wijze voort uit het BOB-en, zowel voor de
kwaliteit als de kwantiteit van de intelligence-producten. Hoewel het woord intelligenceagenda in eerste instantie niet aanwezig was, ontstond de werking van een intelligenceagenda wel. Tot slot mogen we concluderen dat er eveneens een begin werd gemaakt
met het verzamelen van (ruwe) data. Samenvattend geldt dat de toepassing van de
geïdentificeerde sleutel 1, het intelligence-led beslissen verbetert.

5.4 Sleutel 2: Versterken begrip IIGP in het TVO
In deze sectie behandelen we op welke wijze sleutel 1 sleutel 2, begrip van de IIGP, in
werking heeft gesteld. Een logisch gevolg van het BOB-en was dat er aandacht kwam voor
(1) meer systematisch probleemgericht werken, (2) repeterend werkaanbod, (3) integraal
benaderen van veiligheidsproblemen en (4) interventiemogelijkheden. We behandelen de
genoemde gevolgen in de subsecties 5.4.1 tot 5.4.4 en geven de evaluatie van het gevolg
binnen de genoemde subsecties. We beëindigen de sectie met een tussenconclusie voor
sleutel 2 in subsectie 5.4.5.
5.4.1 Gevolg 1: Meer systematisch probleemgericht werken
In hoofdstuk 4 hebben we reeds mogen constateren dat het ‘er zijn’ de eerste prioriteit is
van de teams. Al het andere werk dat wordt verricht, stapelt zich op het ‘er zijn’. Voor het
werk dat te typeren is als “problemen die door intelligence-producten zichtbaar worden”
moet een oplossing gevonden worden. In het vinden van effectieve en efficiënte
oplossingen voor deze problemen wordt vervolgens gebruik gemaakt van (systematisch)
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probleemgericht werken. Door de verbeterde vaardigheden in de fase 2 en 3 van het
besluitvormingsproces (sleutel 1) krijgen HI 5 en HI 6 (het probleemgericht werken van
politiezorg voor en door Blauw) een nadere invulling. Hieronder bespreken we het meer
systematisch probleemgericht werken op teamniveau.
De criminologische literatuur geeft aan dat probleemgericht werken vooral toegepast
dient te worden op problemen die het teamgebied en de cyclus van het sturen op een
team overstijgen (zie Eysink Smeets et al., 2010, zie subsectie 2.4.2). Binnen ons
actieonderzoek in de teams hebben we mogen constateren dat probleemgericht werken
als methode ook toegepast kan worden op teamniveau. Op basis van onze bevindingen
van sleutel 1 hebben we duidelijk gemaakt dat door het BOB-en problemen op een
systematische wijze zichtbaar worden voor de deelnemers aan het TVO. Voorts hebben
we mogen concluderen dat de geformuleerde actie daarna meer in overeenstemming
werd gebracht met de aan de orde zijnde problemen. Hierdoor ontstond een begin van
een meer systematisch, probleemgericht werken, dat zowel op grote(re) als kleinere
problemen toegepast kon worden en dat door intelligence-producten ondersteund kon
worden.
Ondanks het feit dat het begrip van het (systematisch) probleemgericht werken is
vergroot, signaleerden we bij het evalueren van het probleemgericht werken een
knelpunt. Dit knelpunt zou enerzijds beschouwd kunnen worden als onderdeel van sleutel
1. Anderzijds geeft het precies de functie weer van het intelligence-led beslissen bij het
komen tot keuzen in de politiezorg. Wij hebben er voor gekozen om dit punt hier te
bespreken. Het regelmatig terugkerende knelpunt is als volgt. Het is bijzonder moeilijk om
te bepalen (1) of iets nu een probleem is en (2) wat het probleem precies is. Voor dit
knelpunt hebben we interventieactiviteit uitgevoerd door het formuleren van een
hulpvraag voor de deelnemers aan het TVO.219 Om te bepalen of iets een probleem is en
wat het probleem is, kan de vraag worden gesteld: wat zou er moeten veranderen? Door
het stellen van deze hulpvraag wordt ten eerste het formuleren van een antwoord op de
vragen of iets een probleem is en wat het probleem is gemakkelijker voor de deelnemers.
Ten tweede geeft het antwoord op de hulpvraag, richting aan welk intelligence-product
nodig is voor het adresseren van het probleem. Ten derde draagt de hulpvraag bij aan de
oordeelsvorming en geeft het als gevolg een nadere richting voor de besluitvorming
doordat het een doel(stelling) geeft. Ten vierde geeft de hulpvraag richting (en vaak het
besef) dat het beter is een partner binnen de maatschappelijke veiligheidszorg in te
schakelen.
Het vinden van een antwoord op de vraag is in feite het formuleren van een doelstelling
van de actie. Een mooi voorbeeld hierbij is de keuze van de VIP-er (Very Important
Person). In de TVO-en maakt men vaak de keuze om een VIP-er te benoemen. Het idee is
219

Deze hulpvraag is ontleend aan de literatuur van de sociale wetenschap (zie Verschuren, 2007).
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dat deze persoon voor de komende tijd extra aandacht krijgt, in de zin dat als de agenten
hem zien, deze waarneming vastgelegd moet worden in het bedrijfsprocessensysteem. In
één van de TVO-en (TVO #4) was ook dit een gangbare werkwijze. Op onze vraag wat het
doel nu was van deze dataverzameling werd het stil. Hoewel wij onze vraag bedoeld
hadden om de doelstelling helder te maken, bleek dat de achterliggende gedachte “wat is
het probleem en wat moet er dan veranderen omtrent deze persoon” onduidelijk was.

We mogen concluderen dat het stellen van deze ‘hulpvraag’ niet spontaan opkomt in de
stuurploegen. Participatie (procesinterventies) van ons als onderzoeker bleek vaak nodig.
Het stellen en beantwoorden van de ‘hulpvraag’ is nog geen robuust handelingspatroon
geworden in de stuurploegen tijdens onze onderzoeksperiode. Belangrijk hierbij is dat de
procesbegeleider van de stuurploegen alert blijft op deze hulpvragen. Vandaar dat in de
gesprekken met uitvoerende teamchefs of met de bedrijfsvoerder steeds op deze
‘hulpvraag’ gewezen dient te worden.
5.4.2 Gevolg 2: Voorbereiding op repeterende problemen
Als een onderzoek een doorlooptijd heeft van twee jaar, dan valt het op enig moment op
dat er problemen in het TVO worden besproken die al eerder aan de orde zijn geweest.
Echter, iedere keer weer leek het alsof het gesprek over deze problemen opnieuw
gevoerd werd. Dat gold zowel voor het bepalen van de ernst, als de te formuleren actie.
Dit heeft ons ertoe bewogen om de term van ‘repeterende problemen’ te introduceren.
Eigenlijk is deze term een vertaling van wat de deelnemers zelf in andere bewoordingen
aangaven.
“We weten het … het najaar komt er weer aan, dus zullen de woninginbraken weer gaan
stijgen. We moeten een plan maken …. (TVO #1)”
“Het wordt weer mooi weer, het geweld zal toenemen. Wat gaan we doen?” (TVO #3).

Wat hier in feite plaatsvond, was dat op grond van persoonlijke ervaring uitspraken
werden gedaan over veiligheidsproblemen, waarmee het team op korte termijn
geconfronteerd zou worden. Overigens hadden de op ervaring gebaseerde uitspraken
over veiligheidsproblemen niet alleen betrekking op criminele feiten. Hetzelfde type
uitspraken werd gemaakt over openbare orde zaken. Het betrof dan bijvoorbeeld het
carnavalsfeest in een bepaald team en de kermissen in het gehele district Duin en
Bollenstreek. Ervaringen binnen de openbare orde worden geëvalueerd en lessen worden
meegenomen voor het volgende moment. Voor de criminele feiten die repeterend zijn,
wordt er niet gereflecteerd en blijft de intelligence-productie achter. Hoewel de teams als
ook de dienst Informatie de noodzaak hiervan wel inzien, bleek het lastig om zicht te
krijgen op de repeterende problemen. Een enkele informatiecoördinator trachtte op zijn
eigen manier toch op deze repeterende problemen te anticiperen. Het formuleren van
een aanpak of in ieder geval een voorbereiding op het probleem bleef binnen het team
achterwege. Zowel het evalueren van uitgevoerde acties als het evalueren van de
onderliggende intelligence-producten is nog een onontgonnen terrein, terwijl dit
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onderwerp een belangrijke plek heeft in het systematisch probleemgericht werken.220 Het
gaat hierbij juist om het anticiperen op problemen (toepassing voordat het probleem
weer ontstaat). Op zich was dit opvallend, want de politiemanagers geven juist aan dat
proactieve intelligence-productie één van de behoeften is die zij op dit vlak hebben (zie
subsectie 4.4.1). In deze lijn ligt ook onze aanbeveling: Er dient een transformatie te
komen van reageren op anticiperen.
In een evaluatie is besproken dat de focus van de TVO-en vooral gericht is op het leveren
van politiezorg op de korte termijn. We hebben vervolgens getracht met het TVO om
inzicht te krijgen in het repeterend werk, door het stellen van een specifieke
informatievraag aan de dienst Informatie. Een veiligheidsanalist van het korps heeft een
poging ondernomen om de vraag te beantwoorden. Echter, de doorlooptijd van de
analyse was lang doordat er ook binnen de dienst Informatie sprake is van
capaciteitsproblemen. Het gevolg hiervan is dat we deze interventie geen opvolging
hebben kunnen geven. Het anticiperend vermogen, zowel binnen Blauw als binnen het
intelligence-proces, is nog voor verdere ontwikkeling vatbaar.
5.4.3 Gevolg 3: Integraal benaderen van veiligheidsproblemen
In sectie 5.3 hebben we mogen concluderen dat het bestaan van intelligente normen nog
wel eens de vraag oproept: is dit voor ons de politie? Door niet direct te reageren (lees
hier te besluiten) op de veiligheidsproblemen die voorlagen, is er een uitgestelde
besluitvorming ontstaan (zie subsleutel 1b). De uitgestelde besluitvorming leidde tot
bezininning en de vraag: is dit voor ons de politie? Het versterken van het intelligence-led
beslissen, leidt daarmee ook tot meer begrip van het integraal benaderen van
veiligheidsproblemen. Waren de stuurploegen eerder geneigd om bijvoorbeeld de
wijkagent in te zetten op problemen, nu werd in de stuurploegen eerder geconstateerd
dat er een signaal afgegeven moest worden aan een partner van wie actie wordt
verwacht.
Casus: in een team was er sprake van huiselijk geweld. Een moeder en haar (jong
volwassen) zoon hadden problemen waardoor er ook met enige regelmaat geweld werd
gebruikt. De zoon was inmiddels uit huis gegaan en had een huisverbod gekregen. 221 De
politie bleef toezicht houden op het feit dat het huisverbod niet werd overtreden.
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In de literatuur over probleemgericht werken heeft dit onderwerp weinig aandacht. Evalueren van een
actie komt in de verschillende modellen nog in enige mate voor. Het evalueren van de intelligenceproducten niet, terwijl hier juist kansen liggen om voor de volgende cyclus van het probleem goed
voorbereid te zijn, doordat beter zicht kan worden verkregen op welke data-elementen men nodig heeft
en welke niet.
“Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning
niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De
maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode,
waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.
Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het
huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester of door de politie
indien zij daartoe wordt gemandateerd” (zie http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/huisverbod) .
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Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de GGZ als partner moest worden ingeschakeld.
Geconstateerd werd dat de moeder die een alcoholverslaving had, nog steeds niet in
behandeling was. Of in ieder geval nog niet bekend was bij de GGZ, terwijl er al meerdere
incidenten hadden plaatsgevonden op het adres. Daarnaast werd voor de zoon een signaal
gegeven aan een partner van de politie, zodat ook hij begeleiding kon krijgen (TVO #1).

Wel viel het ons op dat de politie bij dergelijke gevallen toch de vinger aan de pols hield.
In plaats van het probleem zelf op te lossen, kreeg de wijkagent de taak om de situatie te
blijven monitoren. Hij kreeg vaak de boodschap mee “Je gaat nog wel even langs om te
kijken hoe het nu gaat”.
Overigens heeft het integraal benaderen van veiligheidsproblemen niet alleen betrekking
op een enkel geval. In de stuurploegen kregen veiligheidsproblemen steeds meer de vorm
van problemen die gevalsoverstijgend zijn. Voorbeelden hiervan zijn (1) problemen
rondom de bouw van een moskee in een van de dorpskernen, waarbij zowel met het
lokaal bestuur als met buurtbewoners werd samengewerkt, (2) overlast door
hangjongeren en criminele jeugd waar nauwe samenwerking met opbouwwerk en/of
justitie wordt gezocht en (3) verkeersoverlast in buurten waarbij bewoners
participeerden en een signaalfunctie hadden.222 Belangrijke toevoeging op dit punt is de
volgende opmerking. Zoals eerder duidelijk gemaakt is, bestaat er een verschil tussen de
TVO-en omtrent de deelnemers aan het TVO. In twee TVO-en (TVO #2 en TVO #4) neemt
ook het bestuur deel aan het TVO. Door de aanwezigheid van deze deelnemer is de
dynamiek betreffende het integraal benaderen van problemen in deze TVO-en
onderscheidend ten opzichte van de TVO-en waar dat niet het geval is. Het onderscheid is
vooral te duiden in de snelheid waarmee afspraken gemaakt kunnen worden met het
bestuur (met name TVO #4 was hierin onderscheidend, zie o.a. tabel 4.5). Bovendien
waren de afspraken concreet en duidelijk.
5.4.4 Gevolg 4: Aandacht voor interventiemogelijkheden
Door het versterken van de fase 2 en 3 van het besluitvormingsproces kwam de nadruk
ook meer te liggen op (1) de interventiemogelijkheden die mogelijk zijn en (2) de
behoefte aan intelligence-producten die de interventie (actie) ondersteunen. In de TVOen is het formuleren van de actie vaak een zoektocht. De deelnemers grijpen terug op
formuleringen op basis van ervaringen uit het verleden, terwijl zij soms weten dat de
eerder uitgevoerde actie tot weinig resultaat heeft geleid.
“Dat hebben we al eerder gedaan … we weten eigenlijk dat het niet werkt. We moeten iets
nieuws verzinnen” (Procescoördinator #1).223
222
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Voor punt 2 is de shortlist van de jeugdgroepen van groot belang. Deze shortlist is geformuleerd door de
onderzoeksgroep Beke (zie onder andere Ferweda en Kloosterman, 2004). ”Sinds een groot aantal jaren
wordt door de Nederlandse politie (straatinformatie van de wijkagent) de shortlist groepscriminaliteit
gebruikt om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen als basis voor een gemeenschappelijke
aanpak.” (zie http://www.beke.nl/projecten/van-shortlist-naar-groepsscan?term=shortlist&p=1)
In de literatuur wordt dit association bias genoemd.
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In het formuleren van de actie, is de reactie van de deelnemers aan de TVO-en om een
gesignaleerd probleem direct door te verwijzen naar het proces handhaving. Deze
verwijzing vormt derhalve een knelpunt (zie subsecties 4..5.1, items C3.2 en C4.1).
Immers, de interventiemogelijkheden (politiezorg door Blauw) worden hierdoor
ingeperkt. De uitdaging voor de deelnemers aan de TVO-en is om het veiligheidsprobleem
integraal vanuit de processen te benaderen. Dat is soms lastig, omdat er een kennistekort
bestaat over de inhoud en samenhang van de processen bij de procescoördinatoren (zie
subsectie 4.5.1 HI C3). De maatregel die genomen is om de kloof in de kennis te dichten,
is het ontwikkelen van een workshop. Desondanks moet gesteld worden dat kennis alleen
niet voldoende is. Het oefenen met een integrale probleembenadering is cruciaal. De
procesbegeleider van het TVO moet er op alert zijn dat dit oefenen systematisch gebeurt.
Naast het oefenen is er vooral kennis nodig van interventiemogelijkheden. Wat werkt wel
en wat werkt niet. Natuurlijk moet de operationele interventie altijd in relatie staan tot
het probleem dat moet worden opgelost.
Casus: In het TVO was er een gesprek gaande over een groep jongeren die rondhangt bij
een pleintje. Het pleintje is gelokaliseerd in een ‘slecht’ deel van de wijk. Veel onrust en
overlast. Er ontstond een hele discussie wat nu te doen. Toch was het ons niet helder wat
het probleem nu eigenlijk was, want de oplossingen richtten zich op opsporing. Wat bleek?
Er was een dubbelprobleem. Enerzijds wilden de deelnemers van het TVO niet dat de
jongeren daar rondhingen vanwege de overlast en anderzijds vanwege de invloed die een
deel van de groep had op de jonge kinderen die op het pleintje speelden. De achterliggende
gevoelens waren: “Die gasten deugen niet. Ligt aan hun thuissituatie. Niemand die ze goed
begeleidt, ja dan kan je verkeerde kant op gaan … die jongens gaan de criminaliteit in.
Maar, we weten even niet waar aan te kloppen. Niemand kan echt iets met ze” (TVO #4,
UTC #4).

Kortom, het probleem was veel groter en diverse van aard dan dat het werd
gepresenteerd in het TVO. In het gesprek met de uitvoerend teamchef na afloop van het
TVO was er een moment voor reflectie op deze casus. Geconstateerd werd dat er sprake
was van een complex probleem waarbij de politiezorg slechts een kleine bijdrage zou
kunnen leveren en vooral de partners binnen de maatschappelijke veiligheidszorg aan zet
waren. Dit probleem diende derhalve buiten het TVO te worden besproken.
Ten aanzien van de operationele interventiemogelijkheden mogen we constateren dat de
vraag naar mogelijke oplossingen binnen de TVO-en groot is. In slechts een klein deel van
de intelligence-producten die input zijn voor de TVO-en, worden deze mogelijkheden
gegeven of geduid. Het ontbreekt aan gefundeerde kennis over de interventiemogelijkheden. Ter illustratie geven we nog een laatste casus.
In het TVO was de aanpak van een jeugdgroep aan de orde gekomen. Er werd aangegeven
dat men niet zo goed wist hoe met de groep om te gaan. Een ‘senior-buiten’ had de aanpak
van deze groep onder zijn hoede. De vraag van ons als onderzoeker was: maar kennen
jullie dan niet de site ‘wegwijzerjeugdenveiligheid’? Het antwoord was nee, waarna de
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vraag volgde of wij die even aan de senior wilde doorgeven. Tuurlijk … de
informatiecoördinator bleef stil voor zich uitkijken (TVO #1).224

5.4.5 Tussenconclusie sleutel 2
Op basis van onze resultaten en waarnemingen mogen we concluderen dat het
ontwikkelen van het intelligence-led beslissen (sleutel 1) sleutel 2 in werking heeft gesteld
voor: (A) begrip van (systematisch) probleemgericht werken, (B) repeterend werk, (C)
begrip van het integraal benaderen van problemen met behulp van de processen en (D)
bewust zijn van interventiemogelijkheden. We realiseren ons dat de werking van sleutel 2
op het moment van het beëindigen van het actieonderzoek nog fragiel is. De
geïdentificeerde lessen (de subsleutels) voor de werking van sleutel 2 moeten derhalve
ter harte worden genomen om te komen tot verdere ontwikkeling van sleutel 2.
In tabel 5.4 presenteren we in de linkerkolom de wijze waarop sleutel 1 sleutel 2 in
werking heeft gesteld. In de rechterkolom geven we de geïdentificeerde lessen weer, die
wij duiden als subsleutels van sleutel 2.
Sleutel 2: Versterken begrip van de intelligente IGP-werkwijze voor politiezorg als besluitvormingsproces
Gevolgen sleutel 2
Het BOB-en leidt tot meer systematisch
probleemgericht werken

Lessen die leiden tot afgeleide sleutels voor sleutel 2
- Subsleutel 2a: Hulpvraag stellen bij bepalen probleem. Dus:
wat moet er veranderen. Geeft richting aan formuleren actie
en intelligence-vragen
Het BOB-en leidt tot voorbereiding op
- Subsleutel 2b: Aandacht voor voorbereiding op repeterende
veiligheidsproblemen transformeert reageren naar
repeterend werkaanbod
anticiperen
Het BOB-en leidt tot integraal
- Subsleutel 2c: Uitbreiding van de deelnemers aan het TVO
met een medewerker van de gemeente draagt bij aan
benaderen van veiligheidsproblemen
snelheid en duidelijkheid in besluitvorming
Het BOB-en leidt tot aandacht voor
- Subsleutel 2d: Processen laten werken voor de problemen
(en niet vice versa) waardoor de interventiemogelijkheden
interventiemogelijkheden
weer worden opgerekt
Tabel 5.4: Gevolgen in werking stellen van sleutel 2 en geïdentificeerde subsleutels.

5.5 Sleutel 3: Verstevigen tactisch en operationeel proces TVO
Sleutel 1 heeft ook sleutel 3 in werking gesteld. Een begin daarvan hebben we al geduid in
subsectie 5.3.1. In het actieonderzoek hebben we drie procesoptimalisaties zien
plaatsvinden, die de koppeling tussen het tactische en het operationele stuurproces
versterken. We noemen deze procesoptimalisaties ‘gevolgen’ en nummeren door op de
eerder genoemde ‘gevolgen’ van sleutel 2. De gevolgen van het in werking stellen van
sleutel 3 waren: (5) het voorbereiden van de stuurploegen, (6) het implementeren van
het TVO-besluit in de briefing en (7) de aandacht voor de relatie tussen het gekoppelde
tactische en operationele stuurproces en de intelligence-productie. We bespreken de
gevolgen (5), (6) en (7) in de subsecties 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3. Verder geven we in de
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Zie http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl en http://www.hetccv.nl/dossiers.
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genoemde drie subsecties aandacht aan het evalueren. We besluiten deze sectie in
subsectie 5.5.4 met een tussenconclusie.
5.5.1 Gevolg 5: Voorbereiden van de stuurploegen
Het voorbereiden van de stuurploegen moet gezien worden als een procesoptimalisatie
van het tactische stuurproces. Het brengt efficiëntie teweeg in het sturingsproces, waarbij
de uitspraak ‘goed voorbereiden is het halve werk’ geldt (zie ABRIO, 2003e). De
voorbereiding werd een verantwoordelijkheid van de uitvoerend teamchef dan wel de
bedrijfsvoerder. Het voorbereiden is om meerdere redenen van belang. We noemen er
drie. Ten eerste om te controleren of alle relevante informatie die nodig is voor een
(team)veiligheidsoverleg beschikbaar is en eventuele onduidelijkheden hierin voor het
veiligheidsoverleg zijn weggenomen. Ten tweede wordt het mogelijk de informatie
anders te ordenen, zodat er integraal zicht ontstaat op (1) (potentiële)
veiligheidsproblemen, (2) werkvoorraad en (3) capaciteit. Door dit zicht kan er sprake zijn
van ‘prewegen’. ‘Prewegen’ is als term geïntroduceerd in de beschrijving van de IGPwerkwijze door ABRIO en houdt in dat er sprake is van een prioritering van problemen,
waarbij duidelijk wordt welke problemen in ieder geval besproken moeten worden en
welke van minder belang zijn. Ten derde kan op grond van dit overzicht en het ‘prewegen’
worden besloten (metabesluiten) of er nog bepaalde personen voor het deelnemen aan
de stuurploeg worden uitgenodigd.
Casus: In een team was er sprake van een heel jonge groep winkeldieven, althans dat was
de veronderstelling. Het inzetverzoek voor dit probleem was niet van een wijkagent
gekomen, maar van een senior-buiten. De stuurploeg vond op grond van het intelligenceproduct dat beschikbaar was, het beeld over de omvang van de groep en de samenstelling
van de groep (uit welke personen bestond de groep) niet overtuigend. Vandaar dat zij de
senior-buiten via de procescoördinator de opdracht hadden gegeven om deze intelligence
aan te leveren. Daarnaast bestond er ook een discussie over de aanpak. Aanpakken terwijl
het beeld nog niet helder was, zou geen effectieve manier van werken zijn. Vooral omdat
de senior de repressieve benadering had gekozen van opsporen. Mede omdat op grond van
de beschikbare intelligence-producten geen aanleiding was voor strafrechtelijke
vervolging, werd de senior uitgenodigd om zijn gedachten nader toe te lichten (TVO #1).

Inmiddels is elk team ervan overtuigd dat het voorbereiden van de stuurploeg een
welkome aanvulling is voor het kunnen nemen van intelligence-led beslissingen. Wel
hebben we een knelpunt mogen constateren bij het evalueren van het voorbereiden van
het TVO dat we duiden als prioriteit dat een relatie heeft met de OI 3 (cultuuraspect tijd)
uit subsectie 4.3.2. Ondanks dat het besef er was over het belang van de voorbereiding
van het TVO kwam het toch nog geregeld voor dat er aangegeven werd: “ik ben er niet
aan toe gekomen”. Dat gold niet alleen voor de uitvoerend teamchef of bedrijfsvoerder,
maar voor meer deelnemers aan het TVO. Wat wij daarin opvallend vonden was dat dit
geaccepteerd werd.
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5.5.2 Gevolg 6: Operationalisering besluit TVO naar briefing
Is het voorbereiden van de stuurploeg aan de orde geweest, het ‘nabereiden’ van het
TVO is even zo belangrijk. Het ‘nabereiden’ houdt in (1) het omzetten van een besluit naar
een OF (opdrachtformulier) en (2) een verbinding maken met de senioren-buiten. De
kritiek die er in de teams aanwezig is, is dat de OF vaak vaag is geformuleerd. Omdat de
zingeving niet duidelijk is, ontbreekt soms de werklust om de OF uit te voeren. Door het
intelligence-led beslissen te versterken, is ook de formulering van de OF aan de orde
gesteld. In sommige, vooral kleinere, teams gaat dat heel soepel; in andere teams kost
dat moeite. Dit heeft te maken met de in hoofdstuk 4 genoemde twee rollen van de
senioren: binnen en buiten. Door de splitsing in senioren lijkt er soms een “wij – zij”
verhouding te bestaan. Samenwerking tussen deze rollen is cruciaal in het realiseren van
het voornemen tot actie, want de senioren-binnen houdt de briefing en de senior-buiten
geeft de sturing op straat. Vandaar dat de actieonderzoeker in een team waar het
allemaal niet zo soepel liep samen met het team op zoek is gegaan naar een werkwijze
die constructief is.
Voor het formuleren van de OF die aansluit bij het besluit van het TVO is de senior-binnen
verantwoordelijk. De senior-buiten is verantwoordelijk om te controleren of de OF
concreet genoeg is om de aansturing op straat te laten plaatsvinden. Tevens kan hij eigen
vakkennis inbrengen over de wijze van aanpak. De bedrijfsvoerder van het team controleert
of deze afstemming ook plaatsvindt (TVO #3).

Het belang van de duidelijkheid van de OF is groot, zo hebben we mogen constateren in
elk team. In subsectie 5.2.3 bespraken we het actief bijsturen op basis van intelligenceproductie. De OF bepaalt ook daar welke data verzameld moet worden zodat de
intelligence-productie beschikbaar komt. Het gaat mede om (1) het uitvoeren van een
actie en (2) het gericht verzamelen van data.
5.5.3 Gevolg 7: Aandacht voor de relatie met de intelligence-productie
In het versterken van de relatie tussen het tactische en operationele stuurproces is de
relatie met het intelligence-proces cruciaal. We lichten onderstaand deze relatie toe aan
de hand van (A) het actief bijsturen van de actie op basis van dataverzameling en (B) het
actief verrijken van de verzamelde data.
A: Actief bijsturen van actie op basis van dataverzameling: gebruik van FoBo
In 2010 is er binnen de teams van district Duin en Bollenstreek FoBo geïmplementeerd.
Naast het eerder beschreven haal- en brengmodel voor data en informatie (zie subsectie
2.3.4 ), heeft het toepassen van FoBo geleid tot het inrichten van een proces waarin de
waarnemingen op straat eenvoudig en gebundeld teruggegeven kunnen worden aan het
team voor het actualiseren van de briefinginformatie. Het knelpunt dat wij signaleerden
was dat de verbinding tussen het gebruik van FoBo, het ingerichte proces voor de briefing
en de besluiten in het TVO, ontbrak. Om dit knelpunt op te lossen is de maatregel
genomen om deze verbinding tot stand te brengen. De werkwijze was als volgt.
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 In het TVO wordt gekozen om aan een bepaald probleem in een team capaciteit toe
te kennen voor de komende twee weken. Het probleem wordt dan een TVO-item
genoemd.
 Het TVO-item wordt door de informatiecoördinator kenbaar gemaakt in de backoffice
en wordt in de briefing van het betreffende team als TVO-item herkenbaar gemaakt.
 Aan een TVO-item is vaak een opdrachtformulier gekoppeld, waarmee de
politieagenten een specifieke opdracht krijgen.
 Binnen de uren dat de helpdesk aanwezig is, kunnen de waarnemingen en de
verrichte werkzaamheden van de politieagenten worden doorgebeld aan de helpdesk.
 De helpdesk maakt de mutaties betreffende deze TVO-items en vult tevens de briefing
van het team aan voor de waarnemingen die zijn gedaan.
In 2012 is het actualiseren van de briefinginformatie beschikbaar gekomen voor de teams
van district Duin en Bollenstreek. Door het actualiseren van de briefinginformatie wordt
de opgedane informatie voor het team beschikbaar, kort nadat de agent de
waarnemingen doorbelt aan de helpdesk van de backoffice. Doordat er een sterke
koppeling wordt gemaakt tussen de verwerking van de data van agenten in BVH en het
beschikbaar stellen van deze data voor de briefing wordt de dagelijkse aan- en bijsturing
van het politiewerk ondersteund.225 Kortom, het proces van het actualiseren van de
briefinginformatie versterkt de koppeling tussen de stuurprocessen. We zien het als volgt.
Ten eerste legt het nadruk op het bijsturen van de uitvoering van de TVO-items door de
chef van dienst (senior-binnen) die bij aanvang van een dienst de briefing houdt.226 Het
bijsturen kan betrekking hebben op (a) het TVO-besluit zelf en/of (b) de OF die gekoppeld
is aan het TVO-besluit. Zo kwam het voor dat er een besluit in het TVO was genomen om
toezicht te houden op een locatie, maar dat na enkele toezichtmomenten geconstateerd
moest worden dat het probleem zich had opgelost. Het gevolg hiervan was dat de
bijstelling op de opdrachten herzien moest worden. Hetzelfde geldt voor een OF. Als op
de OF staat vermeld dat de controle plaats moet vinden tussen 17.00-19.00, terwijl
duidelijk wordt dat het tijdstip verlegd moet worden naar 16.00-17.00, dan moet er
bijstelling van de OF plaatsvinden. Door het actualiseren van de briefinginformatie is deze
bijstelling mogelijk.
Ten tweede geeft het actualiseren van de briefinginformatie de CvD de gelegenheid tot
het (sneller) stellen van nadere informatievragen, doordat de waarnemingen gebundeld
worden teruggeven in de briefing. Kortom, we mogen concluderen dat het FoBo-concept
leidt tot het overbruggen van de kloof tussen het idee IGP naar een feitelijke werking van
IGP.
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In feite is dit de kort cyclische variant van het evalueren van actie en intelligence.
Natuurlijk zullen sommige besluiten om bij te sturen in overleg gaan met de teamleiding.
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In figuur 5.2 presenteren we de verstrekking van de intelligence-producten en het TVO en
de daarbij behorende processen. De informatiecoördinatoren communiceren met het
TVO en de Backoffice. De afdeling Infodesk, die wij niet eerder behandelden, kan
zelfstandig briefingsdia’s maken voor bijvoorbeeld een uitvoeringssysteem. Deze dia’s
komen uit verschillende processen, bijvoorbeeld (1) de wens van het team, (2) signalen
van buiten het korps en (3) als ongevraagde informatie. De Backoffice zorgt voor het
bijwerken van de briefing voor die onderwerpen van het uitvoerend politiewerk waarvoor
een besluit is genomen in het TVO. Met als deze informatie kan op een adequate wijze
zorg door Blauw worden verleend.

Dienst
Informatie

Blauw team

TVO
Kiezen
uitvoerend werk

Debriefen

Intelligence-producten
Informatiecoördinator

Briefingsdia

Briefing

Uitvoeren
politiewerk

Communiceren
besluiten TVO

Infodesk

Backoffice
Ondersteunen met Intelligenceproducten en verwerken data

Figuur 5.2: Ontstaan van gekoppelde processen tussen Blauw en intelligence-proces.

B: Actief verrijken van verzamelde ruwe data
Het actualiseren van de briefing is een eerste stap om Blauw meer en gemakkelijker
gebruik te laten maken van intelligence-producten. In 2010 is er besloten om de stap te
maken van het actualiseren naar het verrijken van de verzamelde data door de
‘informatieverkeerstoren’.227 De verkeerstoren is de werkwijze waarbij er regie wordt
gevoerd op de verschillende informatiestromen die er beschikbaar zijn binnen de dienst
Informatie voor (1) het optimaliseren van de informatiepositie van het korps en (2) het
kunnen leveren van snelle, actuele en kwalitatieve informatie voor de diverse
besluitvormingsmomenten, ten aanzien van de inzet van mensen en middelen bij het
verrichten van het uitvoerende politiewerk (de primaire processen) (Parlevliet & Van der
Horst, 2010, p. 8).
227

Voor de duidelijkheid merken we op dat we deze wens niet aanmerken als een knelpunt in ons
onderzoek, omdat deze wens samenhangt met de uitwerking van de ideeën die bij aanvang van het
project FoBo in Hollands Midden zijn geformuleerd (zie Maas, 2008).
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Aanleiding was de wens die bestond bij Blauw om de TVO-items actief te laten monitoren
door de dienst Informatie.228 Het monitoren zou één à twee keer per week moeten
plaatsvinden, waarbij de afspraak was dat voor de TVO-items in het volgende
stuurmoment van het TVO een intelligence-product beschikbaar was. Het monitoren
hield feitelijk in het verrijken van de verzamelde data met systeemdata. Dit betekende
dat als voor een TVO-item een persoon was gecontroleerd, deze persoon gecontroleerd
werd voor aanwezige data binnen de politiesystemen. Eventuele uitkomsten werden dan
teruggegeven aan het team. Zo ontstond er een tweede verbinding tussen de tactische en
operationele stuurprocessen en het intelligence-proces waardoor de stuurprocessen de
rijkere intelligence-producten beschikbaar kregen. Het effect van deze verbinding was
soms ontluisterend.
Casus: Zo was er sprake van overlast door jeugd op een plek in een wijk. Deze plek was
niet aangewezen als een hangplek. De wijkagent had aangeven dat er sprake was van grote
overlast. In de belevingswereld van enkele deelnemers aan het TVO was er daarmee een
blik op de hangplek ontstaan als ‘groot probleem’. Ook zouden er veel meldingen zijn over
de plek. Het besluit werd genomen om een OF in te stellen op de hangplek om goed zicht
te hebben op de overlastgevers en de overlast in te dammen. Om de situatie te volgen werd
er door de informatiecoördinator in de twee weken die volgden de hangplek gemonitord
door de gegevens te ordenen en te analyseren. Bij het volgende TVO werd de analyse
teruggeven aan de deelnemers in het TVO, namelijk dat er geen bijzonderheden waren te
melden over de plek. In de twee weken was er door de uitvoerende politieagenten geen
overlast geconstateerd en waren er ook geen meldingen binnen gekomen bij de politie over
de betreffende plek. De teamchef had moeite met deze conclusie, het kon toch niet zo zijn.
Pas toen het besef doordrong dat de analyse was gemaakt op de data die de agenten zelf
hadden aangereikt, gecombineerd met systeemdata was er sprake van berusting in het TVO
dat het probleem er niet meer was (TVO #1).

Door externe omstandigheden heeft deze tweede verbinding geen lang leven gehad in
het district. Het monitoren van TVO-items door de informatieverkeerstoren heeft slechts
enkele maanden plaatsgevonden. De oorzaak hiervan lag in het feit dat de dienst
Informatie haar beschikbare capaciteit moest herschikken (zie subsectie 4.1.2). Hoewel
door het herschikken van de interne processen binnen de dienst Informatie gezocht is
naar oplossingen, hebben we vastgesteld dat in de loop van 2011, het actief verrijken op
TVO-items is gestopt. Hoewel de informatiecoördinatoren getracht hebben het ontstane
gat te vullen, heeft het daarna niet meer de werking gekregen als voorheen.
5.5.4 Tussenconclusie sleutel 3
Op basis van onze resultaten en waarnemingen mogen we concluderen dat het
ontwikkelen van het intelligence-led beslissen (sleutel 1) sleutel 3 in werking heeft gesteld
voor: (A) het voorbereiden van de stuurploegen, (B) het implementeren van het besluit
TVO in de briefing en (C) het versterken van de relatie tussen intelligence-producten en
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Het monitoren vond plaats in ‘de informatieverkeerstoren’, een werkwijze waarbij intelligenceproducten werden vervaardigd voor het operationele werk en dat wanneer nodig opgeschaald kon
worden tot een informatieactiecentrum (zie Straver et al., 2010; Parlevliet & Van der Horst, 2010).
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gekoppelde stuurprocessen. In tabel 5.5 presenteren we in de linkerkolom de wijze
waarop sleutel 1 sleutel 3 in werking heeft gesteld. In de rechterkolom geven we de
geïdentificeerde lessen weer, die wij duiden als subsleutels van sleutel 3.
Sleutel 3: Versterken koppeling tactische en operationele sturingsprocessen
Gevolgen sleutel 3
Het BOB-en leidt tot het voorbereiden
van de stuurploegen
Het BOB-en leidt tot implementeren
van het besluit van het TVO in de
briefing
Het BOB-en leidt tot versterken van de
relatie tussen de gekoppelde
stuurprocessen en het intelligenceproces

Lessen die leiden tot afgeleide sleutels voor sleutel 3
Subsleutel 3a: Tijd maken voor en prioriteit geven aan het
voorbereiden TVO
Subsleutel 3b: Tijd maken voor ‘nabereiden’ van het TVO door
operationaliseren van de besluiten in een duidelijke OF
Subsleutel 3c.1: Effectieve inzet van het FoBo-concept
Subsleutel 3c.2: Actief verrijken van verzamelde ruwe data

Tabel 5.5: Gevolgen in werking stellen sleutel 3 en geïdentificeerde subsleutels.

5.6 Werkend krijgen IIGP in het DVO
In deze sectie bespreken we het werkend krijgen van de IIGP op districtniveau. In de opzet
van het onderzoek in hoofdstuk 4 is besproken dat wij er voor hebben gekozen om het
DVO in het onderzoek te betrekken, nadat alle teams een aanvang hadden gemaakt met
het actieonderzoek. Op het moment dat de observatieperiode van het DVO in district
Duin en Bollenstreek was afgerond en de eerste gesprekken over intelligence-led
beslissen hadden plaatsgevonden, kwam het besluit dat dit district samengevoegd werd
met district Leiden van Hollands Midden (zie subsectie 4.2.3). De reden hiervoor was dat
deze twee districten in de nieuwe indeling van de Nationale politie één district gaan
vormen. We hebben daardoor het actieonderzoek niet kunnen uitvoeren, zoals wij dat
voornemens waren. Desondanks kunnen we een voorzichtige conclusie trekken voor het
werkend krijgen van IIGP op districtsniveau. Deze conclusie omvat de vaardigheid van het
intelligence-led beslissen in het DVO in relatie tot (1) het kader van politiezorg voor blauw
en (2) het systematisch probleemgericht werken. In onderstaande subsecties 5.6.1 en
5.6.2 bespreken wij deze twee punten.
5.6.1 Vaardigheid intelligence-led beslissen en politiezorg voor Blauw
In deze subsectie gaan we in op de relatie intelligence-led beslissen en het kader
politiezorg voor Blauw. We bespreken hier twee onderwerpen (A) het ontbreken van een
metabesluit in de relatie DVO en TVO en (B) het begrip krijgen van intelligente normen.
A: Ontbreken metabesluit relatie DVO en TVO
In subsectie 4.2.4 hebben we aan de orde gesteld dat voor de relatie DVO en TVO een
metabesluit ontbreekt. Hier behandelen we de consequenties daarvan. Als het
intelligence-led beslissen de werkwijze is die het kader politiezorg voor Blauw moet
dragen, dan zou de focus in de relatie tussen het DVO en het TVO naast de geboekte
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resultaten, vooral moeten liggen op de kwaliteit van de besluitvorming. De
kwaliteitsfocus zou zelfs richtinggevend kunnen zijn bij het formuleren van een
metabesluit voor de relatie tussen het DVO en de TVO-en. Intelligence-led beslissen, wil
zij zich gaan ontwikkelen, is naar ons idee gebaseerd op het met elkaar in gesprek zijn.
Het gaat om het hebben van een dialoog, waarin sprake is van wederkerigheid en
gezamenlijkheid.229 Door het hanteren van een dialoog kunnen er namelijk veranderingen
optreden in het kader, waardoor een gedeelde betekenis over politiezorg voor Blauw kan
ontstaan. De dialoog reikt daarmee verder dan het intelligence-led beslissen. Het raakt de
kern van de politiezorg (zie definitie 1.3). Door met elkaar nader te onderzoeken wat de
betekenis is van politiezorg ontstaat consensus (zie Graaf, Janssen & Mölders, 2012;
Kessels & Gordijn, 2005; Delnoij & Van Dalen, 2003). Vanuit die consensus kan dan
gekomen worden tot het formuleren van de relatie tussen beide veiligheidsoverleggen.
Het ontwikkelen van de vaardigheid van het intelligence-led beslissen zal daardoor beter
tot stand kunnen komen doordat duidelijk is vanuit welk standpunt (het kader, zie sectie
3.4) de deelnemers aan de veiligheidsoverleggen, naar het werk en de veiligheidsproblemen kijken.
B: Begrip van intelligente normen
Voor de dialoog en het komen tot een metabesluit kan het begrip hebben van intelligente
normen helpen. Zo helpen de intelligente normen om begrip te krijgen van de
gekwalificeerde uitspraken die door TVO-en zijn geformuleerd, voordat hierover een
oordeel geveld wordt. Immers, veiligheidsproblemen op teamniveau kunnen anders
gepercipieerd worden dan op districtsniveau. Het begrijpen van intelligente normen kan
daarom een bijdrage leveren aan het creëren van een gezamenlijk kompas voor
politiezorg. Intelligente normen dragen derhalve bij aan reflectie op het werk en dat kan
dan leiden tot een gemeenschappelijk inzicht. Hierdoor ontstaat een (meer)
gemeenschappelijk kader voor het nemen van intelligence-led van beslissingen.
5.6.2 Vaardigheid intelligence-led beslissen en probleemgericht werken
In deze subsectie bespreken we de relatie tussen de vaardigheid van intelligence-led
beslissen en probleemgericht werken. Hier is de crux dat naast het beheersen van
systematisch probleemgericht werken, er sprake moet zijn van ‘groot en klein geografisch
denken’ op districtniveau. Er wordt het volgende bedoeld. Ten eerste kan het voorkomen
dat de inzet voor een veiligheidsprobleem een opdracht is, omdat er sprake is van een
groter belang. Een voorbeeld hiervan is situatie waarin de Nationale informatiecoör-
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In navolging van Dixon (2000, p. 72) omschrijven wij een dialoog als “een specifiek soort gesprek dat de
persoonlijke relatie tussen de gesprekspartners bevestigt en hun collectieve recht en intellectueel
vermogen erkent om de wereld te doorgronden.”
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dinatie in ons land wordt ingeschakeld.230 Er is dan geen sprake van een keuze, maar van
een gegeven.
Daarnaast kan het schakelen in geografisch denken ook omgekeerd worden gehanteerd.
Een voorbeeld.
Woninginbraken zijn slechts voor een deel terug te herleiden naar lokale plegers.
Naast het bezien van de gepleegde woninginbraken binnen het eigen geografische
gebied en daarop een inzet te formuleren, is het wenselijk de woninginbraken ook
te bezien in de grotere geografie. Op die wijze kan de politie-inzet van de
verschillende geografische eenheden elkaar versterken.
In het DVO is het bij het systematisch probleemgericht werken van belang dat deze
schakelfunctie van groot naar klein en vice versa mogelijk is. Zo kunnen, keuzen die in een
TVO worden gemaakt op grond van een intelligence-product voor het teamgebied
kwalitatief goed zijn. Echter, als de schakelfunctie van klein naar groot wordt gemaakt,
dan zou het zo maar kunnen dat er een blikwisseling op het probleem plaatsvindt
waardoor het besluit mogelijk zou kunnen veranderen. Het kan zijn dat het DVO eveneens
oordeelt dat er sprake is van een probleem. Dan zou dat probleem mogelijk districtelijk
moeten worden aangepakt. Voorts zou door het ‘groot en klein geografisch denken’ ook
meer mogelijk kunnen worden op het strategisch sturingsniveau. Kortom, dit is de weg
naar intelligence-gestuurde veiligheidszorg.

5.7 Reflectie op praktische toepassing IIGP
In deze sectie nemen we ruimte om te reflecteren op de werkzaamheid van de IIGP in de
praktijk. We doen dat op twee vlakken. In subsectie 5.7.1 geven we in retrospectief
aandachtspunten weer, die een punt op de horizon geven voor de verdere ontwikkeling
van de IIGP. In subsectie 5.7.2 behandelen we aandachtspunten die betrekking hebben op
cultuur en leiderschap.
5.7.1 Aandachtspunten voor verdere ontwikkeling IIGP
De bevindingen van ons onderzoek geven sleutels om het theoretisch concept IIGP
werkend te krijgen in de praktijk. Daarnaast geven de resultaten aanleiding voor het
signaleren van verdere aandachtspunten voor de ontwikkeling van IIGP. Hoewel er een
begin van de IIGP zichtbaar is, realiseren we ons dat er nog een ontwikkeling gaat volgen.
We noemen twee aandachtspunten. Het betreft (A) aandacht geven aan het kaderen en
(B) intelligence-producten organiseren naar behoefte van Blauw. We bespreken beide
punten onderstaand kort.
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Dit vond onder andere plaats enkele jaren geleden nadat de aanslag had plaatsgevonden op de Twin
Towers. De politie-inzet van de korpsen (districten en teams) werd daarmee gericht op de datavergaring
over terrorisme. Het belang van een grotere geografische eenheid gaat daarmee voor op de eigen
geografische eenheid.
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A: Aandacht geven aan kaderen
Duidelijk is dat de IGP-werkwijze de politiezorg moet ondersteunen. De politiezorg heeft
echter een eigen dynamiek als het geconfronteerd wordt met nieuwe termen. Het is voor
de veiligheidsoverleggen vaak een zoektocht hoe om te gaan met deze nieuwe termen.
Het aandacht geven aan fase 1 van het besluitvormingsproces (het kaderen) is daarvoor
noodzakelijk.
Het heeft even geduurd in ons onderzoek voordat wij de problemen rondom ‘het
kaderen’ begrepen. Het omslagpunt kwam op het moment dat de termen
‘heterdaadkracht’ en ‘context gedreven politiezorg’ in de overlegbijeenkomsten van de
stuurploegen werden gehanteerd. Gesprekken over deze termen bleken moeizaam. Wij
waren als onderzoekers ook steeds op zoek naar de relatie met ons begrip politiezorg
voor en door Blauw, omdat vooral bij de term heterdaadkracht besluiten werden
genomen vanwege de term heterdaadkracht zelf. Er ontstonden projecten
‘heterdaadkracht’. Heterdaadkracht werd een doel in plaats van een middel. We konden
het niet altijd plaatsen. Naast gesprekken over heterdaadkracht en nadere analyse van
deze gesprekken, is duidelijk geworden dat een term als heterdaadkracht gepositioneerd
wordt op het niveau van politiezorg voor Blauw. Dus: als uitgangspunt werd genomen om
naar problemen te kijken, in plaats van een interventiemogelijkheid zoals dat binnen
politiezorg door Blauw kan worden gehanteerd. We hebben eveneens mogen
constateren dat intelligente normen een signaalfunctie kunnen hebben bij het
positioneren van dergelijke nieuwe termen, door bij te dragen aan het begrip van
politiezorg voor Blauw en de afgeleide daarvan, politiezorg door Blauw (zie subsectie
5.6.1). Voorts is het van belang om ook daar de werking van intelligence-producten mee
te nemen, want de intelligence-productie lijkt aan de valkuil van het verkeerd kaderen
niet te ontsnappen. Vandaar dat het ‘aandacht geven aan het kaderen’ hier is
geformuleerd als aandachtspunt. Dit is zeker van belang in deze tijd waarin de Nationale
Politie verder vorm krijgt en er weer nieuwe termen worden geïntroduceerd (bijv. high
impact crime).231
B: Intelligence-producten organiseren naar behoefte van Blauw
De gesignaleerde sleutels in ons onderzoek zijn vooral gericht op het werkend krijgen van
de IIGP in Blauw. Als gevolg van het inzetten van de sleutels kwam er meer aandacht voor
de intelligence-producten. Voorts werd duidelijk wat er aan deze producten ontbrak. We
bespreken hier de productie van intelligence-producten in relatie tot de behoefte van
Blauw. We doen dat aan de hand van twee onderwerpen: (B1) het geven van aandacht
aan interventiemogelijkheden en (B2) het geven van aandacht aan monitoren. Naar ons
idee is een verdere ontwikkeling van deze twee onderwerpen nodig om te komen naar
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De Witte en Jonker (2013) spreken van een ‘vluchtheuvel’ begrippen.
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een IIGP in Blauw. We geven onderstaand een korte toelichting op (B1) en (B2). In
hoofdstuk 7 gaan we nader in op de intelligence-producten
B1: Aandacht geven aan interventiemogelijkheden
Intelligence-led beslissen heeft in eerste instantie betrekking op het cognitieve proces,
maar in tweede instantie moet er vooral ruimte zijn voor actie. Deze actie moet worden
geformuleerd. Op dit moment is het van belang om vast te stellen dat kennis van
interventiemogelijkheden ontbreekt. Dit wil niet zeggen dat er geen kennis aanwezig is
binnen Blauw voor interventiemogelijkheden, maar dat de intelligence-producten te
weinig begrip geven voor het formuleren van adequate interventiemogelijkheden (en
daarmee de actie) doordat (1) de intelligence-producten onvoldoende actiegericht zijn en
(2) suggesties voor interventiemogelijkheden vaak ontbreken in de intelligenceproducten. Voor de verdere ontwikkeling van de IIGP vormt het daarmee een
aandachtspunt. De werking hiervan zou tweeledig kunnen zijn. Ten eerste ontstaat er
meer kennis over interventiemogelijkheden binnen Blauw, die verder reikt dan de eigen
know how. Ten tweede geeft het aan de intelligence-organisatie richting, doordat
gekozen interventies richting geven aan de dataverzameling en de intelligence-productie.
Zeker als dit in wordt gezet op repeterende problemen, kunnen we meer gefundeerde
kennis ontwikkelen.
B2: Aandacht geven aan monitoren
De intelligence-behoefte van Blauw is te vinden op verschillende sturingsmomenten. Op
een aantal van die sturingsmomenten zijn er voorzieningen georganiseerd door een
intelligence-proces. Zo is er sprake van actualisering voor briefinginformatie en
ondersteuning van het TVO. De monitoringsfunctie van de verkeerstoren is vervallen. De
kloof tussen het uitvoeren van een actie en het verzamelen van data met in gedachten
het volgende TVO-moment is groot. Het permanent beschikbaar hebben van denken aan
monitoren binnen het intelligence-proces, kan de behoefte van Blauw vervullen. Vandaar
dat we het als een aandachtpunt hebben geformuleerd voor het verder werkend krijgen
van de IIGP.
5.7.2 Aandachtspunten voor cultuur en leiderschap
Bij de implementatie van IGP in 2005 is gesteld dat IGP een grote verandering zou
betekenen op het gebied van cultuur en leiderschap. In retrospectief zijn op basis van de
bevindingen van ons onderzoek met betrekking tot de cultuur en leiderschap
aandachtspunten te signaleren, te weten: (A) borgen van nieuwe handelingspatronen en
(B) tijd en prioriteit. We lichten de punten (A) en (B) onderstaand toe.
A: Borgen van nieuwe handelingspatronen
De nieuwe handelingspatronen die zijn ontstaan, blijken in de praktijk lastig te borgen.
Met borgen duiden we op het proces van socialiseren naar internaliseren van het patroon
bij personen. In ons onderzoek werd het proces van borging onder andere verstoord
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doordat tijdens het onderzoek politiefunctionarissen een andere functie kregen en dan
ofwel toegevoegd werden aan het team en/of district, dan wel vertrokken. Het gevolg
daarvan was (1) dat het lastig was om de nieuwe deelnemer in relatief korte tijd mee te
nemen in het leerproces dat gaande was dan wel (2) dat er sprake was van een
veranderende groepsdynamica die tijd nodig had om te stabiliseren. Het leren en
vervolgens borgen van nieuwe handelingspatronen vergt daarom aandacht in de verdere
ontwikkeling van de IIGP.
B: Tijd en prioriteit
In hoofdstuk 4 (subsectie 4.3.3) is tijd al geduid als een culturele overige indicator die het
proces van kaderen beïnvloedt. Het tijd nemen om te beslissen over
veiligheidsproblemen met behulp van politiezorg is niet bij een ieder vanzelfsprekend. In
plaats van de inhoud en de werking van de veiligheidsoverleggen centraal te stellen, zette
men de tijdsduur van het overleg centraal. Dit zou kunnen duiden op het feit dat er
wellicht sprake is van een meer verborgen houding, waaraan de vraag ten grondslag ligt
of de noodzaak van een veiligheidsoverleg eigenlijk wel bestaat. Deze vraag werd
versterkt door ervaringen in het actieonderzoek doordat (1) in een enkel team heel
geregeld het TVO gewoon niet doorging (ook niet op een ander tijdstip), (2) het gemak
waarmee een TVO werd verzet, (3) wisselende deelname aan een DVO, en (4) de
evaluatie van het voorbereiden van het TVO (subsectie 5.5.1), die eveneens liet zien dat
het ‘hebben van geen tijd voor de voorbereiding’ regelmatig voorkwam. Vandaar dat wij
als aandachtspunt hebben geformuleerd: tijd en prioriteit.

5.8 Antwoord op OV 3
In deze sectie beantwoorden we OV 3: Welke sleutels kunnen we identificeren voor het
oplossen van de knelpunten in de praktijk van Blauw? Het actieprogramma voor OV 3
luidt: We identificeren de sleutels voor de gesignaleerde knelpunten in OV 2. De sleutels
zijn gevonden door het gemis in het knelpunt te vervangen door een kracht. De sleutels
zijn daarmee als volgt op te sommen.
1. Het verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming in de stuurploegen.
2. Het versterken van het begrip IIGP als werkwijze voor het ondersteunen van
politiezorg en besluitvormingsproces.
3. Het versterken van de koppeling tussen het tactische en het operationele proces van
sturen.
We hebben mogen concluderen dat sleutel 1 de hoofdsleutel is, die de sleutels 2 en 3 in
werking zet. Het hanteren van de methode-BOB als praktische invulling van sleutel 1, is
vruchtbaar gebleken om het intelligence-led beslissen in de praktijk werkend te krijgen.
De methode-BOB geeft op een systematische wijze structuur in de besluitvorming
waardoor verbetering in de besluitvorming tot stand kwam.
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Door het BOB-en lag de aandacht in eerste instantie op de vraag “hoe krijgen we de
veiligheid van het gebied als punt van regelmatige aandacht in de TVO-vergaderingen?”.
In tweede instantie ontstond een natuurlijke zoektocht naar verbeteringen en zijn
subsleutels gevonden. Zo kwam het sturen op de kwaliteit en kwantiteit van intelligenceproducten in beeld. Door dit alles is het mogelijk geworden om beter onderbouwd
beslissingen te nemen. Het verkrijgen van intelligente normen en uitgestelde
besluitvorming zijn duidelijke resultaten. Kortom, het sturen met intelligence-producten
kwam in wisselwerking met de menselijke intelligentie. Voorts kwam er aandacht voor de
input van de intelligence-producten. Hieruit mogen we concluderen dat de inhoud van
deze producten duidelijk is geworden.
Onze tweede conclusie is als volgt. Door de aandacht te vestigen op sleutel 1 werden de
sleutels 2 en 3 op een logische wijze in werking gesteld. Sleutel 2 heeft geleid tot beter
begrip van de IIGP. Sleutel 3 realiseerde sterker gekoppelde processen zowel binnen het
tactische proces, als het operationele proces, als wel tussen deze twee processen.
Naast deze twee positieve conclusies hebben we voorts mogen concluderen dat er
aandachtspunten zijn voor een verdere ontwikkeling naar een intelligente IGP-werkwijze.
Dit geldt te meer als het oog gericht wordt op Intelligent Blauw (zie hoofdstuk 6). Het
betreft aandachtspunten die enerzijds betrekking hebben op de verdere ontwikkeling van
IIGP en anderzijds op de relaties binnen Blauw op het vlak van cultuur en leiderschap.
Voor de organisatieontwikkeling van de politie moeten deze aandachtspunten niet in de
vergetelheid geraken. De inhoudelijke aandachtspunten hebben ons veel duidelijkheid
gegeven. Daarnaast zijn er nieuwe aandachtspunten ontstaan op het gebied van cultuur
en leiderschap. Dat moeten de dragers zijn voor een verdere ontwikkeling naar Intelligent
Blauw. We gaan hier in de hoofdstukken 6 en 7 nader op in onder de term organisational
intelligence.
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6 INTELLIGENT BLAUW, IIGP EN SLEUTELS
In dit hoofdstuk onderzoeken we OV 4: Wat zijn de relaties tussen (OV 4a) Intelligent
Blauw en het intelligent toepassen van de IGP-werkwijze (IIGP) in Blauw? en (OV 4b)
Intelligent Blauw en de ‘sleutels’? In hoofdstuk 1 hebben we de verwachting uitgesproken
dat Intelligent Blauw het toekomstperspectief is van de IIGP: Intelligent Blauw als het
puntje op de horizon. Door OV 4a nader te onderzoeken lichten we deze verwachting toe
(zie figuur 6.1, onderdeel 2, 4 en 6). Vervolgens onderzoeken we OV 4b. We gaan na in
hoeverre Intelligent Blauw tot een werkend concept kan komen door de geïdentificeerde
sleutels voor het goed functioneren van de IIGP.
In sectie 6.1 beschrijven we de opzet van het onderzoek voor OV 4. In sectie 6.2
bespreken we de relaties tussen Intelligent Blauw en de IIGP. In sectie 6.3 onderzoeken
we de relaties tussen Intelligent Blauw en de geïdentificeerde sleutels. We sluiten dit
hoofdstuk af met sectie 6.4 en beantwoorden OV 4.

6.1 Opzet voor OV 4
In deze sectie beschrijven we de opzet van het onderzoek voor OV 4. In subsectie 6.1.1
verantwoorden we de gemaakte onderzoekskeuze. In subsectie 6.1.2 beschrijven we de
data-analyse.
6.1.1 Onze keuze
De keuze die we hebben gemaakt voor het onderzoek heeft betrekking op de reikwijdte.
Voor OV 4a bakenen we de reikwijdte af tot het vergelijken van theoretische concepten
Intelligent Blauw en IIGP, omdat we het antwoord van OV 4a beschouwen als framework
voor het onderzoek van OV 4b. Voor OV 4b is de analyse van de relaties uitgevoerd op
basis van de bevindingen uit eerdere hoofdstukken en op basis van het concept
Intelligent Blauw. We hebben geen nader empirisch onderzoek verricht naar het concept
Intelligent Blauw, omdat de gebruikte bevindingen voldoende empirisch materiaal
bevatten om tot een gebalanceerde beantwoording van OV 4b te komen.
6.1.2 Data-analyse
Omdat we voor het beantwoorden van OV 4 geen nader empirisch onderzoek hebben
verricht, betekent dit we gebruik gaan maken van onze bestaande dataverzameling.
Onderstaand bespreken we de data-analyse voor het onderzoek naar de relaties tussen
(A) Intelligent Blauw en de IIGP en (B) Intelligent Blauw en de geïdentificeerde sleutels.
A: Intelligent Blauw en de IIGP
Voor het onderzoeken van de relaties tussen Intelligent Blauw en de IIGP gaan we
allereerst na in hoeverre de twee concepten met elkaar overeen komen en waar de
verschillen liggen? De analyse heeft plaatsgevonden door operationalisering van beide
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concepten. Onze veronderstelling is dat de IIGP een uitgangspunt is voor Intelligent Blauw
(zie conceptueel onderzoeksmodel). In de bespreking van de relaties nemen we de drie
dimensies van Intelligent Blauw als leidraad. Het antwoord vinden we door de drie
dimensies, de zeven indicatoren en de twaalf items te bespreken in relatie tot de
hoofdindicatoren van de IIGP.
B: Intelligent Blauw en de geïdentificeerde sleutels
De relaties tussen Intelligent Blauw en de drie geïdentificeerde sleutels onderzoeken we
als volgt: In hoeverre kunnen de sleutels bijdragen aan het werkend krijgen van Intelligent
Blauw? In de bespreking van de relaties nemen we de drie dimensies van Intelligent
Blauw als leidraad. De relaties hebben een hypothetisch karakter. Wij hebben immers
geen nader onderzoek gedaan naar de werking van de sleutels voor Intelligent Blauw. De
data-analyse hebben we uitgevoerd op basis van de bevindingen van hoofdstuk 5.

6.2 Relaties IIGP en Intelligent Blauw
Hieronder geven we onze analyse van de relaties tussen Intelligent Blauw en de IIGP. De
drie vermogens van Intelligent Blauw zijn onze leidraad: het alert-vermogen (in subsectie
6.2.1), het adaptief-vermogen (in subsectie 6.2.2) en het responsief-vermogen (in
subsectie 6.2.3). Binnen dit bestel zijn de indicatoren en de afgeleide items van deze
vermogens onderdeel van bespreking.
6.2.1 Alert-vermogen: drie indicatoren vergeleken met de IIGP
Het alert-vermogen van Intelligent Blauw heeft drie indicatoren.
 A1: Van zien naar waarnemen.
 A2: Van waarnemen naar inzicht en analyse.
 A3: Van de huidige praktijk naar zoeken van nieuwe partners en interventiemogelijkheden.
Elk van deze indicatoren is opgebouwd uit twee items.
A1 is opgebouwd uit:
 A1.1: Beschikbaarheid van sensoren die waarnemen,
 A1.2: Het richten van de sensoren.
A2 is opgebouwd uit:
 A2.1: Inzicht in samenhang en patronen in de gegevens,
 A2.2: Inzicht in contextuele veranderingen.
A3 is opgebouwd uit:
 A3.1: Het identificeren van partners,
 A3.2: Het identificeren van interventiemogelijkheden.
Deze drie indicatoren en zes items vormen de linkerhelft van tabel 6.1. De rechterhelft
gaat over de IIGP. Hier hebben we zes hoofdindicatoren (HI 1, HI 2, HI 3, HI 10, HI 13, HI
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14) en drie afgeleide hoofdindicatoren (AHI 1, AHI 2 en AHI 3). Voor de 5 fasen van de
IIGP (zie secties 3.4 en 4.7), heeft elke hoofd- en afgeleide indicator een relatie met het
alert-vermogen. De relatie is als volgt.
 Fase 1 omvat: HI 1, HI 2, en HI 3,
 Fase 2 omvat: HI 13,
 Fase 3 omvat HI 10,
 Fase 4 omvat: HI 14,
 Fase 5 omvat: AHI 1, AHI 2 en AHI 3.
De items en fasen zijn met elkaar in verbonden en als gevolg daarvan zijn de
hoofdindicatoren van de IIGP en de indicatoren van Intelligent Blauw met elkaar
verbonden. De verbinding tussen de items van Intelligent Blauw en de fasen is als volgt.
 A1.1 in fase 1,
 A1.2 in fase 3 en 5,
 A2.1 in fase 2,
 A2.2 in fase 2,
 A3.1 in de fasen 2, 3 en 4,
 A3.2 in de fasen 2, 3 en 4.
In tabel 6.1 beschrijven en presenteren we op een overzichtelijke wijze de
(hoofd)indicatoren in samenhang.
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Alert-vermogen Intelligent Blauw

IIGP

Indicatoren
A1. Van
zien naar
waarnemen
door
sensoren

Items
A1.1 Beschikbaarheid van
sensoren die waarnemen

Fase
1

A1.2 Richten van het
waarnemen door sensoren

3
5

A2. Van
waarnemen
naar inzicht
door
analyse
A3. Van
huidige
praktijk
naar zoeken
van nieuwe
partners en
interventiemogelijkheden

A2.1 Inzicht in samenhang
en patronen in de gegevens
A2.2 Inzicht in contextuele
veranderingen

2

A3.1 Identificeren van
partners

2

2

3
4
A3.2 Identificeren van
interventiemogelijkheden

2
3
4

Hoofdindicatoren
HI 1: Gebiedsgebonden werken (het kennen en
gekend worden)
HI 2: Policing of communities (het kennen en
gekend worden nieuwe stijl)
HI 3: Nodale oriëntatie (aandacht voor stromen)
HI 10: Sturen met intelligence-producten voor het
formuleren van een actie
AHI 1: Het delen van het begrip van de veiligheid
AHI 2: Het geven van opdrachten tot het uitvoeren
van actie
AHI 3: Het sturen op het verzamelen van (ruwe)
data
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor
begrip van de veiligheid
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor
begrip van de veiligheid
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor
begrip van de veiligheid
HI 10: Sturen met intelligence-producten voor het
formuleren van een actie
HI 14: Beschikbare intelligence-producten voor
kenniscreatie
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor
begrip van de veiligheid
HI 10: Sturen met intelligence-producten voor het
formuleren van een actie
HI 14: Beschikbare intelligence-producten voor
kenniscreatie

Tabel 6.1: De relaties voor het alert-vermogen van Intelligent Blauw en de IIGP.

Voor indicator A1 mogen we concluderen, dat:
 Item A1.1 is verankerd in HI1, HI2 en HI3. Deze beschikbaarheid vormt een
uitgangspunt binnen de drie hoofdindicatoren van de IIGP.
 Item A1.2 duidelijk te vinden is in de relatie tussen HI10 en AHI 1, AHI 2 en AHI 3.
Anders gezegd door de afgeleide hoofdindicatoren mogen we stellen dat de sensoren
ook gericht kunnen worden.
Voor indicator A2 mogen we concluderen, dat:
 Item A2.1 en item A2.2 een grote overlap hebben met HI 13. Het komen tot een
goede analyse gaat gepaard met beschikbare intelligence-producten.
Voor indicator A3 mogen we concluderen, dat:
 Item A3.1 en item A3.2 verbonden zijn aan HI 10, HI 13, en HI 14.
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Voor het alert-vermogen mogen we concluderen dat de relaties tussen de concepten
Intelligent Blauw en de IIGP een grote overlap hebben. Uit de indicatoren van Intelligent
Blauw zijn de hoofdindicatoren en afgeleide hoofdindicatoren van de IIGP te herleiden
(zie tabel 6.1). We merken op dat er geen hoofdindicatoren van de IIPG zijn die buiten de
vergelijking vallen (zie tabel 3.6 en tabel 4.50).
6.2.2 Adaptief-vermogen: twee indicatoren vergeleken met de IIGP
Het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw heeft twee indicatoren.
 B1: Van inzicht naar actie.
 B2: Van actie naar verder leren.
Indicator B1 is opgebouwd uit twee items en indicator B2 kent één item.
Indicator B1 is opgebouwd uit twee items:
 B1.1: Bekwaamheid tot het nemen van besluiten op basis van een intelligenceproduct, dat leidt tot actie,
 B1.2: De bekwaamheid tot flexibel organiseren.
Indicator B2 kent één item:
 B2.1 Het blijvend ontwikkelen van organisational intelligence.
Deze twee indicatoren en drie items vormen de linkerhelft van tabel 6.2. De rechterhelft
gaat over de IIGP. Hier hebben we acht hoofdindicatoren: HI 7, HI 8, HI 9, HI 10, HI 11, HI
12, HI 13 en HI 14. Voor de 5 fasen van de IIGP, hebben er drie een relatie met het
adaptief-vermogen. De relatie is als volgt.
 Fase 1 omvat: Geen hoofdindicatoren,
 Fase 2 omvat: HI 7, HI 8 en HI 13,
 Fase 3 omvat: HI 9, HI 10, HI 11, en HI 12,
 Fase 4 omvat: HI 14,
 Fase 5 omvat: Geen afgeleide hoofdindicatoren.
De items en fasen zijn met elkaar in verbonden en als gevolg daarvan zijn de
hoofdindicatoren van de IIGP en de indicatoren van Intelligent Blauw met elkaar
verbonden. De verbinding tussen de items en de fasen is als volgt.
 B1.1 in fase 2,
 B1.2 in fase 3,
 B2.1 in fase 4.
In tabel 6.2 beschrijven en presenteren we op een overzichtelijke wijze de
(hoofd)indicatoren in samenhang.
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Adaptief-vermogen Intelligent
Blauw

IIGP

Indicatoren
B1. Van
inzicht naar
actie

Fase
2

Items
B1.1 Bekwaamheid
tot het nemen van
besluiten op basis
van een intelligenceproduct, dat leidt tot
actie.

3

B2. Van
actie naar
verder leren

B1.2 Bekwaamheid
tot flexibel
organiseren
B2.1 Blijvend
ontwikkelen van
organisational
intelligence

4

Hoofdindicatoren
HI 7: Sturen op intelligence-producten opdat begrip van de
maatschappelijke veiligheid bestaat voor een toekomstig
beslismoment
HI 8: Sturen met intelligence-producten voor het verkrijgen
van begrip van de huidige veiligheid
HI 13: Beschikbare intelligence-producten voor begrip van de
veiligheid
HI 9: Sturen met intelligence-producten voor het komen tot
een beslissing (door het formuleren van een gekwalificeerde
uitspraak en het wegen van de zwaarte van de
veiligheidsproblemen)
HI 10: Sturen met intelligence-producten voor het formuleren
van een actie
HI 11: Sturen op intelligence-producten voor de
ondersteuning van de actie
HI 12: Sturen op (ruwe) dataverzameling
Niet aanwezig

HI 14: Beschikbare intelligence-producten voor kenniscreatie
Niet aanwezig

Tabel 6.2: De relaties voor het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw en de IIGP.

Voor het adaptief-vermogen mogen we constateren dat er voor de indicatoren er tussen
beide concepten een overeenkomst bestaat als ook een verschil.
Voor indicator B1 mogen we concluderen, dat:
 Item B1.1 verankerd is in de indicatoren HI 7, HI 8, HI 9, HI 10, HI 11, HI 12 en HI 13.
 Item B1.2 niet aanwezig is in de IIGP.
Het item B1.2 van het adaptief-vermogen moet eerder in relatie gebracht worden met de
geïdentificeerde overige indicator (OI 2), de bedrijfsvoering van het korps (zie subsectie
2.3.2). De wijze waarop met het organiseren van onder andere capaciteit wordt om
gegaan, is een geformuleerd uitgangspunt in de bedrijfsvoering van het korps; in ons
onderzoekskorps was het een vastgestelde capaciteit. De uitdaging binnen het
ontwikkelpad naar Intelligent Blauw is (op dit moment) om gegevenheden zo flexibel
mogelijk te maken.
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Voor indicator B2 mogen we concluderen, dat:
 Item B2.1 deels herleid mag worden tot HI 14. Het leren door ervaring kan mede
gevonden worden in intelligence-producten voor kenniscreatie.
 Item B2.1 verder niet aanwezig is in de IIGP.
Indicator B2 is van (cruciaal) belang is voor de verdere ontwikkeling van Blauw in het
komen tot Intelligent Blauw (zie hoofdstuk 7). Hier kunnen we leren van de historie van
IGP (zie subsectie 2.2.3), want bij de implementatie van IGP in 2004 is de opmerking
gemaakt dat bij het komen tot IGP zou gaan om:
“een majeur veranderingstraject … waarbij cultuur en leiderschap een grote rol spelen”
(ABRIO, 2004a, p. 5).

Een dergelijke verandering kost tijd. Naar ons idee speelt de geïdentificeerde overige
indicator (OI 3) over de politiecultuur hierbij een grote rol (zie subsectie 2.3.2).
6.2.3 Responsief-vermogen: twee indicatoren vergeleken met IIGP
Het responsief-vermogen van Intelligent Blauw heeft twee indicatoren.
 C1: Van actie naar meer transparant handelen.
 C2: Van verder leren naar reflecteren.
Indicator C1 is opgebouwd uit twee items en indicator C2 kent één item.
Indicator C1 is opgebouwd uit:
 C1.1: Zorgvuldig en transparant afwegen van belangen,
 C1.2: Het onderkennen van de beperkingen en mogelijkheden van de politieorganisatie bij beheersen van de veiligheid.
Indicator C2 kent één item:
 C2.1: Systematisch en structureel reflecteren zodat aanpassing in bestaande kennis,
gedrag, vaardigheden of waarden kan plaatsvinden.
Deze twee indicatoren en drie items vormen de linkerhelft van tabel 6.3. De rechterhelft
gaat over IIGP. Ook daar hebben we indicatoren, namelijk de vier hoofdindicatoren: (HI5,
HI6, HI9, HI14). Voor de 5 fasen van de IIGP, hebben er drie een relatie met het
responsief-vermogen. De relatie is als volgt.
 Fase 1 omvat: HI 14,
 Fase 2 omvat: Geen hoofdindicatoren,
 Fase 3 omvat: HI 5, HI 6 en HI 9,
 Fase 4 omvat: HI 14,
 Fase 5 omvat: Geen afgeleide hoofdindicatoren.
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De items en fasen zijn met elkaar in verbonden en als gevolg daarvan zijn de
hoofdindicatoren van de IIGP en de indicatoren van Intelligent Blauw met elkaar
verbonden. De verbinding tussen de items en de fasen is als volgt.
 C1.1 in de fasen 1 en 3.
 C1.2 in de fasen 3 en 4.
 C2.1 in de fase 4.
In tabel 6.3 hebben we op een overzichtelijke wijze de indicatoren beschreven en in
samenhang gepresenteerd.
Responsief-vermogen Intelligent
Blauw

IIGP

Indicatoren
C1. Van
actie naar
meer
transparant
handelen

Fase
3

C2. Van
verder
leren naar
reflecteren

Items
C1.1 Zorgvuldig en
transparant afwegen
van belangen
C1.2 Beperkingen
van mogelijkheden
politieorganisatie bij
beheersen van
veiligheid onderkennen
C2.1 Systematisch en
structureel
reflecteren zodat
aanpassing in
bestaande kennis,
gedrag,
vaardigheden of
waarden kan
plaatsvinden

1

Indicatoren
HI9: Sturen met intelligence-producten voor het maken van
een keuze met behulp van intelligente normen komen tot (a)
een gekwalificeerde uitspraak en (b) wegen van problemen
HI4: Signaleren en adviseren

3

HI5: Verlenen brede, samenhangende taakuitvoering
HI6: Probleemgericht werken

4

HI14: Beschikbare intelligence-producten voor kenniscreatie
Niet aanwezig

Tabel 6.3: De relaties voor het responsief-vermogen van Intelligent Blauw en de IIGP.

Voor indicator C1 mogen we concluderen, dat:
 Item C1.1 verankerd is in HI 9. In de relatie C1.1 en HI 9 vindt het door ons
geïntroduceerde begrip intelligente normen zijn plaats. De intelligente normen maken
dat de beslissingen onderbouwd en transparant zijn.
 Item C1.2 herleid kan worden tot drie hoofdindicatoren: HI 14, HI 15 en HI 16.
Voor indicator C2 mogen we concluderen, dat:
 Item C2.1 deels herleid mag worden tot HI 14. Het leren door ervaring kan mede
gevonden worden in intelligence-producten voor kenniscreatie. Deze vergelijking
komt overeen met die van B2.1. Gaat indicator B2 over verder leren, indicator C2 gaat
over reflecteren. Zij vormen samen een continuüm.
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 Item C2.1 verder niet aanwezig is in de IIGP. Er zijn eerder contra-indicaties te vinden
in de geïdentificeerde overige indicatoren (OI 8 en OI 10) van de vierde fase van het
besluitvormingsproces (zie subsecties 4.6.2 en 4.6.4). We hebben toen mogen
concluderen dat er geen sprake is van structurele aandacht voor leren in het
besluitvormingsproces (OI 8) en dat acties ‘vervliegen’ (OI 10) evenals dat er
vraagtekens gezet mogen worden bij de intelligentie van de intelligence-organisatie
(OI9) (zie subsecties 4.6.2 en 4.6.4).
Samenvattend, mogen we stellen dat de twee concepten theoretisch grote
overeenkomsten hebben. Echter, het verschil is ook duidelijk geworden. Intelligent Blauw
gaat in contrast met IIGP uit van leren, verder leren en reflecteren. Organisational
intelligence is een belangrijke indicator die het leren, verder leren en reflecteren kan
faciliteren (zie sectie 6.3). In hoofdstuk 7 werken we dit thema verder uit.

6.3 Relaties Intelligent Blauw en geïdentificeerde sleutels
In ons empirisch onderzoek (zie sectie 5.1) hebben we drie sleutels geïdentificeerd met
het doel de IIGP tot een praktisch werkend concept te brengen. De drie geïdentificeerde
sleutels zijn als volgt.
1. Verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming.
2. Versterken van het begrip van de IIGP.
3. Versterken van de koppelingen tussen de tactische en de operationele
stuurprocessen.
Onze veronderstelling is voorts dat sleutel 1 de sleutels 2 en 3 in werking stelt (zie
subsectie 5.2.1 en zie figuur 6.1).

2
Begrip van IIGP

1
Het verbeteren van het
besluitvormingsproces

3
Het versterken van de koppeling
tussen het tactische en
operationele proces van sturen

Figuur 6.1: Sleutel 1 stelt de sleutels 2 en 3 in werking.
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Sleutel 1, die wij praktisch hebben vertaald tot de methode BOB, was in ons onderzoek de
leidraad (zie hoofdstuk 5). We hebben mogen concluderen dat sleutel 1, door het
verbeteren van het besluitvormingsproces met behulp van het BOB-en, de sleutels 2 en 3
in werking stelde. Er kwam een leerproces op gang in Blauw. Bovendien hebben we voor
elk van de drie sleutels vier subsleutels kunnen afleiden (zie tabellen 5.5, 5.6 en 5.7 in de
respectievelijke subsecties 5.3.2, 5.4.4 en 5.5.3). In tabel 6.4 presenteren we de
geïdentificeerde sleutels, hun werking en de afgeleide subsleutels.
De onderzochte werking van de drie sleutels en de afgeleide sleutels is gericht op de
binnenkant van de politieorganisatie. Het doel is immers om de IIGP in de praktijk
werkend te krijgen in Blauw. De aandacht in ons onderzoek is daarom vooral gericht op
de besluitvormingsfasen 2, 3 en 5 van de IIGP (zie hoofdstuk 5).
In deze sectie onderzoeken we de relaties tussen intelligent Blauw en de drie
geïdentificeerde sleutels. Hierbij is ons doel een antwoord te krijgen op de vraag: In
hoeverre kunnen de sleutels bijdragen aan het werkend krijgen van Intelligent Blauw? De
analyse van de relaties tussen IIGP en Intelligent Blauw fungeert hier als framework (zie
subsectie 6.2). Op basis van dit framework is onze veronderstelling dat verdere
ontwikkeling van het begrip van IIGP als besluitvormingsproces (sleutel 2) leidt tot (A) het
stellen van nadere eisen aan sleutel 1 (de kwaliteit van de besluitvorming) en (B) als
gevolg hiervan nadere eisen stellen aan sleutel 3 (het optimaliseren van de tactische en
operationele stuurprocessen). Bovendien kunnen we ook mogelijk nieuwe (afgeleide)
sleutels geïdentificeerd worden voor het komen tot Intelligent Blauw. Dit geldt te meer
als de externe oriëntatie van Intelligent Blauw en de nog niet aanwezige indicatoren van
Intelligent Blauw de aandacht gaan krijgen. Hieronder werken we de mogelijke bijdragen
van de sleutels uit voor elk van de vermogens van Intelligent Blauw: alert-vermogen
(6.3.1), het adaptief-vermogen (6.3.2) en het responsief-vermogen (6.3.3).
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Sleutel 1: Verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming
Gevolgen sleutel 1
Lessen die leiden tot afgeleide sleutels voor sleutel 1
Het BOB-en leidt tot de behoefte aan
Subsleutel 1a: Gebundelde intelligence-producten per
onderwerp
overzicht in de input voor het
besluitvormingsproces
Het BOB-en leidt tot de behoefte van
Subsleutel 1b: Uitgestelde besluitvorming
het vermijden van het herzien van
besluiten
Het BOB-en leidt tot de behoefte aan
Subsleutel 1c.1: Gewenste kwaliteit inzetverzoeken expliciteren
Subsleutel 1c.2: Kwantiteit inzetverzoeken voor TVO borgen
kwalitatieve input
door duidelijk procesafspraak
Sleutel 2: Versterken van het begrip van de IIGP
Gevolgen sleutel 2
Lessen die leiden tot afgeleide sleutels voor sleutel 2
BOB-en leidt tot meer systematisch
Subsleutel 2a: Hulpvraag stellen bij het bepalen probleem. Dus:
wat moet er veranderen. Geeft richting aan formuleren actie en
probleemgericht werken
intelligence-vragen
BOB-en leidt tot voorbereiding op
Subsleutel 2b: Aandacht voor voorbereiding op repeterende
veiligheidsproblemen transformeert van reageren naar
repeterend werkaanbod
anticiperen
BOB-en leidt tot integraal benaderen
Subsleutel 2c: Uitbreiding van de deelnemers aan het TVO met
een medewerker van de gemeente draagt bij aan snelheid en
van veiligheidsproblemen
duidelijkheid in besluitvorming
BOB-en leidt tot aandacht voor
Subsleutel 2d: Processen laten werken voor de problemen (en
niet vice versa) waardoor de interventiemogelijkheden weer
interventiemogelijkheden
worden opgerekt
Sleutel 3: Versterken van de koppelingen tussen de tactische en de operationele stuurprocessen
Gevolgen sleutel 3
Lessen die leiden tot afgeleide sleutels voor sleutel 3
Het BOB-en leidt tot voorbereiden van
Subsleutel 3a: Tijd maken voor en prioriteit geven aan het
voorbereiden TVO
de stuurploegen
Het BOB-en leidt tot implementeren
Subsleutel 3b: Tijd maken voor het ‘nabereiden’ van het TVO
door het operationaliseren van de besluiten in een duidelijke OF
van het besluit van het TVO in de
briefing
Het BOB-en leidt tot versterken van de
Subsleutel 3c.1: Effectieve inzet van het FoBo-concept
relatie tussen de gekoppelde
Subsleutel 3c.2: Actief verrijken van verzamelde ruwe data
stuurprocessen en het intelligenceproces
Tabel 6.4: Overzicht geïdentificeerde sleutels, hun werking en afgeleide subsleutels.

6.3.1 Alert-vermogen en sleutels
Onze eerste constatering voor de relaties tussen Intelligent Blauw en de sleutels is
duidelijk. Door het hanteren van de sleutels 1, 2 en 3 is het alert-vermogen van de
politieorganisatie meer in beeld gekomen. Hierdoor is een verdere ontwikkeling van het
alert-vermogen tot stand gekomen (zie hoofdstuk 5 en zie tabel 6.4). Zoals eerder gezegd
is onze veronderstelling dat een verdere ontwikkeling van de IIGP (sleutel 2) voor het
alert-vermogen zal leiden tot een beter inzicht in de expliciete werking van sleutel 1 en als
gevolg daarvan in sleutel 3 (zie figuur 6.2). We lichten hieronder eerst de relaties toe voor
sleutel 2 en het alert-vermogen. Vervolgens behandelen we sleutel 1 en sleutel 3.
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2
Begrip van IIGP

1
Het verbeteren van het
besluitvormingsproces

3
Het versterken van de koppeling
tussen het tactische en
operationele proces van sturen

Figuur 6.2: Sleutel 2 stelt sleutel 1 en via sleutel 1, sleutel 3 in werking.

Sleutel 2
Een verdere ontwikkeling van sleutel 2 leidt tot een verbreding van de focus van de
politieorganisatie op de externe wereld: van wijk tot rijk. Politiezorg als subsysteem van
de maatschappelijke veiligheidszorg wordt daardoor beter begrepen. De relatie tussen
het hebben van begrip aangaande IIGP en het alert-vermogen is in feite niets anders dan
het besef dat de externe gerichtheid van Blauw ruimer is dan (1) de politiële prioriteiten
(zowel binnen de beleidsplannen als de intelligence-agenda) en (2) de geografische en
fysieke afbakening. Het gaat namelijk om de externe gerichtheid van Blauw in volle
omvang. De context waarin Blauw werkt heeft een reikwijdte van wijk tot en met rijk (zie
boven), waarbij de politiezorg een subsysteem is van de maatschappelijke veiligheidszorg.
De items van het alert-vermogen komen zo in een andere context te staan.
Sleutel 1
Door de ontwikkeling van sleutel 2 worden de indicatoren voor het alert-vermogen met
behulp van sleutel 1 opnieuw (en net iets anders) in werking gesteld. Sleutel 2 stelt
namelijk aan sleutel 1 nadere eisen, te weten: (A) een ruimere dataverzameling, (B) een
verbetering van het diagnostisch vermogen en (C) een verdere impuls voor het sturen op
intelligence-producten. We bespreken onderstaand de punten (A), (B) en (C).
A: Focus op een ruimere dataverzameling
Het willen hebben van zicht op de omgeving door een dataverzameling zal van een meer
reactieve focus verlegd dienen te worden naar een actieve en anticiperende focus. De
politieorganisatie als open systeem komt zo meer in beeld. Naast de huidige wijze van
dataverzameling, die getypeerd wordt door (1) het kennen en (2) het gekend worden zal
(3) het zoeken meer de aandacht dienen te krijgen (zie appendix D). Wij raden aan dit te
laten gebeuren met behulp van technologische en andere methodologische methoden
(zie ook onderstaand sleutel 3). Een ruimere dataverzameling slaat de brug tussen het
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alert-vermogen en het adaptief-vermogen voor het maken van de intelligence-producten.
Immers, de dataverzameling vormt de basis voor het diagnostisch vermogen. 232
B: Focus op diagnostisch vermogen
De onder A beschreven focus op een ruimere dataverzameling zal tot gevolg hebben, dat
er eisen gesteld worden aan de verdere ontwikkeling van het diagnostisch vermogen van
de politieorganisatie. Nieuwe intelligence-producten (inclusief methoden) zullen
ontwikkeld moeten worden. Onze verwachting is daarbij dat ook de kwaliteitscriteria van
de intelligence-producten hierdoor nadere invulling krijgen (zie appendix C).
C: Focus op het sturen op intelligence-producten
De relatie tussen sleutel 1 en het alert-vermogen is als volgt. Het alert-vermogen binnen
het intelligence-led beslissen is aanwezig daar waar het gaat om het echt begrijpen van de
beeldvorming rondom veiligheidsproblemen en de risico’s hierop. Na inventarisering
wordt pas een oordeel geveld. Naarmate de externe gerichtheid groter wordt (zie
werking sleutel 2), zal de behoefte aan intelligence-producten groter worden. Kortom,
sleutel 2 stelt hier sleutel 1 nog verder in werking. Het sturen op intelligence-producten
en in het verlengde daarvan het “organiseren” van een nieuwe intelligence-behoefte van
Blauw steeds meer aandacht krijgen.
Sleutel 3
De verdere ontwikkeling van sleutel 2 heeft ook gevolgen voor sleutel 3. Sleutel 2 legt de
focus op het verbinden tussen dat wat buiten nodig is en de interne politieorganisatie.
Het gevolg daarvan is dat de politieorganisatie aanpassingen moet gaan maken in haar
interne politieprocessen. De noodzaak hiertoe zal evenwel voornamelijk voortkomen uit
sleutel 1, het besluitvormingsproces. Sleutel 1 stelt daarmee sleutel 3 in werking. Het gaat
daarbij vooral om het zoeken van slimme oplossingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het
versterken van zwakke koppelingen (zie hoofdstuk 5) als ook om het ontdekken van
slimme manieren voor het organiseren van het werk (bijvoorbeeld FoBo, zie subsectie
2.2.4). Sleutel 3 hangt namelijk sterk samen met de indicator flexibel organiseren van het
adaptief vermogen.
In tabel 6.5 beschrijven we de werking van de sleutels 1, 2 en 3 voor alert-vermogen.
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Binnen de politie wordt de term informatiepositie gehanteerd.
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Sleutels

Werking voor alert-vermogen

S1: Verbeteren van de
kwaliteit van de
besluitvorming

-

S2: Versterken van het
begrip van de IIGP
S3: Versterken van de
koppelingen tussen de
tactische en de
operationele
stuurprocessen

-

Focus op dataverzameling in de breedte met behulp van technologie
Focus op diagnostisch vermogen van de organisatie
Focus op het sturen op intelligence-producten (naast push- ook verdere
ontwikkeling pull-organisatie)
Focus op externe gerichtheid van wijk tot rijk. Politiezorg als onderdeel
van maatschappelijke veiligheidszorg
Focus op het verbinden tussen dat wat buiten nodig is en de interne
organisatie: het slim organiseren van het werk

Tabel 6.5: Relatie sleutels en het alert-vermogen van Intelligent Blauw.

6.3.2 Adaptief-vermogen en sleutels
Sleutel 1 is een cruciale sleutel voor het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw. Het
opent het slot voor het item B1.1 (zie tabel 6.2). Item B1.1 staat in relatie tot de
hoofdindicatoren van de fasen 2 en 3 van het besluitvormingsproces van IIGP: het
intelligence-led beslissen. We hebben mogen constateren dat sleutel 1 een hefboom is
om te komen tot een praktisch werkende IIGP. Sleutel 1 stelt sleutel 2 in werking (zie
sectie 5.4). Voor sleutel 2 hebben we mogen concluderen dat zij de basis vormt voor de
verdere ontwikkeling van het adaptief-vermogen. Sleutel 2 geeft begrip een incentive aan
IIGP: ontwikkel verder naar Intelligent Blauw en later naar IGV (zie subsectie 2.2.6). Het
leggen van de relaties tussen het adaptief-vermogen en de sleutels is verder ontwikkeld
door de veronderstelling (uit subsectie 6.3.1) dat sleutel 2 sleutel 1 in werking stelt en als
gevolg daarvan sleutel 3 in werking wordt gesteld. Hier is ook aandacht nodig voor de
indicatoren die nog niet aanwezig zijn in IIGP. We behandelen onderstaand eerst de
sleutels 1 en 3 voor het adaptief-vermogen. Vervolgens bespreken we sleutel 2.
Sleutel 1
De relatie tussen sleutel 1 en het adaptief vermogen is overduidelijk. Sleutel 1 realiseert
de verbinding tussen de intelligence-productie en het beslissen. Dat gebeurt op basis van
de intelligence-producten. Voor het pad naar Intelligent Blauw zijn twee zaken van
belang: (A) de snelheid van reageren op het alert-systeem en (B) de kwaliteit van het
besluitvormingsproces. Onderstaand gaan we kort in op (A) en (B).
A: Snelheid van reageren op het alert-systeem
Het heeft geen nut om een goed functionerend alert-systeem te hebben, als het adaptiefvermogen van de organisatie er niet is of niet kan worden aangeroepen en vice versa. De
snelheid van reageren heeft daarmee betrekking op het aanpassingsvermogen van Blauw
aan een intelligence-product uit het alert-systeem. Dit moet plaatsvinden in samenhang
met het aanpassen op incidenten die een grote inbreuk maken op de samenleving van
alle dag. Te denken valt aan TGO’s en SGBO’s. Toch is het aanpassen op een intelligence250

product vaak van een andere orde dan bij voornoemde incidenten. Nationaal is er een
voorziening in het kader van NIK-RIK-DIK-lijn (zie subsectie 2.3.1). Dit houdt in dat als deze
lijn actief wordt er sprake is van “in actie moeten komen”. Binnen de regio’s en districten
ligt dat toch anders. De wendbaarheid op een intelligence-signaal laat dan vaak op zich
wachten. Hoewel de beschreven IGP-werkwijze uitgaat van een structurele overlegcyclus
(zie sectie 2.3 en sectie 4.2), is de IIGP gebaat bij flexibiliteit in deze cyclus. Door de noties
van Intelligent Blauw voor ogen te houden komt een ontwikkelpad naar voren dat te
typeren is als een zoektocht naar (1) meer aandacht voor wendbaarheid en (2)
afstemmen van het alert-systeem met het adaptief-vermogen en omgekeerd.
B: Kwaliteit van het besluitvormingsproces
In hoofdstuk 4 hebben we gesteld dat als de kwaliteit van het besluitvormingsproces
beter wordt, de kans op het gewenste resultaat groter wordt. De relatie tussen sleutel 1
en het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw is dat sleutel 1 te vergelijken is met de
eerste indicator van het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw. Al eerder hebben we
mogen concluderen dat sleutel 1 een hefboom is voor de IIGP. Voor Intelligent Blauw is
dat niet anders. Het verschil is dat binnen Intelligent Blauw de competentie van het
intelligence-led beslissen zich verder dient te ontwikkelen. Dit zal plaatsvinden doordat de
sleutels op elkaar gaan inwerken (zie o.a. subsectie 6.2.2, sleutel 1, onderdeel C). De
ontwikkeling van de kwaliteit van het besluitvormingsproces hangt samen met de
ontwikkeling in het denken van wijk naar rijk (zie subsectie 6.3.1).
Ten eerste betekent dit dat het adaptief-vermogen zelf ook alert zal moeten worden om
in het BOB-en eerder de samenwerking te vinden met partners in de maatschappelijke
veiligheidszorg. De fase 2 en 3 van de IIGP komen dan in een ander daglicht te staan.
Immers, het kader is veranderd (zie sectie 3.4). Ten tweede zal er ‘naar een meer
holistisch probleemoplossend vermogen’ moeten worden gezocht. We leggen dit uit aan
de hand van ‘ruim blikveld versus deel-kijken’ en gebruiken hiervoor de metafoor van een
vlieg versus een cycloop. Vliegen hebben unieke eigenschappen. Vliegen zijn namelijk
goed uitgerust om voedsel te vinden en om obstakels (waaronder vijanden) te ontwijken.
Waarom? Vliegen hebben goede voelsprieten en hebben facetogen.233 De facetogen van
een vlieg bestaan uit meer dan 4000 aparte ogen. Hierdoor kunnen vliegen tienmaal zo
snel zien als een mens. Dit staat in tegenstelling tot een cycloop die één oog heeft. Het
blikveld is hierdoor beperkt en er is sprake van deel-kijken. Voor deel-kijken moet worden
gewaakt. De relatie tussen sleutel 2 en het adaptief-vermogen bestaat uit het realiseren
van wat het probleemoplossend vermogen ziet. Dit dient te gebeuren door het begrip van
de IIGP (het blikveld) breed te houden en niet te vroeg over te gaan naar deel-kijken. Het
deel-kijken leidt veelal tot (1) een voortijdige ‘voorsortering’ op problemen en (2) een te
snelle formulering van oplossingen voor problemen. Bovendien kan er bij een ruim
233

Zie voor een toelichting zie http://www.beesies.nl/animals/vlieg.htm.
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blikveld ook meer aandacht worden besteed aan de contextuele veranderingen (non
lineair denken komt in beeld), het vinden van partners en het identificeren van
interventiemogelijkheden (zie subsectie 5.7.1 aandachtspunt kaderen).
Sleutel 3
De relatie tussen sleutel 3 en Intelligent Blauw laat zich uitleggen als het organiseren van
de binnenkant van de politieorganisatie. Deze sleutel is enerzijds nodig om de
(stuur)processen van de politieorganisatie te optimaliseren. Anderzijds moet de sleutel
steeds weer kritisch worden bezien. De werking van sleutel 3 kan namelijk ook
verstarrend werken bij een (al te) dogmatische toepassing. De werking van deze sleutel
voor Intelligent Blauw moet dan ook gezien worden hier ook als een waarschuwing dient
om flexibel te blijven. Door de positieve en kritische inzet van sleutel 3 kan het adaptiefvermogen van Blauw vergroot worden. Oude patronen kunnen worden vergeten en
nieuwe vormen kunnen hiervoor in de plaats komen.
Sleutel 2
Sleutel 2 betreft het begrip van de IIGP. De relatie tussen IIGP en het adaptief-vermogen
zou door politiemanagers moeten worden uitgedragen. We raken hier het punt van
leiderschap en cultuur (zie sectie 6.2). Voor IIGP is nodig dat er sprake is geïnternaliseerde
kennis van de samenhang tussen politiezorg en de IGP-werkwijze. Dit kan door
kennisoverdracht en kenniscreatie. Het begrip organisational intelligence, dat in IIGP
wordt gemist, is daarbij aan de orde. Organisational intelligence is als onderdeel van
Intelligent Blauw wellicht de grootste uitdaging. Organisational intelligence vergt een
bereidheid om anders te willen gaan werken (zie hierboven sleutel 3). Het gaat om (1) je
kritisch opstellen naar ingesleten patronen en (2) de ingesleten patronen aanpassen
wanneer zij niet effectief zijn. Het gaat dus om het loskomen van ‘dat hebben we altijd al
zo gedaan’.
‘… maar we moeten het zo doen, ook al weten we dat het niet effectief en efficiënt is, maar
het zijn de procedures’ (Focusgroep #3).

Enerzijds vraagt organisational intelligence een zelforganiserend vermogen van
politiemensen om problemen aan te pakken en anderzijds vraagt het ook dat aanwezige
kennis binnen de organisatie wordt gebruikt bij het oplossen van de problemen. Binnen
Intelligent Blauw zal er aanvankelijk tussen beide zijden een balans bestaan maar dit
moet veranderen. Het gaat dan veeleer om de creativiteit dan om de aanpak van een
probleem tot een actie te komen. Natuurlijk dient dit te gebeuren binnen de grenzen van
wat geoorloofd is voor Blauw, maar enige improvisatie zou mogelijk moeten zijn.234

234

Het principe van Denkers TOSSOK (tik op de schouder, schop onder de kont) komt dan in gedachte,
aldus Boutellier (2012).
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In tabel 6.6 beschrijven we de werking van de sleutels 1, 2 en 3 voor het adaptiefvermogen.
Sleutels

Werking voor adaptief-vermogen

S1: Verbeteren van de kwaliteit
van de besluitvorming

-

S2: Versterken van het begrip
van de IIGP
S3: Versterken van de
koppelingen tussen de tactische
en de operationele
stuurprocessen

-

Cruciaal onderdeel (voorwaarde) voor adaptief vermogen van
wegen (1) snelheid van reageren op alert-systeem en (2) kwaliteit
van het besluitvormingsproces, te weten (2a) alert zijn binnen BOBen op partners en (2b) probleemoplossend vermogen door
holistisch denken versterken
Aandacht gevraagd voor organisational intelligence

-

Maar flexibel blijven

Tabel 6.6: Relatie sleutels en het adaptief-vermogen van Intelligent Blauw.

6.3.3 Responsief-vermogen en sleutels
Zou Intelligent Blauw kunnen bestaan uit slechts het alert- en het adaptief-vermogen?
Misschien. Wij denken evenwel dat het responsief-vermogen tot uitdrukking brengt dat
de politieorganisatie een maatschappelijke organisatie is met een specifieke functie. Het
responsief-vermogen binnen Intelligent Blauw is terug te voeren op het willen
antwoorden op de vragen uit de samenleving over de positie en de uitvoering van de
werkzaamheden van de (politie)organisatie. Deze antwoorden hangen samen met het
rechtvaardigen van het voortbestaan van een organisatie (zie subsectie 3.5.1).
Hoewel er in theorie voor het responsief-vermogen overeenkomsten zijn te vinden tussen
Intelligent Blauw en IIGP, vormen de verschillen de basis voor ons onderzoek. Het gaat
daarbij om de relaties tussen het responsief-vermogen en de sleutels. Alle sleutels zijn
namelijk gebaseerd op leren, verder leren en reflecteren. Door het leren, verder leren en
reflecteren kan het responsief-vermogen zich verder ontwikkelen naar Intelligent Blauw.
We bespreken onderstaand de sleutels 1, 2 en 3 voor de relaties met het responsiefvermogen.
Sleutel 1
De inzet van sleutel 1 leidt door het intelligence-led beslissen tot intelligente normen.
Hierdoor kunnen gekwalificeerde besluiten genomen worden. Bovendien wordt de
weging van veiligheidsproblemen mogelijk. Voorts hebben we reeds mogen concluderen
dat de actie die ondernomen moet worden meer en beter onderbouwd kan worden. De
relatie tussen sleutel 1 en het responsief-vermogen bestaat er uit dat de werking van
sleutel 1 een bijdrage levert aan het kunnen antwoorden op vragen uit de samenleving
over de positie en de uitvoering van de werkzaamheden van de (politie)organisatie. Het
raakt het waardeniveau van de samenleving als ook die van de politieorganisatie. De
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transparantie aangaande (1) genomen beslissingen en (2) mogelijkheden en beperkingen
van politiezorg komen als het ware uit het intelligence-led beslissen naar voren en
vormen een toets voor het waardeniveau. Bovendien stimuleert sleutel 1 het leerproces
in Blauw, omdat het er toe leidt dat besluitvormingsfase 4 actief moet worden (zie tabel
6.3). Het gaat daarbij niet alleen om kenniscreatie die voortkomt uit beschikbare
intelligence-producten, maar vooral om kenniscreatie als gevolg van het reflecteren op
genomen beslissingen en uitgevoerde acties.
Sleutel 2
Sleutel 2 en het responsief-vermogen hangen sterk met elkaar samen. Door sleutel 2
ontstaat begrip van IIGP. We hebben eerder verondersteld dat IIGP meer toegepast zal
worden door een politieorganisatie die zichzelf ziet als subsysteem binnen de
maatschappelijke veiligheidszorg (zie subsectie 6.3.2). Om een balans te vinden in deze
maatschappelijke veiligheidszorg zal de politieorganisatie de beschreven werking van
sleutel 1 binnen sleutel 2 aandacht dienen te geven. De sleutels zijn hier vervlochten,
omdat de combinatie van de sleutels samenhangt met het rechtvaardigen van het
voortbestaan van de politieorganisatie in de maatschappelijke veiligheidszorg. Vandaar
dat ook hier het verder willen leren door structureel en systematisch reflecteren als
vanzelf naar voren komt. In de verdere ontwikkeling van het responsief-vermogen zal het
leerproces niet alleen veiligheidsproblemen raken. Ook reflectie op andere onderwerpen
zoals het eigen waardesysteem, het handelen en de reactie van de samenleving hierop
komen dan aan de orde.
Sleutel 3
Sleutel 3 volgt uit eisen die voortkomen uit sleutel 2 via sleutel 1. De relatie tussen sleutel
3 en het responsief-vermogen is dan ook hierin te vinden. Het leren, verder leren en
reflecteren is in IIGP te vinden in fase 4 van het besluitvormingsproces. De werking van
sleutel 3 is het versterken van fase 4 in relatie tot de overige vier beschreven fasen (1, 2, 3
en 5). Gezien de cultuur van met name ‘doen’ binnen Blauw zal dit in aanvang vooral
pragmatisch vorm moeten krijgen. Kortom, het betreden van paden die heilloos zijn
gebleken, moeten zo spoedig mogelijk worden verlaten. Het evalueren van intelligenceproducten en acties kan daarbij behulpzaam zijn om het lerend vermogen op dit vlak te
vergroten. De acceptatie hiervan en het op grond hiervan willen verder leren binnen de
koppeling van de processen zal leiden tot het vergroten van het responsief-vermogen van
Blauw en zal de organisational intelligence beïnvloeden.
In tabel 6.7 beschrijven we de werking van de sleutels 1, 2 en 3 voor het responsiefvermogen.
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Sleutels

Werking voor responsief-vermogen

S1: Verbeteren van de kwaliteit
van de besluitvorming

-

S2: Versterken van het begrip
van de IIGP

-

S3: Versterken van de
koppelingen tussen de tactische
en de operationele
stuurprocessen

-

Intelligente normen: het kunnen antwoorden op vragen uit de
samenleving m.b.t. over de positie en de uitvoering van de
werkzaamheden van de (politie)organisatie en stimulering
leerproces
Legitimiteit van de politieorganisatie: het kunnen antwoorden op
vragen van de samenleving m.b.t. functie van politiezorg in de
maatschappelijke veiligheidszorg en stimuleren leerproces
Optimaliseren van interne processen van de politieorganisatie op
basis van verder leren van actie

Tabel 6.7: Relatie sleutels en het responsief-vermogen van Intelligent Blauw.

6.4 Antwoord op OV 4
OV 4 luidt als volgt: Wat is de relatie tussen (OV4a) Intelligent Blauw en het intelligent
toepassen van de IGP-werkwijze in Blauw? en (OV4b) Intelligent Blauw en de ‘sleutels’? In
deze sectie geven we in subsectie 6.4.1 een antwoord op OV 4a. In subsectie 6.4.2
beantwoorden OV 4b.
6.4.1 OV 4a: Relaties Intelligent Blauw en IIGP
De concepten Intelligent Blauw en IIGP hebben inhoudelijk en theoretisch grote
overeenkomsten. In de overeenkomsten zijn de relaties tussen de concepten te vinden.
Echter, in de praktijk geven de kleine verschillen tussen de concepten aanleiding tot de
veronderstelling dat Intelligent Blauw duidt op een ontwikkelpad voor de IIGP in Blauw:
Intelligent Blauw dient uitstekend als inspiratiebron voor de IIGP.
Intelligent Blauw kan gezien worden al een analogie van de intelligente organisatie uit de
BI. Intelligent Blauw geeft de vermogens aan die een intelligente organisatie kenmerkt.
Het analysemodel IIGP kent grote overeenkomsten met Intelligent Blauw. Uit de
beschreven relaties tussen beide concepten mogen we echter ook concluderen dat niet
alle vermogens van Intelligent Blauw reeds adequaat ontwikkeld zijn. Wanneer we de
vermogens van Intelligent Blauw als punt op de horizon beschouwen, dan ontstaat er een
ontwikkelpad voor Blauw. Dit ontwikkelpad betreft niet zo zeer de inrichting van Blauw,
maar gaat vooral over het ontwikkelen van specifieke vermogens in Blauw. Het betreft
daarom een organisatieontwikkeling die te typeren is aan de hand van de uitgangspunten
en kenmerken van een intelligente organisatie (zie subsectie 3.5.1). In het bijzonder
betekent deze ontwikkeling (1) het synchroniseren van het alert- en het adaptiefvermogen van Blauw als subsysteem van de maatschappelijke veiligheidszorg en (2) het
ontwikkelen van het responsief-vermogen van Blauw voor het kunnen antwoorden op
vragen uit de samenleving over de positie en de uitvoering van de werkzaamheden van de
(politie)organisatie. Hierdoor wordt de legitimiteit van Blauw duidelijk.
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6.4.2 OV 4b: Relaties Intelligent Blauw en sleutels
Om een antwoord te formuleren op OV 4b hebben we de vraag gesteld: In hoeverre
kunnen de geïdentificeerde sleutels een bijdrage leveren aan het realiseren van
Intelligent Blauw? Het antwoord op OV 4b luidt dat de geïdentificeerde sleutels en
subsleutels voor de IIGP kunnen leiden tot een ontwikkelpad om te komen tot Intelligent
Blauw.
Onze veronderstelling is dat begrip van IIGP (sleutel 2) het intelligence-led beslissen
(sleutel 1) zal versterken waardoor ook het koppelen van de raakvlakken tussen de
tactische en operationele processen (sleutel 3) adequaat in werking wordt gesteld. Door
relaties te leggen tussen deze sleutels en de vermogens van Intelligent Blauw wordt
zichtbaar gemaakt op welke raakvlakken de vermogens verder ontwikkeld dienen te
worden. Een belangrijk leerpunt hierbij is dat bij het streven naar Intelligent Blauw de
sleutels op elkaar gaan inwerken. Synchronisatie van de vermogens moet daarom steeds
voor ogen worden gehouden. Vandaar dat we het volgende hier opmerken.
In de IIGP hebben we de intelligence-producten als een input gedefinieerd. We hebben
daarmee intelligence-productie als een gegeven beschouwd. Dit hebben we bewust
gedaan, omdat (1) het intelligence-proces en de intelligence-organisatie lang een
dominant thema zijn geweest binnen de IGP-werkwijze en (2) wij het accent in dit
onderzoek in eerste instantie hebben gelegd op het intelligence-led beslissen. Hoewel we
mogen concluderen dat door het versterken van het adaptief-vermogen ook het alertvermogen zich is gaan ontwikkelen, is het voor de synchronisatie van de vermogens van
belang dat het alert-vermogen zich verder ontwikkelt. Als de sleutels zich verder gaan
richten op de vermogens van Intelligent Blauw, dan zal (in eerste instantie) de input van
de intelligence-input nadere aandacht vragen. Ook het diagnostisch vermogen moet zich
verder gaan ontwikkelen. Het gaat om het alert-vermogen van de politieorganisatie, dat
zowel betrekking heeft op de intelligence-organisatie als ook (hier en dus in tweede
instantie) Blauw. Het gaat daarbij dan niet om inrichten van organisaties en processen,
maar om een mentaal model van alert willen zijn. Het alert-systeem is daarmee niet
identiek aan het maken van intelligence-producten door een intelligence-organisatie. Het
alert-vermogen is een samenspel tussen Blauw en de intelligence-organisatie waarbij zij
elkaar wederzijds beïnvloeden in werkzaamheden. Het leervermogen om
veiligheidsproblemen in de samenleving te willen begrijpen en hierop (succesvolle)
interventies te plegen staan daarbij voorop. Deze opmerking gebruiken wij in hoofdstuk 7
als opstap voor het formuleren van OV 5. Voor nu is van belang dat deze ontwikkeling
mede nodig is voor de ontwikkeling van het responsief-vermogen van Blauw. De
ontwikkeling van de drie vermogens kan op gang komen door begrip en inzet van de
sleutels. Organisational intelligence (indicator) van het adaptief-vermogen speelt hierbij
een grote rol. Organisational intelligence grijpt namelijk in op de bestaande
politiecultuur. In hoofdstuk 7 gaan we hier nader op in.
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In tabel 6.8 beschrijven we tenslotte het ontwikkelpad naar Intelligent Blauw. Het
ontwikkelpad bestaat (op dit moment) uit drie fasen.
Ontwikkelpad
naar Intelligent
Blauw

Ontwikkeling van de vermogens van Intelligent Blauw

Stap 1

Verbeteren besluitvormingsproces
Werken aan het vermogen om op basis van intelligence-producten te komen tot
beslissingen. Gevolg hiervan is begrip van IIGP en versterken van koppelvlakken van
stuurprocessen.
Versterken begrip IIGP
Begrip van de IIGP leidt tot nader begrip van de politieorganisatie als subsysteem van
maatschappelijke veiligheidszorg. Hierdoor gaan er nieuwe eisen ontstaan voor het
besluitvormingsproces. Naast de kwaliteit van het besluitvormingsproces zal de focus
nog meer op de input komen te liggen, Er ontstaat een grotere behoefte aan
diagnostisch vermogen. Het koppelen van de stuurprocessen zal verder moeten
plaatsvinden, evenals ook andere processen in beeld gaan komen.
Ontwikkel intelligence-discipline en versterk diagnostisch vermogen
Eisen aan het diagnostisch vermogen stelt eisen aan de intelligence-producten en
ruimer aan dataverzameling en analyse van gegevens. Het diagnostisch vermogen gaat
aandacht vragen. Synchronisatie met adaptief-vermogen gaat ontstaan. Hierdoor volgt
eveneens de ontwikkeling van het responsief-vermogen.

Stap 2

Stap 3

Tabel 6.8: Ontwikkelpad naar Intelligent Blauw.
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7 INTELLIGENT BLAUW EN HET ORGANISEREN VAN INTELLIGENCE
In dit hoofdstuk formuleren we een antwoord op OV 5: Welke consequenties heeft
Intelligent Blauw voor het organiseren van intelligence? In sectie 7.1 geven we de opzet
van het onderzoek voor het beantwoorden van OV 5. We leggen hierbij de nadruk op (A)
intelligence-producten en (B) het organiseren van intelligence. Als gevolg daarvan
behandelen we de consequenties van (A) de intelligence-producten voor Intelligent Blauw
in sectie 7.2 en (B) het organiseren van intelligence in sectie 7.3. We beëindigen het
hoofdstuk in sectie 7.4 door OV 5 te beantwoorden.

7.1 Opzet voor OV 5
In deze sectie geven we de opzet van het onderzoek voor OV 5. Daartoe verantwoorden
we in subsectie 7.1.1 de gemaakte onderzoekskeuzen. In subsectie 7.1.2 beschrijven we
de dataverzameling en data-analyse voor de verrichte onderzoeksactiviteiten.
7.1.1 Twee keuzen
Hieronder beschrijven wij twee keuzen. De eerste keuze is dat wij de nadruk leggen op de
intelligence-productie en het organiseren van intelligence. De tweede keuze is om deze
twee begrippen te bespreken vanuit een inhoudelijke invalshoek in plaats van een
procesmatige invalshoek. 235 We lichten de eerste keuze hieronder toe. De tweede keuze is
inherent aan de inhoudelijke doelstelling van het proefschrift.
Intelligence is één van de kernbegrippen van ons onderzoek. Het begrip intelligence
verwijst onder meer naar intelligence-producten (zie subsecties 3.1.4 en 3.3.4). De IGPwerkwijze geeft aan dat intelligence-producten voortkomen uit het intelligence-proces
van de intelligence-organisatie. Het organiseren van intelligence reikt echter verder. De
intelligence-productie is slechts één van de onderdelen van het organiseren van
intelligence. Vanwege het feit dat de intelligence-productie een cruciale positie inneemt
in de IIGP, hebben wij de keuze gemaakt om de consequenties van Intelligent Blauw voor
de intelligence-producten eerst inhoudelijk te behandelen om vervolgens het organiseren
van intelligence te bespreken omdat die immers de gehele politieorganisatie raakt.
Hoewel ons onderzoek is gericht op het tactische en operationele niveau binnen de
politieorganisatie, is ons oogmerk niettemin het organiseren van intelligence binnen de
gehele politieorganisatie. We doen dit langs de lijnen van organisational intelligence,
kennisproductie, technologische mogelijkheden en juridische voorwaarden.

235

In ons onderzoek heeft de focus tot nu toe gelegen op het intelligence-led beslissen. Het intelligence-led
beslissen is geplaatst in de context van politiezorg en behandeld vanuit de procesmatige invalshoek van
het besluitvormingsproces. We merken op dat ieder proces ook een input heeft. Bij ons zijn dat de
intelligence-producten. Deze producten hebben tot nu toe slechts een instrumentele rol gespeeld in ons
onderzoek.
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7.1.2 Dataverzameling en data-analyse
De consequenties van (A) de intelligence-producten voor Intelligent Blauw onderzoeken,
we door het gewenste alert-vermogen te vergelijken met het huidige alert-vermogen. De
consequenties van (B) het organiseren van intelligence van Intelligent Blauw, krijgt inhoud
door het identificeren van de aandachtsgebieden. We lichten (A) en (B) onderstaand toe
en geven weer op welke wijze we de dataverzameling en data-analyse hebben
uitgevoerd.
A: Gewenste – huidige alert-vermogen
Het beschikbaar hebben van intelligence-producten heeft een belangrijke relatie met het
alert-vermogen van Intelligent Blauw (zie subsectie 6.2.1). Om een idee te krijgen van de
consequenties van Intelligent Blauw voor de intelligence-producten onderzoeken wij de
discrepantie tussen het gewenste en het huidige alert-vermogen. Daartoe maken wij een
vergelijking tussen het alert-vermogen, zoals dat omschreven is in Intelligent Blauw en
het deel van de bevindingen uit ons empirisch onderzoek dat op het alert-vermogen
betrekking heeft.
De vergelijking tussen het gewenste en het huidige alert-vermogen vindt plaats door
analyse van (1) de verzamelde data uit ons literatuuronderzoek naar Intelligent Blauw en
(2) de dataverzameling die ten grondslag ligt aan ons eigen onderzoek (hoofdstuk 4, 5
alsmede ons vooronderzoek). Om de oorzaak van het verschil te duiden hebben we data
gezocht op een geheel ander terrein, namelijk de geneeskunde. Aanleiding hiervoor was
het begrip diagnostisch vermogen, dat al snel de associatie met de geneeskunde oproept.
We hebben literatuuronderzoek verricht naar het diagnostisch proces en de medische
besluitvorming van artsen en verpleegkundigen (zie onder andere Eekhof, 2013;
Croskerry, 2009; Wilkinson, 2008; Sox et al., 2007; Van der Peet, 2004). Daarnaast hebben
we criminologische literatuur verzameld met betrekking tot het analyseproces van
onderzoekers binnen de politie, commerciële bureaus en wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen. Het betreft dan vooral wat oudere literatuur (zie onder andere
Moerland & Boerman, 2007; Moerland & Rovers, 2000).236 Samen leidde dit tot een
redelijk grote dataverzameling. Na analyse van de verzamelde data, onder andere door
het vergelijken van de diagnostische processen waren we in staat een verklaring te geven.
Deze verklaring leidde tot (1) het identificeren van sleutel 4 en leverde tevens (2) een
basis voor een nadere uitwerking van de sleutel.
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In en na de periode van de PEC opsporingsmethoden was er binnen de criminologie veel aandacht voor
criminaliteitsanalyse. Immers, door de PEC opsporingsmethoden (m.n. de onderzoeksgroep Fijnaut) was
kritiek geuit over de kwaliteit van de criminaliteitsanalyses. Zowel binnen als buiten de politie leidde dit
tot een verdere ontwikkeling van dit vakgebied doordat nieuwe opleidingen beschikbaar kwamen voor
politiële analisten. De criminologie onderzocht vooral georganiseerde criminaliteit, organisatiecriminaliteit en jeugdcriminaliteit (zie onder andere Ferweda & Van Ham, 2012; Bruinsma, Van de Bunt
& Haen Marshall, 2010; Beke & Van Wijk, 2001; Bruinsma, 1996).
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B: Identificeren aandachtsgebieden organiseren van intelligence
De consequenties van het organiseren van intelligence vanuit de verzamelde data, komen
direct voort uit ons literatuuronderzoek. Voorts hebben wij een literatuuronderzoek
verricht om de dataverzameling aan te vullen. De indicator van Intelligent Blauw,
organisational intelligence, nam daarin een belangrijke plaats in (zie onder meer Marr,
2010; Rodenberg, 2004; Albrecht, 2003; Quinn, 1992).237 Daarnaast waren de thema’s (1)
leren, (2) veranderen en (3) kennisproductie onderdeel van de literatuurstudie (zie onder
andere De Witte & Jonker, 2013; Frenken, 2010; Baets, 2009; Davenport & Prusak, 1998;
Nonaka & Takeuchi, 1997; Argyris & Schön, 1978).
De analyse van onze dataverzameling leidde er in eerste instantie toe dat we in staat
waren om drie onderwerpen te identificeren die van belang zijn bij het organiseren van
intelligence: (1) organisational intelligence, (2) kennisproductie, en (3) BI-mogelijkheden.
Wij hebben daaraan toegevoegd (4) het verkennen van juridische mogelijkheden (zie ook
subsectie 1.4.2).

7.2 Intelligent Blauw en Intelligence-producten
In subsectie 6.4.2 hebben we aandacht besteed aan het synchroniseren van de
vermogens van Intelligent Blauw. We hebben mogen concluderen dat het alert-vermogen
zich verder dient te ontwikkelen. We doelen dan vooral op het diagnostisch vermogen
(indicator A2). De intelligence-producten zijn in feite de weerspiegeling van het huidige
diagnostisch vermogen (zie subsecties 3.5.2 en 6.3.1). In ons empirisch onderzoek
(hoofdstuk 4 en 5) hebben we de volgende drie knelpunten voor de intelligenceproducten mogen constateren: (1) zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de beschikbare
intelligence-producten zijn voor verbetering vatbaar, (2) er dient verbetering te komen in
het organiseren van intelligence-producten naar de behoefte van Blauw en (3) er is een
gemis aan kenniscreatie in de intelligence-producten. Deze drie knelpunten vormen het
verschil in het diagnostisch vermogen tussen de huidige en de gewenste situatie. De
knelpunten (1) en (2) zijn te duiden als procesoptimalisaties voor het intelligence-proces,
knelpunt (3) vraagt evenwel een andere cultuur, namelijk die van leren. De trits leren,
verder leren en reflecteren staat in Intelligent Blauw centraal. Hierdoor kan Intelligent
Blauw inspelen op de veiligheid in de samenleving. Knelpunt 3 vraagt dus om het
organiseren van intelligence (zie sectie 7.3).
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Het literatuuronderzoek naar organisational intelligence was niet eenduidig. Er zijn over organisational
intelligence diverse interpretaties in de literatuur te vinden. Het begrip kent een grote reikwijdte (cf.
Marr, 2010; Albrecht, 2003; Quinn, 1992) en wordt beschouwd als een subdomein van de
bedrijfsvoering (Rodenberg, 2004). Het gemeenschappelijke in de literatuur is dat het gaat om mensen
die samenwerken om de missie van een organisatie te verwezenlijken. Voorts is de kern van het begrip:
mensen stimuleren, samen te leren en te veranderen. Dit vraagt een flexibele houding van de
medewerkers. Bovendien vergt het realiseren van organisational intelligence specifieke eigenschappen
van leidinggevenden in een organisatie, namelijk een leidinggevende die verandering tot stand kan
brengen.
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In deze sectie onderzoeken we in subsectie 7.2.1 de oorzaak van het huidige verschil
tussen het diagnostisch vermogen nu en in de toekomst (het huidige vermogen en het
gewenste vermogen). Door het onderzoek kunnen we een vierde sleutel identificeren. In
de subsecties 7.2.2, 7.2.3 en 7.2.4 werken wij sleutel 4 uit in respectievelijk (1) een
raamwerk voor intelligence-producten, (2) een raamwerk voor interventieadviezen en (3)
het leggen van de relatie tussen intelligence-producten en kenniscreatie.
7.2.1 Diagnosticeren veiligheidsproblemen: oorzaak en sleutel
Het begrip diagnose (het nauwkeurig leren kennen) is een begrip dat al snel de associatie
oproept met de geneeskunde. Wij vergelijken hieronder de geneeskunde en de
politiezorg aan de hand van het begrip diagnose, om vervolgens zichtbaar te maken welke
oorzaken ten grondslag liggen aan de knelpunten (1) en (2) voor intelligence-producten.
Door het duiden van de oorzaak komen we tot de aanwijzing voor een vierde sleutel.
Zoals de geneeskunde te maken heeft met gezondheidsproblemen van patiënten, waarbij
artsen en verpleegkundigen moeten komen tot een diagnose van het probleem van de
patiënt, zo heeft de politie te maken met veiligheidsproblemen van de samenleving,
waarbij de politie(functionaris) moet komen tot een diagnose van het probleem in dat
geografische gebied.238
Een diagnose valt in de wereld van de geneeskunde uiteen in een differentiële diagnose
en een waarschijnlijkheidsdiagnose. Een differentiële diagnose “is niets meer, maar ook
niets minder dan een reeks vermoedens, hypothesen of theorieën die de klachten en
symptomen van de patiënt kunnen verklaren” (Van der Peet, 2004, p. 12). Om uit te
maken welke diagnose het meest waarschijnlijk is, de zo geheten waarschijnlijkheidsdiagnose, gaat een arts of verpleegkundige na wat er nog meer aan de hand moet
zijn als de differentiële diagnose geldig zou zijn (Van der Peet, 2004, p. 12). Deze
zekerheid verkrijgt de arts of verpleegkundige pas, wanneer zij opnieuw naar de klachten
en symptomen van de patiënt kijken, al dan niet met behulp van extra onderzoek. Dit
diagnosticeren “begint met de klachten en symptomen van de patiënt en eindigt ermee”
(Van der Peet, 2004, p. 13).
Het beschreven diagnostisch proces klinkt vrij logisch, maar er is een groot verschil tussen
de geneeskundige wereld en die van Blauw. De geneeskundige wereld heeft een codex
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We merken op dat we hier het geografische gebied als uitgangspunt nemen om de analogie te maken.
Wij beseffen heel goed dat er andere invalshoeken (lees objecten als burgers, daders, slachtoffers et
cetera) gekozen kunnen worden. Reden om het geografische gebied te hanteren, is dat we het
bewakingsgebied, in casu het gebied waarover de politiechef verantwoording moet afleggen, als
afbakening hebben gehanteerd.
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waarin alle ziektebeelden staan beschreven.239 In de vergelijking met de politieorganisatie
komt bij ons allereerst een uitspraak van de grondlegger van ILP van Sir Philips op.
Commanders you own this business! If you want to attack crime you’ve got to write the
handbook of crime (uitspraak van Sir Philips tijdens de studiereis Stuurgroep IGO, 2001;
zie ook SBGi, 2008).

Voor het domein van Blauw is de eerste oorzaak dat een dergelijke codex (vanaf nu
volledig kennissysteem genoemd) van veiligheidsbeelden niet bestaat. Het bestaat slechts
fragmentarisch. 240 Wel zijn er onderdelen te identificeren. Er zijn veiligheidsbeelden
beschikbaar die kenmerken beschrijven dan wel via een bepaald veiligheidsbeeld zijn
uitgewerkt.241 Voor de dagelijkse praktijk ontbreekt het aan (criminologische) kennis om
de concrete gegevens in een interpretatiekader te plaatsen. Het nauwkeurig willen leren
kennen van veiligheidsbeelden is daarom een noodzaak.
De tweede oorzaak is dat het diagnostisch proces nog niet volwassen is. Voor de
besproken intelligence-producten in hoofdstuk 4 bestaat nog steeds een “discrepantie
tussen een inductieve, empirische, niet gestructureerde en systematische werkwijze”.
Deze opmerking is ontleend aan Bruinsma (1996, p. 64) maar geldt nog steeds. De
intelligence-producten (vooral scan en inzetverzoeken) zijn in vergelijking met de
geneeskunde eerder te typeren als differentiële diagnoses dan als waarschijnlijkheidsdiagnoses. Het diagnostisch proces wordt daarmee maar voor de helft doorlopen,
waardoor het nauwkeurig leren kennen van de veiligheidsproblemen niet plaatsvindt.
De derde oorzaak is dat de gehanteerde werkwijze voor het maken van de
veiligheidsanalyses (zie hoofdstuk 4) arbeidsintensief is. Hierdoor komt het voor dat de
doorlooptijd van de intelligence-producten (te) lang is. Veiligheidsanalisten maken
namelijk gebruik van methoden en technieken uit de sociale wetenschappen (zie noot
236). Juist deze werkwijze levert een dilemma op voor de actualiteit en tijdigheid van de
intelligence-producten, die nodig zijn om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen.
Immers, het doen van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek kost tijd. Om de
gedachten te bepalen, verwijzen we hier naar het rapport Cohen (2013) over de
gebeurtenissen in Haren.242
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Hier komt het begrip ‘gefundeerde waarheid’ in gedachten. Davenport en Prusak (1998) gebruiken dit
begrip en houdt in veelomvattende waarheden van echte situaties nauwkeurig te beschrijven.
Let op, het woord veiligheidsbeelden is hier analoog bedoeld aan ziektebeelden. Veiligheidsbeelden en
criminaliteitsbeelden zijn termen die gebruikt worden voor een momentopname van de veiligheid of
criminaliteit in een bepaald geografisch gebied in de zin van een analyseproduct.
Met name voor georganiseerde criminaliteit, organisatiecriminaliteit en jeugdgroepen zijn duidelijke
beelden beschikbaar (zie de Monitor georganiseerde criminaliteit via www.wodc.nl; jaarlijkse
inventarisatie van de jeugdgroepen volgens de Beke-methode zie www.beke.nl; zie verder noot 236).
Het betreft de commissie ‘project X’ Haren. Overigens maakt Prins (2013) in haar artikel duidelijk hoe
prangend snelle analyses nodig zijn door de dynamiek van de digitale wereld.
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Wij hebben in dit onderzoek niet de pretentie om de drie oorzaken te kunnen wegnemen.
Immers, dat zou onderzoek vergen dat verder reikt dan dat van ons. Onze bijdrage
bestaat er uit dat wij een sleutel 4 identificeren. We doen dit op eenzelfde wijze als in
hoofdstuk 5, namelijk de negatieve uiting ‘het gemis’ omkeren naar een positieve
formulering. Sleutel 4 luidt daarmee als volgt: het ontwikkelen van de intelligencediscipline, die (1) in staat is te voldoen aan sociaalwetenschappelijke en bedrijfsmatige
criteria en (2) het oogmerk heeft om de veiligheidbeelden nauwkeurig te willen leren
kennen. Voorts voegen we hier aan toe dat sleutel 4 rekening houdt met de ontwikkeling
van de sleutels 1, 2 en 3.
Concreet betekent dit binnen ons onderzoek dat onze bijdrage een raamwerk voor
intelligence-producten is. Dit raamwerk moet tegemoet komen aan de punten (1) en (2).
De in hoofdstuk 3 (subsectie 3.5.1) uitgewerkte criteria van intelligence-producten krijgen
op die manier meer inhoud. In het raamwerk voor intelligence-producten is het ‘willen
leren kennen van het veiligheidsbeeld’ een uitgangspunt, waardoor wij in staat zijn
richting te geven aan kenniscreatie met intelligence-producten.
7.2.2 Raamwerk voor intelligence-producten
Het doel van het raamwerk voor intelligence-producten is een brug te slaan tussen de
bedrijfsmatige en methodologische criteria voor intelligence-producten. Hierdoor komen
kwalitatieve intelligence-producten beschikbaar voor Blauw. Het raamwerk bouwen we
op uit vier bestanddelen: (A) het onderscheiden van drie typen veiligheidsproblemen met
ieder hun eigen onderzoeksmethoden, (B) het typeren van bijbehorende intelligenceproducten, (C) het vastleggen van intelligence-led beslismomenten en (D) het toevoegen
van een tijdsaspect. We lichten (A), (B), (C) en (D) toe.
A: Drie type veiligheidsproblemen
Wij maken een onderscheid in typen veiligheidsproblemen die uitgaan van een BIgedachte. Kortom, we staan in contact met de omgeving en zijn voorbereid op het nu en
de toekomst. Het reageren op een veranderende omgeving transformeert daarbij naar
anticiperen op deze omgeving (zie de Kock, 2014).
We onderscheiden daartoe drie typen veiligheidsproblemen.
1. Feitelijke veiligheidsproblemen.
2. Dreigende veiligheidsproblemen.
3. Mogelijke veiligheidsproblemen.
Een feitelijk veiligheidsprobleem is een probleem dat al bestaat en aan de hand van een
aantal kenmerken kan worden vastgesteld. Een dreigend veiligheidsprobleem is een
probleem dat een interventie vereist om te voorkomen dat het gesignaleerde probleem
een echt probleem wordt. Dreigende problemen worden vastgesteld aan de hand van
risicofactoren (zie Kessler, 2013 persoonlijke communicatie). Uit de aanwezigheid van de
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risicofactoren kan worden afgeleid dat er sprake is van een dreigend probleem. Soms zijn
er onvoldoende gegevens beschikbaar om een feitelijk of dreigend probleem vast te
stellen, terwijl de gegevens (signalen) die wel beschikbaar zijn, suggereren dat er wel
degelijk sprake kan zijn van een probleem. In dit geval spreken we van een mogelijk
veiligheidsprobleem. Het onderzoeken van mogelijke problemen voorkomt dat feitelijke
of dreigende problemen over het hoofd worden gezien. De drie typen problemen hebben
een relatie met elkaar. Zo kunnen mogelijke problemen leiden tot dreigende of feitelijke
problemen en kunnen dreigende problemen leiden tot feitelijke problemen.
Door het onderscheiden van deze drie typen problemen zijn we in staat om het
onderzoek dat nodig is voor deze problemen te benoemen door het introduceren van drie
termen: (type 1) scannen, (type 2) detecteren en (type 3) bespeuren. Het scannen heeft
betrekking op het onderzoek voor de feitelijke veiligheidsproblemen. Het detecteren
hangt samen met de dreigende veiligheidsproblemen en het bespeuren is het onderzoek
dat gericht is op het onderkennen van mogelijke veiligheidsproblemen (zie tabel 7.1).
Te onderzoeken
veiligheidsprobleem:

Feitelijk
veiligheidsprobleem

Dreigend
veiligheidsprobleem

Mogelijk
veiligheidsprobleem

Door:
Inhoud:

Scannen
Het verrichten van
onderzoek door de focus
te leggen op de
kenmerken van het
bekende, repeterende
veiligheidsprobleem.

Detecteren
Het verrichten van
onderzoek door aan de
hand van risicofactoren
de aanwezigheid van
veiligheidsproblemen te
schatten.

Bespeuren
Het verrichten van
onderzoek door gevoelig
te zijn voor signalen uit de
samenleving die
aanleiding kunnen zijn
voor mogelijke
veiligheidsproblemen.

Tabel 7.1: Drie typen veiligheidsproblemen.

Type 1: Scannen van feitelijke problemen
Scannen is binnen de politieorganisatie een bekend begrip, omdat het benoemd is in het
SARA-model dat probleemgericht werken ondersteunt. Het SARA-model legt scannen als
volgt uit “identifying recurring problems of concern to the public and the police”
(www.popcenter.org).243 In contrast tot de toepassing van SARA op een enkel probleem
zoals dat in de politiepraktijk nog wel eens plaatsvindt, heeft scannen in ons raamwerk
het oogmerk van het onderzoeken van de repeterende problemen die wij in hoofdstuk 5
al hebben geduid. Repeterende problemen zijn problemen die met enige regelmaat
terugkeren als onderwerp waarop actie moet worden ondernomen. Het zijn
243

De door ons geciteerde tekst is het begin van de uitleg van SARA conform het Popcenter. De overige
tekst luidt “…identifying the consequences of the problem for the community and the police, prioritizing
those problems, developing broad goals, confirming that the problems exist, determining how frequently
the problem occurs and how long it has been taking place and selecting problems for closer examination”
(www.popcenter.org/about/?p=sara; zie ook Versteegh et al. 2011). De methode SARA omvat (1) het
maken van het intelligence-product, (2) de besluitvorming op basis van het intelligence-product, (3) de
uitvoering van het besluit en (4) de evaluatie van de uitvoering en hetgeen geleerd is.
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‘draaideurproblemen’. Zij zijn vaak te herkennen aan de prioriteiten die de politie stelt.244
Wij leggen dit scannen uit naar analogie van wat er van de wijkagent wordt verwacht.
Scannen gaat om het kennen van de omgeving. Feitelijke problemen zijn immers
problemen waarop voorbereiding mogelijk is. Dus hoe meer we van de omgeving weten
des te beter het is voor het onderzoek. Voorts krijgt het intelligence-led beslissen
hierdoor een ander karakter. Naast de noodhulp die beschikbaar moet zijn, de geplande
capaciteit voor evenementen en de afhandeling van zaken (strafrechtelijke keten) zal het
kader voor het intelligence-led beslissen bestaan uit het anticiperen op repeterende
werkzaamheden die voorbereiding nodig hebben.
Type 2: Detecteren van dreigende problemen
Detecteren is een term die gerelateerd is aan risicomanagement. Het betreft hier
intelligence-producten die het besluitvormingsproces ondersteunen voor het maken van
een afweging om (geschatte) risico's te accepteren, te minimaliseren of te reduceren. Het
gaat er voorts om de geschikte mogelijkheden hiertoe te selecteren en uit te voeren (zie
www.igz.nl). Het oogmerk van deze intelligence-producten is anticiperen. Onzes inziens
zal het vooral gaan om een relatie met het vroegtijdig probleemgericht werken binnen de
maatschappelijke veiligheidszorg.
Type 3: Bespeuren van mogelijke problemen
Wil een organisatie intelligent zijn, dan moet zij in staat zijn om signalen op te pikken uit
de samenleving (zie appendix D). De reikwijdte van deze signalen is ruim. Een goed bereik
van signalen uit een wijk, een virtuele omgeving of de al eerder genoemde contextuele
veranderingen, is van groot belang. Dit type intelligence-product heeft net als de twee
eerder genoemde typen tot doel te anticiperen op problemen. Daarnaast is er een
tweede doel, namelijk kennis verkrijgen van problemen die nog niet of niet voldoende
gekend zijn. Het gaat om het gewaar worden van mogelijke problemen, deze te begrijpen
om hierop te kunnen anticiperen. In de literatuur spreekt men ook wel over awereness
(Aepli et al., 2011, p. 72).
B: Typen intelligence-producten
In hoofdstuk 3 (subsectie 3.5.1) hebben we 7 criteria van high quality intelligenceproducten behandeld (Wilenskey, 1969). Deze kenmerken zijn in te delen in twee
categorieën: (1) criteria met een meer bedrijfsmatig karakter, te weten: tijdigheid,
verreikendheid en actualiteit en (2) criteria die te typeren zijn als sociaalwetenschappelijke onderzoekscriteria, te weten helderheid, betrouwbaarheid, validiteit en
adequaatheid (zie ook appendix C). Voorbereiding kan naar onze mening een oplossing
zijn van het eerder genoemde dilemma, namelijk het overbruggen van de
244

Er is een duidelijke analogie met draaideurcriminelen; de veelplegers. Een idee binnen ILP is de
toepassing van het Pareto-principe op de gepleegde criminaliteit. De gedachte binnen ILP is dat 80% van
de criminaliteit wordt gepleegd door 20% van de daders (zie Audit Commission, 1996). Vandaar dat
binnen ILP de aandacht veelal uitgaat naar de veelplegers (de hot-shots).
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arbeidsintensieve werkwijze van de veiligheidsanalisten en de bedrijfsmatige criteria.
Voorts kan het leiden tot kwalitatieve intelligence-producten die door anderen dan
veiligheidsanalisten gemaakt worden.
Voorbereiding op de vier sociaalwetenschappelijke criteria kan tot onderzoek voor drie
typen veiligheidsproblemen leiden. Daarvoor is een classificatie (een indeling van
verschijnselen of objecten) nodig. Voordeel van deze manier van werken is (1) dat het
onderzoeksontwerp al klaar ligt voordat de operationele vraag gesteld wordt, (2) de
schakeling mogelijk is tussen geografisch groot en klein denken, omdat eenzelfde
onderzoeksontwerp ten grondslag ligt aan de analyses, (3) een eenduidige manier van het
behandelen van de gegevens en de interpretatie gaat ontstaan en (4) er een basis
ontstaat voor verfijnen van begrippen en onderzoeksontwerp(en).
Door goede voorbereiding van intelligence-producten kunnen routine intelligenceproducten (RIP) ontstaan. RIP ondersteunen het adaptief-vermogen van Blauw. RIP geven
nadere inhoud aan de drie beschreven functies van intelligence-producten (zie subsectie
2.3.5) te weten: (1) intelligence-producten, die helpen om de omgeving waarin de
politiezorg wordt uitgevoerd te begrijpen, (2) intelligence-producten, die helpen om
besluiten te nemen over de inzet en actie van politiezorg en (3) intelligence-producten,
die helpen om de uitgevoerde actie te monitoren op resultaat (en effect) (zie ook Aepli et
al., 2011, p. 14). Voorts stellen RIP Blauw in staat om de IGP-werkwijze toe te passen op
een wijze die recht doet aan de oorspronkelijke gedachte achter de IGP-werkwijze, het
nemen van besluiten op basis van het begrijpen van de omgeving. De dynamiek in het
adaptief-vermogen zal daarmee veranderen, want de prioriteiten worden dan niet meer
centraal gesteld bij de productie van intelligence-producten (de input), maar zijn eerder
een leidraad voor het wegen van de veiligheidsproblemen in relatie tot de beschikbare
capaciteit en het overig werkaanbod.
Naast de RIP zijn er nog twee typen intelligence-producten van belang: singuliere
intelligence-producten (SIP) en kritieke intelligence-producten (KIP). Met SIP duiden wij op
het nader onderzoeken van een signaal dat verwondering meebrengt. Het betreft vooral
de mogelijke veiligheidsproblemen. De KIP zijn producten die met urgentie doorgegeven
worden binnen de organisatie (zie Aepli et al., 2011, p. 15). Ten eerste KIP die de
gangbare commandostructuur binnen de politieorganisatie passeren, omdat bij een
groter incident (bijvoorbeeld een overval) gepaste maatregelen genomen moeten worden
voor ‘het vangen van de boef’, en de veiligheid van burgers. Ten tweede RTI die aan
politiemensen op straat ter beschikken wordt gesteld in de uitvoering van hun werk. In
tabel 7.2 geven we een samenvatting van de eerste twee dragers van ons raamwerk
intelligence-producten: typen veiligheidsproblemen en typen intelligence-producten.
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Typen
veiligheidsproblemen

Typen
intelligenceproducten

Toelichting

Feitelijke
problemen

RIP

Een intelligence-product dat een organisatie permanent en systematisch
beschikbaar moet hebben voor de gekende operationele omgeving en de
ontwikkeling daarvan.
Een intelligence-product dat met urgentie doorgegeven wordt binnen de
organisatie.
Een intelligence-product dat een organisatie permanent en systematisch
beschikbaar moet hebben voor risico’s binnen de gekende omgeving en de
ontwikkeling daarvan.
Een intelligence-product dat met urgentie doorgegeven wordt binnen de
organisatie.
Een intelligence-product dat een organisatie permanent en systematisch
beschikbaar moet hebben voor het alert zijn op signalen uit de omgeving.
Een intelligence-product dat een organisatie in staat stelt om signalen te
onderzoeken voor het zijn van een mogelijk veiligheidsprobleem.
Een intelligence-product dat met urgentie doorgegeven wordt binnen de
organisatie.

KIP
Dreigende
problemen

RIP

KIP
Mogelijke
problemen

RIP
SIP
KIP

Tabel 7.2: Raamwerk intelligence-producten I; typen veiligheidsproblemen en intelligence-producten.

C: Vastgestelde intelligence-led beslismomenten
In de IGP-werkwijze zijn in de beschrijving drie intelligence-led beslismomenten te
onderscheiden: (1) strategisch, (2) tactisch en (3) operationeel. Met de komst van RTI kan
daar meer dan voorheen (4) het intelligence-led beslissen in de uitvoering van het
politiewerk aan toegevoegd worden. De intelligence-producten ten aanzien van de drie
veiligheidsproblemen moeten in relatie staan met deze vier vastgestelde intelligence-led
beslismomenten. Dit leidt tot een tabel met 3x4 ingangen. Het is de basistabel van een
raamwerk (de derde drager van het raamwerk intelligence-producten). De vierde drager
wordt de toevoeging van de factor tijd (zie D).
D: Toevoegen van de factor tijd
De relatie tussen de intelligence-led beslismomenten en de veiligheidsproblemen is
complex. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door de factor tijd, die meer dan voorheen
van invloed is. De huidige samenleving geeft diverse mogelijkheden voor het ontstaan van
veiligheidsproblemen (door snelheid van verspreiden van informatie, geografische
bewegingen, et cetera). Drie karakteristieken zijn dat de huidige veiligheidsproblemen (1)
meer dan voorheen het denken in lokale veiligheidsbeheersing overstijgen (zie nodale
oriëntatie in subsectie 2.5.1), (2) verschillende adaptieve reacties vergen en (3) het goede
beslismoment dient te adresseren. De tijdsfactor vormt daarmee binnen het raamwerk
intelligence-producten een vierde drager en is opgedeeld in vier tijdvakken: op dit
moment (NU), korte termijn (KT), middellange termijn (MT) en lange termijn (LT). Dit leidt
tot een vier dimensioneel raamwerk, dat wij voor (1) de veiligheidsproblemen, (2) het
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type intelligence-producten, (3) de vastgelegde beslismomenten en (4) de tijdsfactor
hebben gepresenteerd in een tweedimensionale tabel (zie tabel 7.3).245
Beslismomenten en
veiligheidsproblemen

Strategisch

Feitelijke
veiligheidsproblemen

NU
KT

Tactisch

Operationeel

Uitvoerend

KIP
NU
KIP
NU
KIP
NU
RIP
KT
RIP
KT
RIP
KT
(SIP)
(SIP)
(SIP)
MT
RIP
MT
RIP
MT
RIP
MT
(SIP)
(SIP)
(SIP)
LT
RIP
LT
RIP
LT
RIP
LT
(SIP)
(SIP)
(SIP)
Dreigende
NU
KIP
NU
KIP
NU
KIP
NU
veiligheidsproblemen KT
RIP
KT
RIP
KT
RIP
KT
(SIP)
(SIP)
(SIP)
MT
RIP
MT
RIP
MT
RIP
MT
(SIP)
(SIP)
(SIP)
LT
RIP
LT
RIP
LT
RIP
LT
(SIP)
(SIP)
(SIP)
Mogelijke
NU
KIP
NU
KIP
NU
KIP
NU
veiligheidsproblemen KT
RIP
KT
RIP
KT
RIP
KT
SIP
SIP
SIP
MT
RIP
MT
RIP
MT
RIP
MT
SIP
SIP
SIP
LT
RIP
LT
RIP
LT
RIP
LT
SIP
SIP
SIP
Tabel 7.3: Raamwerk intelligence-producten II; toegevoegd beslismomenten en tijdsfactor.

KIP
RIP
SIP
RIP
SIP
RIP
SIP
KIP
RIP
SIP
RIP
SIP
RIP
SIP
KIP
RIP
SIP
RIP
SIP
RIP
SIP

Door dit raamwerk te hanteren als uitgangspunt voor het ontwikkelen van het
diagnostisch vermogen van de politieorganisatie als onderdeel van het alert-vermogen
(indicator A2.1 van Intelligent Blauw), houdt de politieorganisatie een open blik naar de
samenleving. In plaats van te sorteren op prioriteiten, worden de veiligheidsproblemen
instantaan behandeld door een intelligence-product. Met zulk een instantane beoordeling
kan er een begin gemaakt worden met een meer robuust kennissysteem van
veiligheidsbeelden en een eventuele samenhang tussen de veiligheidsbeelden. De
prioritering krijgt hiermee een andere functie. Immers, de samenhang leidt tot
prioritering in het wegen van complexe veiligheidsproblemen. Dit betekent dat Blauw nu
de mogelijkheid heeft om geografisch groot en klein te gaan denken. Het schakelen
tussen en in de veiligheidsoverleggen (voor ons TVO en DVO) krijgt een andere dynamiek
en wordt sterker gekoppeld aan het oplossen van een probleem. Voorts ontstaat er
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Voor de duidelijkheid wij geven hier de intelligence-producten in relatie tot de drie overige dragers van
ons intelligence-product op hoofdlijnen. Wij gaan hierbij niet in op wie copie conform de intelligenceproducten (vooral de KIP) moeten krijgen.
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ruimte voor het nader onderzoeken van verwonderpunten. Het gaat hierbij om de
awareness betreffende de veranderingen in de samenleving.
7.2.3 Raamwerk interventieadviezen
In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we duidelijk gemaakt dat het voor Blauw zoeken is
naar het formuleren van een actie voor een vastgesteld probleem. De oorzaak hiervan is
tweeledig, namelijk (1) dat de fasen van het intelligence-led beslissen door Blauw
onvoldoende systematisch doorlopen worden en (2) dat et ontbreekt aan
actiegerichtheid in de intelligence-producten (vooral de scan).
Op dit moment zijn wij niet van mening zijn dat een intelligence-product prescriptief
moet zijn voor de formulering van de actie. Wel vinden wij dat intelligence-producten
richting moeten geven door interventieadviezen te formuleren. Het identificeren van
partners (A3.1 van Intelligent Blauw) en mogelijke interventies (A3.2 van Intelligent
Blauw) zijn naar onze mening een onderdeel. De interventieadviezen kunnen naar onze
mening bijdragen in het vervlechten van politiezorg voor Blauw en politiezorg door Blauw
en alsmede het vervlechten van maatschappelijke veiligheidszorg en politiezorg. 246
Hieronder representeren wij de interventieadviezen in een raamwerk. Het raamwerk van
interventieadviezen gaat uit van het perspectief dat intelligence-producten Blauw moeten
helpen. Het is niet onze bedoeling om Blauw’s vakmanschap ter discussie te stellen, maar
om technologisch te ondersteunen in het juiste heden aan te bieden.
Om het raamwerk voor interventieadviezen te beschrijven moeten we duidelijk hebben
welke voorwaarden verbonden zijn aan het formuleren van een actie. Voor Blauw geldt
dat als het (type) probleem duidelijk is, eveneens duidelijk is welke verandering tot stand
gebracht moet worden (zie hoofdstuk 4 en 5; vgl. Verschuren, 2002). Pas dan kan worden
overgegaan tot het formuleren van de interventies: de actie. Voor de definitie van
interventies volgen wij Van der Peet (2004, p. 168): “alle activiteiten die moeten worden
uitgevoerd om een beoogd doel te behalen”. Vanuit deze definitie en gecombineerd met
onze sleutel 3, komen we tot de volgende vier onderdelen die van belang zijn voor het
formuleren van de actie (zie tabel 7.4). De vier onderdelen zijn: (A) het benoemen van
doel en doelstelling, (B) het formuleren van de feitelijke interventie, (C) het
operationaliseren van de feitelijke interventie, en (D) het monitoren van de interventie.
Het raamwerk van interventieadviezen gaat ervan uit dat het monitoren de functie heeft
om systematisch inzicht te verkrijgen in de gekozen interventie in relatie tot de
doelstelling.
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In dit opzicht kan ook de vergelijking gemaakt worden met de geneeskunde op beide punten. Voor (1)
zou de analogie gemaakt kunnen worden met nieuwe medicijnen, alternatieve geneeswijze. Ten aanzien
van (2) is de analogie te maken met huisarts en fysiotherapeut.
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Raamwerk interventies voor Blauw

Toelichting

A: Het benoemen van doel(stelling)

Benoemen waarom er iets moet veranderen (doel) en wat er
moet veranderen door de actie (doelstelling) binnen welke
tijdsperiode
Benoemen hoe de doelstelling wordt behaald

B: Het formuleren van de feitelijke
interventie
C: Het operationaliseren van de
feitelijke interventie ten aanzien van
mensen, intelligence-productie en
middelen.
D: Het monitoren

Het vertalen van het besluit (onze sleutel 3) naar de dagelijkse
praktijk en het organiseren van de randvoorwaarden voor het
uitvoeren van het besluit
Systematisch zicht hebben op de uitvoering en voortgang van
de interventie in relatie tot de doelstelling

Tabel 7.4: Raamwerk van interventies door Blauw.

Het raamwerk van tabel 7.4 moet de intelligence-producten ondersteunen met
interventieadviezen. Deze adviezen kunnen gericht zijn op: (A) type politiezorg, (B)
objecten, (C) mogelijke partners en interventies en (D) slicing the pie. Samen vormen zij
het raamwerk voor interventieadviezen. We lichten (A), (B), (C) en (D) hieronder toe.
A: Type politiezorg
Vanuit politiezorg voor Blauw bestaat in ons land een ruim palet aan
interventiemogelijkheden (zie subsectie 2.4.2). Voorts hebben we duidelijk gemaakt dat
er meer (re)acties van de politieorganisatie mogelijk zijn dan repressie. De uitdaging is
gelegen in het vinden van de juiste balans tussen de interventiemogelijkheden en het
type actie. Het denken in verschillende typen politiezorg (proactie, preventie, preparatie,
repressie en nazorg) is geen eenvoudige zaak in de confrontatie met een
veiligheidsprobleem. Het denken van de deelnemers in de stuurploegen is immers
geframed in processen, dan wel geografische gebieden (zie hoofdstuk 4).247 Voordat we
hier nader op ingaan, duiden we eerst de betekenis van de vijf typen acties van
politiezorg (zie tabel 7.5).
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We hanteren deze vijf termen, omdat zij in de literatuur beschouwd worden als de vijf elementen van de
veiligheidszorg. Hoewel deze vijf elementen vooral gerelateerd worden aan rampen, kunnen zij naar
onze mening ook gebruikt worden voor het leveren van politiezorg.
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Type actie

Toelichting

Proactie

Proactie betekent het wegnemen van structurele oorzaken van incidenten, om te voorkomen
dat ze zich voordoen.

Preventie

Preventie houdt in het vooraf nemen van maatregelen bij reeds bestaande risico's. Op die
manier vermindert de kans dat incidenten ontstaan, en kunnen de gevolgen ingeperkt worden
als ze zich toch voordoen.
Preparatie is de voorbereiding op het bestrijden van incidenten.
Repressie gaat om het daadwerkelijk optreden naar aanleiding van gebeurtenissen.
Nazorg heeft betrekking op activiteiten die zich richten op het stabiel houden van de herstelde
‘normale situatie’.

Preparatie
Repressie
Nazorg

Tabel 7.5: Typen politiezorg.

Afhankelijk van het type veiligheidsprobleem dat voorligt, hebben de interventieadviezen
een relatie met deze vijf typen acties van politiezorg. We lichten dit toe. Voor de feitelijke
en dreigende problemen is voorbereiding noodzakelijk. Afhankelijk van het tijdsaspect (is
het veiligheidsprobleem nu manifest of is het nog latent) dient gehandeld te worden
volgens het juiste type politiezorg. Voor de interventieadviezen is het daarom van belang
het tijdsaspect ten aanzien van manifeste en latente veiligheidsproblemen mee te
nemen. Afhankelijk hiervan kunnen adviezen gegeven worden omtrent de verschillende
typen acties van politiezorg. Als de veiligheidsbeelden beschikbaar zijn, zoals wij in
subsectie 7.2.2 hebben duidelijk gemaakt, zal preparatie in de interventieadviezen de
overhand krijgen. Daarna valt te bezien welke interventie met welk type politiezorg een
adequate actie in relatie tot het probleem is. Bovenal moet nazorg niet vergeten worden.
Uit dit type politiezorg kunnen immers leermomenten komen voor de toekomst (zie
subsectie 7.2.5)
B: Objectgeoriënteerde interventieadviezen
Afhankelijk van het type probleem dat voorligt, is een bepaald object dominant. De
objecten die onderscheiden worden in het ‘ordeningskader analyse’ (zie ABRIO, 2002, dat
toen nog gericht was op de opsporing) waren handelende subjecten (wie), criminele
activiteiten (wat), ruimte (waar), tijd (wanneer), criminele processen (waarmee),
criminaliteitsgerelateerde objecten (waartoe), zoals buit en het motief (waarom). Dit zijn
de zogeheten zeven gouden w’s: wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waartoe en waarom
(zie ook appendix D). Traditioneel is binnen de politie de relatie ‘wie doet wat’ dominant.
Dus: persoon en feit. De overige objecten zijn ondersteunend aan deze relatie.
Tegelijkertijd geven de overige objecten juist ruimte om politiezorg breder vorm te geven.
Als we onze onderzoeksresultaten bezien moeten we constateren dat ruimte en tijd juist
dominant zijn voor de beslissingen die de deelnemers aan de veiligheidsoverleggen
nemen. De uitdaging voor het geven van interventieadviezen is het ‘spelen’ met deze
objecten. Door de veiligheidsproblemen te analyseren vanuit de verschillende objecten
kunnen andere mogelijkheden voor interventies zichtbaar worden (zie ook subsectie
7.2.2; De Kock, 2014).
272

C: Mogelijke partners en interventies
Mogelijke partners en interventies worden geïdentificeerd door twee indicatoren van het
alert-vermogen van uit Intelligent Blauw. De identificatie vindt plaats door suggesties uit
de externe (onderzoeks)omgeving van de politie. Het gevolg hiervan is dat binnen het
intelligence-proces de onderzoeksomgeving meer commerciële bureaus en
wetenschappelijke instituten gaat inschakelen. Daardoor wordt de interne kennis van de
politieorganisatie verrijkt met externe kennis. Een voorbeeld uit ons onderzoek is het
bekend maken van de deelnemers aan het TVO met de portal waarin instrumenten voor
de aanpak van jeugd staan beschreven (zie subsectie 5.4.3). Natuurlijk is het belangrijk
om deze mogelijkheden (voor partners en interventies) niet blind te volgen. Er dient
kritisch bezien te worden of zij een suggestiewaarde hebben of niet. Immers, het
probleem en de interventie moeten wel op elkaar aansluiten.
D: Slicing the pie
Slicing the pie kan behulpzaam zijn voor het geven van interventieadviezen. Slicing the pie
is een term die wordt gehanteerd als onderhandelingstechniek. Zij houdt in dat een
probleem niet als geheel wordt behandeld, maar opgedeeld wordt in subproblemen. Een
voorbeeld was de confrontatie met de motorclub in team Noordwijk-Teylingen (zie
hoofdstuk 5). Door slicing the pie kunnen de interventiesuggesties voor subproblemen
beter gedifferentieerd worden. Daarnaast kan het de samenwerking met partners
ondersteunen. Slice the pie is vooral behulpzaam bij meer complexe
veiligheidsproblemen.
In tabel 7.6 geven wij een overzicht van het raamwerk voor interventieadviezen.
Interventieadviezen

Toelichting

Type politiezorg

Door besef van manifest of latent veiligheidsprobleem dat
voorligt, wordt gezocht naar een bepaald type veiligheidszorg.
Daarbij zullen de suggesties bij latente problemen meer
komen te liggen op voorbereiding (preparatie). Voor de
manifeste problemen komt het palet van politiezorg door
Blauw in beeld.
Door besef van de dominante objecten in traditioneel
politiewerk (en dus ook de intelligence-productie) te
combineren met belangrijke objecten in de praktijk, kunnen
wellicht mogelijkheden gevonden worden voor interventies.
Door oog te hebben voor de externe onderzoeksomgeving
kunnen suggesties gevonden worden voor interventiepartners
en -mogelijkheden.
Bij meer complexe veiligheidsvraagstukken is het opdelen van
het veiligheidsprobleem in subdelen behulpzaam om (1) de
actie voor de verschillende subproblemen te differentiëren en
(2) samen te werken met partners.

Objectgeoriënteerde
interventiesuggesties

Mogelijke partners en interventies

Slice the pie

Tabel 7.6: Raamwerk voor interventieadviezen.
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7.2.4 Intelligence-producten en kenniscreatie
In de hoofdstukken 3 en 6 hebben we duidelijk gemaakt dat kenniscreatie door
intelligence-producten nodig is. Het raamwerk interventieadviezen brengt de
kenniscreatie in de intelligence-producten op gang (zie subsectie 7.2.3). In deze subsectie
bespreken we nodige kenniscreatie door intelligence-producten voor (A) het diagnostisch
vermogen en (B) het adviesvermogen voor interventies. We bespreken onderstaand A en
B nader.
A: Kenniscreatie voor diagnostisch vermogen
In hoofdstuk 3 hebben we gesteld dat het evalueren van intelligence-producten van
belang is om de juistheid van het intelligence-product te bepalen (zie subsectie 3.1.5).
Door deze evaluatie is het intelligence-proces in staat om te reflecteren op de eigen
werkzaamheden en geeft het mogelijkheden om te komen van intelligence-producten
naar nieuwe kennis. We bespreken het evalueren van intelligence-producten ten aanzien
van (A1) het verzamelen van data, (A2) het verfijnen van veiligheidsbeelden en (A3) het
bijdragen aan het richten van de sensoren.
A1: Verzamelen van data
In hoofdstuk 6 hebben wij duidelijk gemaakt dat het alert-vermogen gebaat is bij een
heldere strategie voor het verzamelen van data (zie subsectie 6.2.2.). In de uitleg van het
diagnostisch vermogen hebben wij het verzamelen van data niet besproken. Ons doel was
daar om het diagnostisch vermogen zelf onderwerp te laten zijn. Het moge duidelijk zijn,
dat het diagnosticeren niet mogelijk is zonder het verzamelen van data (zie de indicator
A1.1 van Intelligent Blauw). Deze data vormen immers de basis voor de analyse. Door het
evalueren van het intelligence-product kunnen we onderzoeken of de data adequaat zijn
voor het veiligheidsbeeld. Zo niet, dan moet het verzamelen van de data opnieuw gedaan
worden. Het betreft hier vervolgens alle handelingen: gebruik van de brondata, validatie
van de brondata en de dataverzameling in de OF nader te analyseren in relatie tot
registraties. Door consequent te evalueren kan er kennis verkregen worden die leidt tot
een gewenste strategie.248 Wij denken dat de technieken uit de BI hierbij een belangrijke
rol kunnen innemen.
A2: Het verfijnen van veiligheidsbeelden
In hoofdstuk 6 hebben wij eveneens duidelijk gemaakt dat een Intelligente organisatie in
staat is om begrip te hebben van de omgeving. Samenhang en patronen in de
hoeveelheid gegevens is belangrijk voor de analyse. Toch berust dit begrip ook op
vooronderstellingen. Door het evalueren van de intelligence-producten wordt het
mogelijk om verder te komen. Het gaat dan om het formuleren van nieuwe premissen die
248

We willen hier twee opmerkingen maken. Ten eerste dat het proces van dataverzameling als een
onderscheiden proces gezien moet worden. Dus niet in het intelligence-productieproces. Ten tweede dat
het resultaat van het dataverzamelingsproces de informatiepositie (dus de verbinding met de
samenleving) weerspiegelt.
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boven de bestaande vooronderstellingen uitstijgen. Door de communicatie tussen
bestaande vooronderstellingen en het formuleren van nieuwe premissen (leren) komt het
tot kenniscreatie aangaande maatschappelijk veiligheidsproblemen en de bijbehorende
risico’s. Er ontstaat meer precisie in deze beelden. Ook hier kan BI een rol spelen. We
bespreken dit thema in subsectie 7.3.4.
A3: Het richten van sensoren
Door de (nieuwe) kennis die beschikbaar komt uit A2, kunnen intelligence-producten
bijvoorbeeld bij het richten van sensoren beter ondersteunen. Als politiefunctionarissen
niet weten wat zij zien, kunnen ze ook moeilijk waarnemen. Vanuit de opgedane kennis
kan het zien worden gericht en dat leidt tot nieuwe waarnemingen. Deze waarnemingen
zijn cruciaal, omdat zij in feite (een groot deel van) de dataverzameling vormen, die
gebruikt wordt voor het maken van de analyses.
B: Kenniscreatie voor adviesvermogen voor interventies
Naast het evalueren van het intelligence-product op juistheid en geschiktheid hebben we
in hoofdstuk 3 (zie subsectie 3.1.5) duidelijk gemaakt dat evaluatie eveneens nodig is om
vast te stellen of de genomen acties geleid hebben tot het gewenste resultaat. “Wat
werkt wel als interventie en wat werkt minder”. Door structureel te evalueren in relatie
tot de actie, ontstaat er een (begin van een) tweede kennissysteem: advisering over de
interventiemogelijkheden. 249 Het doel van dit kennissysteem is het vinden van
interventiesuggesties voor de context waarin het veiligheidsprobleem zich voordoet.
Evalueren geeft ruimte voor reflecteren. Het gaat om verder willen leren, waardoor het
responsief-vermogen van Blauw verder in gang gezet wordt (zie subsectie 7.3.1).

7.3 Naar het organiseren van intelligence
In deze sectie onderzoeken we de betekenis van het organiseren van intelligence als een
organisatieontwikkeling voor Blauw door het identificeren van aandachtsgebieden.
Intelligent Blauw heeft als uitgangspunt dat Blauw alert moet zijn op de omgeving om
vervolgens adaptief te reageren. Er is dus sprake van een externe oriëntatie. Toch heeft
veel van wat wij hier beschrijven betrekking op de interne organisatie. Het gaat om het
ontwikkelen van een alert-vermogen (hoofdstuk 7) en een adaptief-vermogen in Blauw
(hoofdstuk 4 en 5). Het alert- en adaptief-vermogen zijn nauw met elkaar verbonden.
Naast deze twee vermogens hebben wij een derde vermogen onderscheiden voor
Intelligent Blauw: het responsief vermogen. Het waarlijk organiseren van intelligence
vindt hier naar ons idee zijn ankerpunt. In hoofdstuk 3 (subsectie 3.1.4) hebben we
duidelijk gemaakt op welke wijze intelligence (intelligentie) zich verhoudt met de noties
kennis, intuïtie, normen en waarden. We hebben gesteld dat intelligentie nodig is om de
249

We raken hier de term evidence-based policing (zie Aepli et al., 2011, p. 53; Welsh, 2006; Moore, 2006;
zie Roovers (2011) voor kritiek op evidence-based policing en Rovers (2012) voor een artikel waarin hij
twee benaderingen van evidence-based policing beschrijft).
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waarden te bepalen, want waarden kunnen veranderen. Wij zijn van mening dat het
responsief vermogen zorgt voor het morele kompas van Blauw. Het gaat om de waarden,
die de richting voor Blauw bepalen bij de werkzaamheden op straat. Verandert het
kompas, dan moet Blauw zich aanpassen. Wij stellen derhalve in subsectie 7.3.1 dat
organisational intelligence binnen het adaptief vermogen aandacht dient te hebben.
Vervolgens bespreken we dat het organiseren van intelligence ondersteund kan worden
door aandacht te schenken aan kennisproductie (subsectie 7.3.2) en door gebruik te
maken van kennis en mogelijkheden uit de BI (subsectie 7.3.3). Tot slot van deze sectie
behandelen we in subsectie 7.3.4 het verkennen van juridische voorwaarden. Dit is van
belang vanwege ons uitgangspunt van een rechtstaatgedachte.
7.3.1 Aandacht voor organisational intelligence
Het begrip organisational intelligence houdt in dat medewerkers van een organisatie het
vermogen en de bereidheid hebben anders en effectiever te werken, zich kritisch op te
willen stellen tegenover ingesleten patronen en bereid zijn deze patronen aan te passen
als deze niet effectief blijken te zijn. Het aandachtspunt van organisational intelligence
betreft de vraag op welke wijze mensen in een organisatie willen dan wel moeten
(samen)werken voor het bereiken van de missie van de organisatie. De uitdaging voor
leidinggevenden binnen de politie, zeker in deze tijd van het komen tot Nationale Politie,
is om deze organisational intelligence te bewerkstelligen, te beginnen bij zichzelf om
vervolgens hun medewerkers daarin mee te nemen. De politieorganisatie wil namelijk
een cultuuromslag maken van “beheersmatig management naar operationeel
leiderschap, van sturen op regels naar ontwikkelen vanuit waarden” (website
Politieacademie, 2014). Dit sluit aan bij het responsief-vermogen van Intelligent Blauw.
Het onderzoek van Nap (2012a) geeft de richting aan voor deze ontwikkeling, te weten
‘belang-stellend ontwikkelen’ dat zou moeten beginnen bij de alledaagse praktijk.
Medewerkers ervaren, aldus Nap (2012a), een gebrek aan samenhang en missen een
zinvolle richting in het politiewerk. Met Nap stellen wij allereerst dat
politiefunctionarissen hun werk goed willen doen (zie ons voorwoord). We hebben in ons
onderzoek aangetoond dat politiefunctionarissen zich echter soms klemzetten in hun
eigen denken (zie hoofdstuk 4 en 5). Nap (2012b, p. 7) geeft hiervan een goed voorbeeld,
dat de IGP-werkwijze raakt in de kern. We lichten dit toe. In de IGP-werkwijze wordt een
onderscheid gemaakt tussen het ‘wat’ (het maken van een keuze voor een veiligheidsprobleem dat moet worden aangepakt) en het ‘hoe’ (de invulling van die aanpak). De
achterliggende gedachte in de IGP-werkwijze was, onderscheid te vinden tussen het
creëren van zinvolle politiezorg en het uitvoeren van politiezorg (zie subsectie 2.3.3
onderdeel B). In de politiepraktijk is deze zingeving niet altijd even duidelijk (zie ook ons
hoofdstuk 4). Het ‘wat’ en het ‘hoe’ lijkt hier derhalve eerder een kloof te creëren tussen
leidinggevenden en de uitvoering. Daarom concludeert Nap (2012a; 2012b) dat politie-
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leiders echt contact moeten maken met de politiepraktijk van alledag om samen een
zinvolle richting voor het dagelijks werk te ontwikkelen.
“Het veelgemaakte onderscheid tussen ‘wat’ en ‘hoe’ is hierin belemmerend. Het ‘hoe’
bepaalt meer dan ‘de wat’ de kwaliteit van het politiewerk. Als de leiding niet
geïnteresseerd is in ‘het hoe’, kan zij zich niet mengen in de ontwikkeling van goed
politiewerk. Dan blijft voor hen ook veel van het waardevolle en inspirerende van het
alledaagse werk onopgemerkt” (Nap, 2012b, p. 7).

Wij zijn van mening dat de stuurploegen bij uitstek de plaats zijn om het over dit
alledaagse werk te hebben. Dit betekent dat de stuurploegen eerst zelf de juiste
vaardigheden en kennis dienen te ontwikkelen (sleutels 1 en 2). Door te leren dicht bij de
praktijk ligt een pad open om de organisational intelligence binnen Blauw te ontwikkelen
en te benutten.
7.3.2 Aandacht voor kennisproductie
Kennisproductie kan behulpzaam zijn bij het organiseren van intelligence, omdat
kennisproductie het leren, het verder leren en het reflecteren ondersteunt.
Kennisproductie vraagt echter om een kennisvriendelijke organisatie, waarin kennis en
leren onderdeel zijn van de cultuur (zie Weggeman, 1997).250 Voor dit punt hebben wij
mogen concluderen dat er een gerichte ontwikkeling nodig is (zie hoofdstuk 4). In
subsectie 7.3.1 zagen we dat politiefunctionarissen hun werk zinvol en goed willen doen.
Om hun kennis ofwel intellectueel vermogen ten dienste te stellen aan de organisatie
moeten zij de wijze van denken, voelen en doen overbrengen. Kennisproductie dient
vervolgens samenhang aan te brengen binnen de politieorganisatie. Het is vooral nodig
om te kunnen innoveren (Frenken, 2010). Kennisproductie komt namelijk tot stand als
gecodificeerde kennisoverdracht plaatsvindt in face-to-face situaties en wordt pas
waardevol als deze gecombineerd wordt met know how (Frenken, 2010, p. 7).
Kennisproductie komt voort door het socialiseren van ervaringen en ontwikkelen van een
collectieve bekwaamheid voor het overwinnen van problemen waarmee een organisatie
geconfronteerd wordt (Kessels, 2001, p. 6). Deze manieren van kennisproductie dragen bij
aan samenwerken, willen leren en verder leren. Dit proces dient natuurlijk ondersteund
te worden met ICT.251
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Kennisproductie hangt samen met het begrip kennismanagement. Kennismanagement als domein bestaat
uit drie hoofdstromingen: (1) ICT-management (1.0), human talent development en kennisvriendelijke
organisatie (zie Dixon, 2001, 2000; Davenport & Prusak, 2000; Von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000;
Weggeman, 1997; Nonaka & Takeuchi, 1997). Wij zien de hoofdstroming kennisvriendelijke organsatie,
wellicht beter een kennisvriendelijke cultuur, als een voorwaarde voor de hoofdstromingen (1) en (2).
Wij hebben ervoor gekozen om de term kennisproductie te hanteren in dit onderzoek. We willen de
discussie vermijden of kennis te managen is (zie Kessels, 2001). Voor ons is het thema samen willen
leren en het komen tot nieuwe kennis van belang. Vandaar de term kennisproductie die overigens
aansluit bij het eerder beschreven begrip organisational intelligence.
Er is een stroming binnen het kennismanagement die ICT-toepassingen omarmt. Er is een tweede
stroming die aangeeft dat ICT-toepassingen vooral behulpzaam zijn bij het verbinden van mensen.

277

7.3.3 Aandacht voor kennis en mogelijkheden van BI
In feite is de IGP-werkwijze een variant op de BI toepassing in het bedrijfsleven. Naast BI
als inhoudelijk concept, omvat BI ook een scala aan technologische mogelijkheden om het
inhoudelijke concept te ondersteunen. De toepassing van BI door bedrijven kan tal van
doelen hebben. Zo kan BI gehanteerd worden voor het monitoren van de kritische
succesfactoren van een organisatie, financieel management en risicomanagement. Het
gaat te ver voor dit onderzoek om al deze mogelijkheden en varianten te bespreken. We
maken hier een selectie van drie technologische mogelijkheden die aan de volgende
stappen in het ontwikkelpad van Intelligent Blauw bijdragen. We bespreken daartoe (A)
het diagnostische vermogen in relatie tot het genereren van basisgegevens. Vervolgens
bespreken we (B) knowledge discovery met behulp van mining-technologieën. Miningtechnologieën zijn behulpzaam bij het leggen van verbanden van data die voor het
menselijke brein minder toegankelijk zijn. Tot slot bespreken we een meer recente
ontwikkeling, namelijk (C) Big Data.
A: Het genereren van basisgegevens
Eerder hebben wij gesteld dat goede voorbereiding stoelt op sociaalwetenschappelijke
criteria. Deze criteria zijn nodig om intelligence-producten te produceren die aan
bedrijfsmatige criteria voldoen. We hebben gesteld dat BI hierbij behulpzaam kan zijn.
Hier lichten we toe wat we daarmee bedoelen. Binnen de BI zijn technologieën
beschikbaar die het analyseproces (het verzamelen van de data tot en met het
formuleren van de analyse) ondersteunen. Voor het diagnostisch vermogen is de BItechnologie vooral belangrijk voor het genereren van de verzameling van basisgegevens.
Op grond van de eerder beschreven ontwerpen voor de veiligheidsbeelden, wordt
duidelijk welke verzameling van gegevens beschikbaar moet zijn voor de analyse van de
veiligheidsbeelden. Was vroeger het verkrijgen van deze verzamelingen een
arbeidsintensief proces, door toepassing van BI-technologie kan dit proces geautomatiseerd plaatsvinden.252 Hierdoor kan de aandacht van de veiligheidsanalist komen te
liggen op ontwerp en analyse.
Door het evalueren van het intelligence-product kan zowel een verfijning plaatsvinden op
de noodzakelijke gegevensverzameling als op de veiligheidsbeelden. Er vindt dan een
proces van herijking plaats. Door de BI-technologie is het mogelijk om snelheid te maken
in de herijking en in retrospectief herijking snel te toetsen. Data uit het verleden kunnen
dan gebruikt worden om de herijking te toetsen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om
een controle te doen plaatsvinden, opdat dwalingen vermeden kunnen worden. Te
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Betrokkenheid, vertrouwen, nieuwsgierigheid en inspiratie liggen volgens Kessel (2001, p. 8) aan
kennisdeling ten grondslag. Vergelijk hiermee ons begrip nabijheid.
Voor BI is het makkelijk mogelijk om data te extraheren uit één bron als ook uit meerdere bronnen. Voor
het permanent kunnen extraheren van data wordt dan veelal een data warehouse gebruikt (zie Loshin
2012; Van Beek, 2006).
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denken valt aan confirmation biases, wishful thinking en fixatie op hypothese (zie
Kahneman, 2011; zie Van Beek, 2006).
B: Knowledge discovery
Knowledge discovery ofwel het ontdekken van nieuwe kennis is een nieuwe discipline die
zich richt op het ontdekken van patronen in dataverzamelingen. Deze dataverzamelingen
kunnen zowel gestructureerde als ongestructureerde data bevatten. Voor het ontdekken
van nieuwe kennis maakt men gebruikt van mining-technieken, waarvan wij hier (B1)
datamining in relatie tot profilering en (B2) tekstmining in relatie tot evidence-based even
kort bespreken. Het voordeel van het gebruik van deze mining-technieken is dat zij een
wetenschappelijke methode hanteren die het knelpunt van “de discrepantie tussen een
inductieve, empirische, niet gestructureerde en systematische werkwijze” oplost.
Daarnaast zijn de technieken flexibel, waardoor ook aan de bedrijfsmatige criteria
tegemoet kan worden gekomen.
B1: Datamining en profiliering
Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen
met als doel profielen op te stellen. Profilering als thema is niet onbekend binnen het
veiligheidsdomein. Profilering is in navolging van internationale ontwikkelingen op het
gebied van misdaadanalyse ook in ons land ontstaan. Van oudsher wordt profilering als
term verbonden aan het onderzoeksobject personen. De film Hannibal en de Tv-series als
Criminal Minds, Numbers en Elementary komen dan al snel in gedachten. Het gaat in deze
film en Tv-series vooral om het maken van psychologische profielen van een enkele dader
of een kleine groep daders. Profilering als term is ruimer toepasbaar. Voor het object van
personen kan het eveneens gaan om slachtoffer(s) en grotere groepen van personen
(bijvoorbeeld criminele samenwerkingsverbanden). Daarnaast is het met behulp van
profilering mogelijk om op een hoger abstractieniveau segmentering aan te brengen in
groepen van personen. Een voorbeeld van een vorm van segmentering uit de
politieomgeving is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen veelplegers, doorstromers
en beginners (zie Versteegh, Janssen & Bernasco, 2003). 253 Deze segmentering kan
vervolgens gebruikt worden voor het vinden van potentiële daders bij feitelijke
veiligheidsproblemen. Ten aanzien van de risicofactoren is het van belang kenmerken te
onderscheiden, die er toe kunnen leiden dat doorstromers veelplegers worden.
Profilering kan ook goed plaatsvinden in de virtuele wereld, waardoor er mogelijk nieuwe
kennis kan ontstaan over de bewegingen en stromingen in deze wereld. Overigens
bestaat hieromtrent wel een ethische discussie (zie Davis, 2012). In het algemeen is het
bij wet verboden om mensen te beoordelen op basis van ras, geslacht en andere
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De classificatie veelplegers, doorstromers en beginners is eind vorige eeuw ontwikkeld in het IKP
Haaglanden (Sprinkhuizen & Van Oosterwijk, 1995) en is sindsdien een gangbare classificatie geworden
in ons land.
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kenmerken. Dit is echter precies wat er bij datamining plaatsvindt. Naast datamining en
tekstmining is er een nog nieuwere techniek die heet graph mining. Hierbij gaat het om
het identificeren van een omgeving met zijn verbanden. Wij laten een bespreking
hierover achterwege en verwijzen naar Chakrabarti en Faloutsos (2012) en Aggarwal
(2010).
Bovenstaand hebben we over datamining en profilering van personen gesproken, echter
profilering is ruimer toepasbaar. Zo kan er ook sprake zijn van geografische profilering.
Geografische profilering is een methode voor het analyseren van locaties van
samenhangende (vaak criminele) feiten om vervolgens te komen tot het vaststellen van
het meeste waarschijnlijke woongebied van de overtreder of zelfs uitspraken te doen
over een mogelijke locatie van een nog te plegen feit. Ook voor deze vorm van profilering
geldt hetzelfde als voor de profilering van personen, namelijk dat segmentatie van
locaties plaats kan vinden en zo risicofactoren gevonden kunnen worden. Voorbeelden
hiervan zijn bijvoorbeeld hotspot kaarten.254
Overige toepassingen die door Van der Veer et al. (2009, p. 7) genoemd worden voor de
politie zijn: verklaren van trends, contextuele trends opsporen, beschrijven of verklaren
van gedrag, tijd-ruimtelijke verklaringen geven.
B2: Tekstmining en evidence-based leren
Tekstmining is de discipline die zich richt op “het ontwikkelen van diverse geavanceerde
wiskundige, statistische en taalkundige patroonherkenningtechnieken, waarmee het
mogelijk is om ongestructureerde informatie automatisch te analyseren alsmede, hoge
kwaliteit en relevante gegevens te extraheren en de tekst in zijn geheel daardoor beter
doorzoekbaar te maken” (Scholtes, 2009, p. 11). Een bekend voorbeeld van tekstmining
binnen de politie is het verrichten van rechercheonderzoeken met behulp van BRAINS.
BRAINS (JARGONDER) is net als WATSON (IBM) in staat om documenten te doorgronden
en hypotheses op te bouwen. Het zijn vormen van evidence-based leren. Tekstmining kan
ook toegepast worden voor meer strategische en tactische intelligence-producten. Zo
kunnen profileringen eveneens tot stand gebracht worden met behulp van tekstmining.
Dit geldt ook voor het ontdekken van patronen in social media als Twitter en Facebook.
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Hotspotkaarten houdt in “weten waar misdrijven plaatsvinden … cruciale informatie voor de politie en
wordt voor optimale interpretatie het beste weergegeven in een kaart. De basismanier om te visualiseren
is het weergeven van losstaande incidenten met behulp van punten. Als de punten heel dicht bij elkaar
staan, kunnen ze worden gecombineerd tot grotere punten. Deze methode lijkt voor de hand te liggen.
Echter, dergelijke puntkaarten kunnen moeilijk te interpreteren zijn, vooral wanneer de concentratie van
punten hoog is. Hotspotkaarten leveren de oplossing door incidenten te interpoleren voor elke cel van
een gedetailleerd raster op de kaart, resulterend in een kleurgecodeerde hotspotkaart. Het
dataminingsysteem gebruikt kernel density estimation voor de interpolatie op drie detailniveaus, elk voor
een ander zoombereik op de kaart. Op deze manier laat de hotspotkaart meer detail zien wanneer de
gebruiker inzoomt. Deze techniek is uitgebreid met de mogelijkheid om ook delen van straten te
visualiseren, naast exacte adressen, omdat een groot percentage van incidenten geregistreerd staat met
alleen een straatnaam“ (Van der Veer et al., 2009, p. 7).
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C: Big Data
Er wordt gesproken van 'Big Data' "wanneer een verzameling bestanden zo groot en
complex is dat verwerking met reguliere databasesystemen of statistische analyse
hulpmiddelen niet meer mogelijk is. De uitdagingen omvatten opslag, beheer,
doorzoeken, uitwisseling, analyse, visualisatie en interpretatie” (White, 2012, geciteerd in
In ’t Veld & Eijlander, 2013, p. 3). Big Data is een innovatieve ontwikkeling die op dit
moment sterk de aandacht trekt en grote gevolgen heeft voor de samenleving
(Davenport, 2014). 255 Het zou leiden tot “a revolution that will transform how we live,
work and think”, aldus Mayer-Schӧnberger & Cukier (2013, titelblad). Big Data kan vele
toepassingen hebben; hier bespreken we een praktische toepassing. Voor ons domein
veiligheid is social signal processing (SSP) een interessante toepassing. SSP kan signalen
van mensen ontrafelen. De signalen hebben bijvoorbeeld betrekking op een (gerichte)
reactie op datgene wat plaatsvindt. SSP kan daardoor bijdragen aan het herkennen van
mogelijke veiligheidsproblemen. Naast SSP zijn er nog tal van andere praktische
toepassingen te vinden die voor de politiezorg interessant zijn. De ontwikkeling in Big
Data dwingt de discipline (artificiële) intelligence om ook over nieuwe theoretische
concepten na te denken. Het idee van Van den Herik en Kok (2013) dat Big Data een
verschuiving laat zien van causaliteit naar correlatie is daarvan een voorbeeld (zie ook
Mayer-Schӧnberger & Cukier, 2013, pp. 50-72).
7.3.4 Aandacht voor recht en informatica
In deze subsectie willen we aandacht vragen voor de combinatie recht en informatica in
relatie tot het organiseren van intelligence. Het vergaren van data en het analyseren van
gegevens staan regelmatig op gespannen voet met de juridische regelgeving. Wij vragen
aandacht voor het feit dat (1) de praktijk nog wel eens onbedoeld voorbij gaat aan
juridische voorwaarden en (2) er in het verleden keuzes (o.a. fenomeenonderzoek) zijn
gemaakt die in de huidige tijd van Big Data mogelijk niet houdbaar zijn. Vandaar dat ons
inziens het organiseren van intelligence gebaat is bij het direct kennen en implementeren
van de juridische voorwaarden evenals het verkennen van de grenzen (zie subsectie 6.3.1
en appendix D). We bespreken hieronder twee onderwerpen met betrekking tot dit
thema: (A) de mogelijkheid om onbekende fenomenen te onderzoeken en (B) het gebruik
van mining-technieken en Big Data.
A: Onderzoeken van fenomenen
Het onderzoeken van fenomenen is na de PEC opsporingsmethoden (1996)
voorbehouden aan de wetenschap. De politie kan zelf geen fenomeenonderzoek meer
uitvoeren, omdat het volgens de PEC sociaalwetenschappelijk onderzoek betreft. Nu kan
betoogd worden dat fenomeenonderzoek slechts een label is waarvoor vele andere labels
beschikbaar zijn (zie Nieuwkamp, 2001). Dus: waar een wil is een weg, zo zou gesteld
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Zie Tilburg Big Data Lab (In ’t Veld & Eilander, 2013).
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mogen worden. De reden voor ons om dit onderwerp te berde te brengen, is dat wij van
mening zijn dat een politieorganisatie permanent bezig is met het doen van (toegepast)
sociaalwetenschappelijk onderzoek (zie de criteria van intelligence-producten). In ieder
geval kunnen we stellen dat dit ontwikkelpad is ingeslagen. Naar ons idee leidt het
volhouden van de stelling dat nader onderzoek naar fenomenen niet mag worden
uitgevoerd door een politieorganisatie, tot twee verkeerde ontwikkelingen: (1) het lerend
vermogen van de politie marginaliseert en (2) de politieorganisatie wordt op het vlak van
intelligence-productie niet langer serieus genomen. Als Intelligent Blauw zich openstelt
voor de omgeving, dan is het des te meer nodig dat Intelligent Blauw onderzoek naar
fenomenen in de samenleving verricht, opdat begrip van die samenleving kan ontstaan.
B: Gebruik van mining-technieken en Big Data
Voor mining-technieken hebben we al duidelijk gemaakt dat er sprake is van een ethische
discussie over kenmerken van personen (zie Davis, 2012). De WPG is hierover helder,
bepaalde kenmerken van personen (bijvoorbeeld ras, geloof en geaardheid) mogen niet
vastgelegd worden in de systemen van de politie. Voor het gebruik van miningtechnieken, die juist deze kenmerken als onderdeel van de analyse gebruiken, is een
verkenning naar de juridische mogelijkheden de aangewezen weg. Dat geldt eveneens
voor het gebruik van Big Data. Zowel mining-technieken als Big Data treden binnen in de
persoonlijke levenssfeer van burgers van onze samenleving. Hoewel het geen feitelijke
observatie is, kan er sprake zijn van stelselmatigheid in het analyseren van gegevens. Het
kernpunt hier is het vinden van de balans tussen de mogelijkheden van de techniek en de
rechtsbescherming van burgers.

7.4 Antwoord op OV 5
OV 5 luidt als volgt: Wat zijn de consequenties van Intelligent Blauw voor het organiseren
van intelligence? Voor het beantwoorden van deze vraag, hebben we ons onderzoek
gericht op (A) de intelligence-producten en (B) het organiseren van intelligence als
organisatieontwikkeling. In subsectie 7.4.1 bespreken we de bevindingen voor de
intelligence-producten. In subsectie 7.4.2 gaan we in op de consequenties voor het
organiseren van intelligence als organisatieontwikkeling.
7.4.1 Consequenties voor intelligence-producten
De consequenties van de intelligence-producten zijn gelegen in onze denkbeelden over
de toekomst van Intelligent Blauw. Het is duidelijk dat voor Intelligent Blauw de aandacht
nog meer komt te liggen op het diagnostisch vermogen van de politieorganisatie als
geheel, meer nog dan bij de IGP-werkwijze. In ons onderzoek is de focus lang gericht
geweest op Blauw, namelijk door te onderzoeken op welke wijze de IGP-werkwijze naar
een werkend concept is te brengen (zie de hoofdstukken 4 en 5). In hoofdstuk 6 hebben
we duidelijk gemaakt dat de IGP-werkwijze een grote overlap kent met Intelligent Blauw.
De meerwaarde van het concept Intelligent Blauw is dat het samengesteld is uit
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vermogens; het alert-vermogen, het adaptief vermogen en het responsief-vermogen. Het
spreken van vermogens betekent dat er een ontwikkeling in gang gezet kan worden. De
focus in ons onderzoek lag vooral op het adaptief-vermogen. De relatie tussen de
vermogens en dan vooral tussen het alert- en adaptief-vermogen heeft de focus
toegespitst op intelligence-producten. Wij beschouwen deze producten als een
weerspiegeling van het diagnostisch vermogen van de politieorganisatie.
We hebben echter moeten constateren dat er voor het huidige diagnostische vermogen
een knelpunt is te vinden. Dit knelpunt laat zich als volgt omschrijven: (1) in de dagelijkse
praktijk wordt (criminologische) kennis gemist om de concrete gegevens in een
interpretatiekader te plaatsen en (2) er bestaat een discrepantie tussen de ideale IGPwerkwijze en een inductieve, empirische, niet gestructureerde en systematische
werkwijze. Maar de ideale IGP-werkwijze levert een dilemma op met betrekking tot de
actualiteit en de tijdigheid van de intelligence-producten, die nodig zijn om wel
overwogen een beslissing te kunnen nemen. Wij komen met behulp van de meest
geavanceerde intelligence-producten uiteindelijk in de buurt van Intelligent Blauw.
De consequentie van Intelligent Blauw hebben wij in dit hoofdstuk geformuleerd als een
vierde geïdentificeerde sleutel: Het ontwikkelen van de intelligence-discipline, die in staat
is te voldoen aan (1) sociaalwetenschappelijke en bedrijfsmatige criteria. De ontwikkeling
van de intelligence-discipline moet evenwel (2) rekening houden met werking van de
sleutels 1, 2 en 3. We hebben voor de sleutel 4 een aanzet gemaakt door (A) een
raamwerk voor intelligence-producten te construeren, (B) een raamwerk voor
interventiesuggesties te geven en (C) kenniscreatie voor het diagnostisch vermogen en
interventies te beschrijven.
7.4.2 Consequenties voor de organisatieontwikkeling
De consequentie voor de organisatieontwikkeling is kort gezegd een adequaat responsief
vermogen ontwikkelen. Het uitgangspunt dat Intelligent Blauw inneemt is dat Blauw alert
moet zijn op de omgeving om vervolgens adaptief te kunnen reageren. Hoewel er sprake
is van externe oriëntatie, heeft veel van wat wij in dit onderzoek hebben beschreven
betrekking op de interne organisatie. Het gaat om het ontwikkelen van een alertvermogen (hoofdstuk 7) en een adaptief-vermogen in Blauw (hoofdstuk 4 en 5). Het alerten adaptief-vermogen zijn met elkaar verbonden. Naast deze twee vermogens hebben wij
een derde vermogen onderscheiden voor Intelligent Blauw: het responsief vermogen. Het
adequaat organiseren van intelligence vindt hier naar ons idee zijn ankerpunt. In
hoofdstuk 3 (subsectie 3.1.4) hebben we duidelijk gemaakt op welke wijze intelligence
(intelligentie) zich verhoudt met de noties kennis, intuïtie, normen en waarden. We
hebben gesteld dat intelligentie nodig is om de waarden te bepalen. Dit is belangrijk,
want waarden kunnen veranderen. Het responsief vermogen zorgt dan voor het morele
kompas van Blauw. Dit kompas geeft Blauw richting. Voorts treedt hierdoor het begrip
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sociale innovatie de politiezorg binnen. Als het kompas verandert, dan moet Blauw zich
aanpassen. Eén indicator van Intelligent Blauw verkrijgt dan de overhand, namelijk het
aandacht geven aan organisational intelligence binnen het adaptief vermogen.
Organisational intelligence heeft betrekking op de mensen binnen een organisatie. Het
begrip houdt in dat medewerkers van een organisatie het vermogen en de bereidheid
hebben (1) anders en effectiever te werken, (2) zich kritisch te willen opstellen naar
ingesleten patronen en (3) bereid zijn deze patronen aan te passen als deze niet effectief
blijken te zijn. Wij zijn van mening dat een stuurploeg bij uitstek de plaats is om het over
dit alledaagse werk te hebben. Dit betekent dat de stuurploegen hard moeten werken om
vaardigheden en kennis te ontwikkelen (sleutels 1 en 2). Door vervolgens samen te leren
in de praktijk aan de hand van intelligence-producten ligt een pad open om de
organisational intelligence binnen Blauw te benutten. Ondersteunende onderwerpen
voor het ontwikkelen van organisational intelligence zijn (A) het komen tot kennisproductie, (B) het gebruik maken van BI-mogelijkheden en (C) het verkennen van de
juridische regelgeving.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies van ons onderzoek. Voor het
beantwoorden van de probleemstelling hebben we vijf onderzoeksvragen geformuleerd.
In sectie 8.1 consolideren we de antwoorden op deze onderzoeksvragen. In sectie 8.2
beantwoorden wij de probleemstelling op basis van de antwoorden op de
onderzoeksvragen. In sectie 8.3 werpen we een blik vooruit op intelligente
maatschappelijke veiligheidszorg, waarvoor Intelligent Blauw een opmaat zou kunnen
zijn. We beëindigen dit hoofdstuk met sectie 8.4 waarin wij aanbevelingen formuleren.

8.1 Specifieke antwoorden onderzoeksvragen
In deze sectie consolideren we in de subsecties 8.1.1 tot en met 8.1.5 de antwoorden op
de vijf geformuleerde onderzoeksvragen.
8.1.1 Antwoord OV 1
De eerste onderzoeksvraag (OV 1) is: Wat houdt het intelligent toepassen van de IGPwerkwijze in?
Het antwoord op OV 1 luidt: De intelligente toepassing van de IGP-werkwijze binnen
Blauw houdt in dat de IGP-werkwijze de besluitvorming over politiezorg (de IIGP)
ondersteunt met behulp van intelligence-producten. Dit gebeurt doordat de IGPwerkwijze de intelligence (in de intelligence-producten) aanroept bij het nemen van
besluiten. Alles tezamen is, het intelligence-led beslissen een essentieel onderdeel
geworden van de politiezorg (zie sectie 2.5). De toevoeging van intelligent voor de IGPwerkwijze in OV 1 heeft betrekking op intelligente normen. Hierdoor is het intelligenceled beslissen in een ander daglicht komen te staan. Van oorsprong geeft de IGP-werkwijze
een lineair proces aan: van (A) een intelligence-product naar (B) een beslissing. Door het
begrip intelligente normen begrijpen we dat er tussen (A) en (B) nog een afzonderlijk
proces zit in de besluitvorming, waarin de echte intelligentie naar voren komt. Het gaat
om intelligence die nodig is voor (1) het waarderen van de veiligheidsproblemen in het
licht van de mogelijkheden van politiezorg en ook ruimer maatschappelijke
veiligheidszorg en (2) het relateren van gedragingen aan de normen en waarden in onze
samenleving. Deze tussenstap maakt een IGP-werkwijze echt intelligent. Bovendien
dragen de intelligente normen er toe bij dat er sprake is van gekwalificeerde uitspraken,
waarin de precieze opvatting over politiezorg gevonden kan worden. Zij vormen de
legitimaties tot wel of geen inzet voor de maatschappelijke veiligheid en daaronder
behoort ook de politiezorg zelf (zie sectie 3.6). De beantwoording van OV 1 geeft daarmee
een eerste oplossing voor het veiligheidsprobleem aangaande IGP (zie subsectie 1.2.2).
Het vinden van de juiste sleutels (OV 3) leidt tot vervolgoplossingen van het
veiligheidsprobleem.
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8.1.2 Antwoord OV 2
De tweede onderzoeksvraag (OV 2) is: Op welke wijze kan Blauw het theoretische
concept (intelligente) IGP-werkwijze in een praktisch werkzaam concept omzetten?
Het antwoord op OV 2 luidt: door de toepassing van de (intelligente) IGP-werkwijze in
Blauw (IIGP) te partitioneren en wel als volgt. Het intelligence-led beslissen vindt plaats
door stuurploegen in veiligheidsoverleggen. Deze overlegmomenten vormen een
draaipunt tussen de uitvoering van het beleid en het uitvoeren van het politiewerk in een
specifieke context: het district- of het teamgebied. Door de IIGP toe te passen binnen (1)
het veiligheidsoverleg op districtsniveau en (2) het veiligheidsoverleg op teamniveau kan
een praktisch werkzame IIGP tot stand komen. Kennis van de drie gesignaleerde
knelpunten (zie sectie 4.8) is daarbij behulpzaam, te weten:
1. Zwakke kwaliteit van het besluitvormingsproces.
2. Zwak begrip van de IIGP.
3. Zwakke koppeling tussen de tactische en de operationele stuurprocessen.
8.1.3 Antwoord OV 3
De derde onderzoeksvraag (OV 3) is: Welke ‘sleutels’ kunnen we identificeren voor de
knelpunten in de praktijk van Blauw?
Het antwoord op OV 3 luidt: het identificeren van de sleutels is gelegen in de
gesignaleerde knelpunten van OV 2. De sleutels zijn gevonden door het gemis in een
knelpunt te vervangen door een kracht. De sleutels zijn daarmee als volgt.
1. Het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming in de stuurploegen.
2. Het versterken van het begrip IIGP als besluitvormingsproces.
3. Het versterken van de koppeling tussen het tactische en operationele proces van
sturen.
Onze veronderstelling voor de sleutels was dat sleutel 1 de sleutels 2 en 3 in werking zou
stellen. Dit is een terechte veronderstelling gebleken (zie hoofdstuk 5). Het inwerking
stellen van sleutel 1 heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van de BOB-methode.
Het BOB-en zelf leidde tot drie bevindingen.
1. De behoefte aan overzicht met betrekking tot de input van het besluitvormingsproces.
2. De behoefte aan het vermijden van een besluit dat weer herzien moet worden.
3. De behoefte aan kwalitatieve intelligence-producten als input van het
besluitvormingsproces.
Voor de sleutel 2 zijn er vier concrete bevindingen geregistreerd.
1. Meer systematisch probleemgericht werken.
2. Voorbereiding op repeterende problemen.
3. Begrip van het integraal benaderen van veiligheidsproblemen.
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4. Aandacht voor interventiemogelijkheden voor veiligheidsproblemen.
Sleutel 3 leidde tot drie concrete bevindingen.
1. Het voorbereiden van stuurploegen.
2. Het implementeren van het besluit van het TVO in de briefing.
3. Het versterken van de relatie tussen de gekoppelde stuurprocessen en het
intelligence-proces.
Door de werking van de sleutels werden ook nieuwe knelpunten gevonden, waardoor we
in staat waren om subsleutels te vinden (zie de tabellen 5.5, 5.6 en 5.7).
Voorts hebben we mogen concluderen dat er aandachtspunten zijn voor de verdere
ontwikkeling naar de IIGP, te weten (1) het expliciet aandacht geven aan het kaderen (het
mentale model vormt voor politiezorg) en (2) het organiseren van intelligence-producten
naar de behoefte van Blauw. Daarnaast zijn er twee aandachtspunten die op het vlak van
cultuur en leiderschap liggen, namelijk (1) het borgen van nieuwe handelingspatronen en
(2) het geven van prioriteit en tijd aan de IIGP.
Voor de organisatieontwikkeling van de politie dienen deze aandachtspunten niet in de
vergetelheid te geraken. De aandachtspunten voor de IIGP geven vooral duidelijkheid. De
aandachtspunten op het gebied van cultuur en leiderschap zijn evenwel de dragers voor
een verdere ontwikkeling naar Intelligent Blauw.
8.1.4 Antwoord OV 4
De vierde onderzoeksvraag (OV 4) is. Wat is de relatie tussen (4a) Intelligent Blauw en
het intelligent toepassen van de IGP-werkwijze in Blauw? en (4b) Intelligent Blauw en
de ‘sleutels’?
In feite is OV 4 een tweeledige onderzoeksvraag. We beantwoorden onderstaand OV 4a
en OV 4b.
OV 4a: Relaties Intelligent Blauw en IIGP
Het antwoord op OV 4a luidt als volgt. De concepten Intelligent Blauw en IIGP hebben
inhoudelijk grote overeenkomsten (zie sectie 6.2). De verschillen tussen de concepten
geven evenwel aanleiding tot de veronderstelling dat Intelligent Blauw duidt op een
ontwikkelpad voor de IIGP in Blauw: Dit betekent zoiets als Intelligent Blauw als inspiratie
voor het ontwikkelen van vermogens die een intelligente organisatie kenmerkt. Uit de
analyse van de relaties tussen beide concepten mogen we afleiden dat niet alle
vermogens van Intelligent Blauw al adequaat zijn ontwikkeld. Als Blauw binnen de
toepassing van de IIGP de vermogens van Intelligent Blauw als punt op de horizon gaat
beschouwen, dan ontstaat er een ontwikkelpad voor Blauw. Dit ontwikkelpad betreft dan
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niet zo zeer de inrichting van Blauw, maar gaat meer over het ontwikkelen van specifieke
vermogens in Blauw. Dit is een organisatieontwikkeling, die te typeren is aan de hand van
uitgangspunten en kenmerken van een intelligente organisatie (zie subsectie 3.5.1). In het
bijzonder betekent dit het synchroniseren van de drie vermogens (alert, adaptief en
responsief) van Blauw als subsysteem van de maatschappelijke veiligheidszorg. Het
intelligence-proces zal mee moeten gaan in het tempo van Blauw. Intelligent Blauw werpt
zo een ander licht op de intelligence-producten. Het betreft een uitgebreid alertvermogen, dat zowel betrekking heeft op het Blauw van dit moment als op de
intelligence-organisatie van de toekomst. Het duidt op een mentaal model van alert
willen zijn. Het alert-systeem is daarmee niet identiek aan het maken van intelligenceproducten door een intelligence-organisatie. De producten zijn slechts een uitingsvorm.
Het alert-vermogen is een samenspel tussen Blauw en de intelligence-organisatie waarbij
zij elkaar wederzijds beïnvloeden. Het gaat om het samen willen leren; de
veiligheidsproblemen in de samenleving begrijpen en hierop (succesvolle) interventies
plegen.
OV 4b: Relaties Intelligent Blauw en sleutels
Het antwoord op OV 4b luidt als volgt. Onze veronderstelling voor de beantwoording van
OV 4b was dat begrip van IIGP (sleutel 2) het intelligence-led beslissen (sleutel 1) zal
versterken waardoor ook het koppelen van de raakvlakken tussen de tactische en
operationele processen (sleutel 3) weer in werking wordt gesteld. Op basis van deze
vooronderstelling mogen we concluderen dat door het onderzoeken van de relaties
tussen de vermogens van Intelligent Blauw en de sleutels zichtbaar is geworden welke
vermogens (allereerst) verder ontwikkeld dienen te worden voor het inspelen op de
veiligheidsproblemen in de samenleving, te weten (1) het diagnostisch vermogen binnen
het alert-vermogen en (2) organisational intelligence binnen het adaptief-vermogen (zie
beantwoording OV 5). Wel dient zich in deze ontwikkeling het volgende leerpunt aan,
namelijk dat in het komen tot Intelligent Blauw de drie sleutels op elkaar gaan inwerken.
Vandaar dat synchronisatie van de vermogens steeds voor ogen gehouden moet worden
in ontwikkelpad naar Intelligent Blauw.
8.1.5 Antwoord OV 5
De vijfde onderzoeksvraag (OV 5) is: Wat zijn de consequenties van Intelligent Blauw
voor het organiseren van intelligence?
De beantwoording van OV 5 geven we hieronder aan de hand van de consequenties voor
twee onderwerpen: (A) het diagnostische vermogen en (B) het organiseren van
intelligence als sociale innovatie.
A: Diagnostisch vermogen
In het ontwikkelpad naar Intelligent Blauw komt de aandacht meer te liggen op het
diagnostisch vermogen van de politieorganisatie (zie beantwoording OV 4a). De
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weerspiegeling van het diagnostisch vermogen is gelegen in de intelligence-producten die
beschikbaar komen. We hebben mogen concluderen dat er voor het diagnostisch
vermogen een discrepantie is te constateren tussen de huidige en de gewenste situatie.
Er zijn hiervoor drie oorzaken te duiden, te weten (1) het gebrek aan een kennissysteem
van veiligheidsbeelden, (2) het ontbreken aan (criminologische) kennis in de dagelijkse
praktijk om de concrete gegevens in een interpretatiekader te plaatsen en (3) het
analyseproces is arbeidsintensief, waardoor er een spanning ontstaat met de
bedrijfsmatige criteria actualiteit en tijdigheid. Deze drie oorzaken leveren een dilemma
op ten aanzien van de wens tot high quality intelligence-producten (zie subsectie 3.3.5 en
appendix C).
De beantwoording van OV 5 voor de intelligence-producten luidt als volgt. Om te komen
tot Intelligent Blauw zal het diagnostisch vermogen zich verder moeten ontwikkelen. Zo
zullen de medewerkers die de intelligence-producten maken zich moeten aanpassen aan
de behoefte van de organisatie. Er moet een intelligence-discipline gaan ontstaan, die in
staat is te voldoen aan geformuleerde criteria voor high quality en die het oogmerk heeft
om de veiligheidbeelden nauwkeurig te willen leren kennen. De ontwikkeling van een
intelligence-discipline vormt de vierde sleutel in het komen tot Intelligent Blauw. Sleutel 4
zal echter in haar ontwikkeling rekening moeten houden met de sleutels 1, 2 en 3. Om bij
te dragen in de ontwikkeling van sleutel 4, hebben we een aanzet gedaan door (A) een
raamwerk voor intelligence-producten te construeren, (B) een raamwerk voor
interventieadviezen te geven, (C) de kenniscreatie voor het diagnostisch vermogen en
interventies te beschrijven en (D) het aangeven van mogelijkheden voor toekomstige
ontwikkeling door (D1) gebruik te maken van ideeën en ICT van kennismanagement, (D2)
meer gebruik te maken van kennis en mogelijkheden van BI en (C) juridische regelgeving
te verkennen.
B: Organiseren van intelligence als sociale innovatie
De consequentie voor het organiseren van intelligence als sociale innovatie is gelegen in
het ontwikkelen van het responsief-vermogen. Het uitgangspunt van Intelligent Blauw is
dat Blauw alert moet zijn op de omgeving om vervolgens adaptief te kunnen reageren.
Hoewel hier sprake is van externe oriëntatie, heeft veel van wat wij in deze studie hebben
onderzocht betrekking op de interne organisatie. Het gaat om het ontwikkelen van een
alert-vermogen (hoofdstuk 7) en een adaptief-vermogen in Blauw (hoofdstuk 4 en 5). Het
alert- en adaptief-vermogen zijn inherent met elkaar verbonden.
Naast deze twee vermogens hebben wij een derde vermogen onderscheiden voor
Intelligent Blauw: het responsief vermogen. Het waarlijk organiseren van intelligence
vindt hier naar ons idee zijn ankerpunt. In hoofdstuk 3 (subsectie 3.1.4) hebben we
duidelijk gemaakt op welke wijze intelligence (intelligentie) zich verhoudt met de noties
kennis, intuïtie, normen en waarden. We hebben gesteld dat intelligentie nodig is om de
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waarden te bepalen, want waarden kunnen veranderen. Naar ons idee zorgt het
responsief-vermogen voor het morele kompas van Blauw. Dit morele kompas geeft Blauw
richting. De indicator ‘aandacht geven aan organisational intelligence’ van het adaptiefvermogen neemt hier de overhand, want als het kompas wijzigt moet Blauw zich
aanpassen door anders te gaan werken. Naast het feit dat we gesteld hebben de
stuurploegen zelf vaardigheden en kennis dienen te ontwikkelen (sleutels 1 en 2), moeten
de deelnemers aan de stuurploegen eveneens de medewerkers meenemen in en horen
over dit ‘anders willen en moeten gaan werken’.

8.2 Beantwoording probleemstelling
In deze beantwoorden we de probleemstelling. De basis wordt gevormd door de
antwoorden op de vijf onderzoekvragen.
PS: In hoeverre kan de gebiedsgebonden politie door het intelligent toepassen van de IGPwerkwijze in Blauw komen tot Intelligent Blauw?
Het antwoord op de probleemstelling luidt dat het komen tot het intelligent toepassen
van de IGP-werkwijze door Blauw (IIGP) een begin is van de ontwikkeling van Blauw tot
Intelligent Blauw. Gebaseerd op onze bevindingen mogen we concluderen dat IIGP zowel
in conceptueel opzicht als bij de praktische toepassing op slot zat. Een oorzaak daarvan is
te vinden in onduidelijkheden in het concept IGP-werkwijze, ten aanzien van de inhoud,
de samenhang met politiezorg en de toepassing. De IGP-werkwijze wordt in de praktijk
veel meer gezien als een werkwijze voor de omgang met veiligheidsproblemen, dan als
een werkwijze die het leveren van politiezorg ondersteunt. De onduidelijkheden in de
inhoud van de IGP-werkwijze en de samenhang met politiezorg zijn door ons opgelost
door het construeren van het (analyse)kader IIGP (zie sectie 3.4). In dat kader maken we
eerst duidelijk hoe de IGP-werkwijze politiezorg ondersteunt. Daarna vertellen we hoe dit
intelligent kan plaatsvinden, namelijk door het besef van intelligente normen (zie OV 1).
Om vanuit de IIGP te kunnen komen tot Intelligent Blauw is het nodig dat Blauw komt tot
een intelligente toepassing van de IGP-werkwijze. Dit moet gepartitioneerd plaatsvinden.
De verschillende overlegmomenten bij het intelligence-led beslissen stuurt de aanpak en
de inzet van de capaciteit voor het adequaat optreden bij de veiligheidsproblemen. Uit
onze bevindingen hebben we drie knelpunten mogen afleiden die opgelost moeten
worden om te komen tot de IIGP, te weten:
1. Zwakke kwaliteit van het besluitvormingsproces.
2. Zwak begrip van de IIGP.
3. Zwakke koppeling tussen de tactische en de operationele stuurprocessen (zie OV 2).
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De oplossing die gevonden moet worden voor de knelpunten zijn sleutels voor het
openen van het slot op de IIGP. Deze sleutels dienen gepartitioneerd te worden
gehanteerd (OV 2).
De sleutels zijn in onze studie gevonden door het gemis in het knelpunt te vervangen
door een kracht, die in feite een positieve uitdrukking zijn van de knelpunten. De sleutels
zijn als volgt.
1. Verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming.
2. Versterken van het begrip van de IIGP.
3. Versterken van de koppelingen tussen de tactische en de operationele stuurprocessen (zie OV 3).
Sleutel 1 beschouwen we als hoofdsleutel, het geeft ontwikkeling aan in het adaptiefvermogen van Intelligent Blauw. We zien het inwerking stellen van sleutel 1 als een eerste
stap van het ontwikkelpad; het ontwikkelen van de vermogens van Intelligent Blauw. Als
de kwaliteit van de besluitvorming zich gaat ontwikkelen komen er als vanzelf (nieuwe)
eisen naar voren voor het alert-vermogen. Het begin van het pad naar het tot stand
komen van de IIGP is daarmee tegelijkertijd het begin van de ontwikkeling van de
vermogens van Intelligent Blauw (OV 4a). Door de vermogens van Intelligent Blauw voor
ogen te houden bij het hanteren van de sleutels in de praktijk, worden er stappen
genomen op het pad naar Intelligent Blauw. De drie sleutels gaan op elkaar inwerken,
waarbij de sleutels om beurten dominant zijn (zie OV 4b).
Na de eerste stap waarin sleutel 1 de overige sleutels in werking stelt, moet een tweede
stap worden genomen. In deze stap beïnvloedt sleutel 2 (begrip IIGP) de overige twee
sleutels. In deze stap gaat in de overlegmomenten van de stuurploegen duidelijk worden
waar het intelligence-led beslissen plaatsvindt en dat de politie een subsysteem is van de
maatschappelijke veiligheidszorg. Dit besef komt onder meer voort doordat het
diagnostisch vermogen van Blauw wordt vergroot. Dit is niet alleen een aangelegenheid
voor Blauw, maar vooral ook voor de intelligence-organisatie. Immers, de intelligenceorganisatie vult voor een groot deel het alert-vermogen in voor Blauw. Het gevolg van dit
besef is dat er een sleutel 4 geformuleerd is, namelijk: het ontwikkelen van de
intelligence-discipline, die in staat is te voldoen aan sociaalwetenschappelijke en
bedrijfsmatige criteria en rekening houdt met de ontwikkelingen van de sleutels 1, 2 en 3
(zie OV 5). Er moet sprake zijn van high quality intelligence-producten, waarbij
hedendaagse technologische hoogstandjes van grote waarde kunnen zijn. Natuurlijk wel
binnen de bestaande wettelijke regelgeving.
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Door het in werking stellen van sleutel 4 dient zich een derde stap aan. Hoewel deze
derde stap vooral betrekking lijkt te hebben op de intelligence-organisatie, zal juist in
deze stap synchronisatie tussen de vermogens voor ogen gehouden moeten worden. Het
responsief-vermogen gaat in deze stap aandacht vragen. Het responsief-vermogen zorgt
voor het morele kompas van Blauw, dat richting geeft aan Blauw. Tegelijkertijd hebben
we mogen concluderen dat veranderen in de politieorganisatie taai is. De indicator
organisational intelligence van het adaptief-vermogen kan het responsief-vermogen
hierin ondersteunen. Het aanwenden van organisational intelligence houdt in de
bereidheid van medewerkers om (1) anders en effectiever te werken en (2) zich kritisch
op willen stellen naar ingesleten patronen en (3) deze patronen aan te passen als deze
niet effectief blijken te zijn. Wij zien vooral het ontberen van aandacht voor
organisational intelligence als de grootste overwinning die Blauw moet realiseren.
Organisational intelligence vraagt om een andere cultuur en ander leiderschap dan die nu
aanwezig is. Echter, is Blauw (en ruimer het korps) in staat om organisational intelligence
te organiseren dan kan er sprake zijn van een waarlijk ontwikkelpad naar Intelligent
Blauw.
Intelligent Blauw
Tot slot onze studie heeft de vraag bezien of Intelligent Blauw een alternatief vormt voor
Meer Blauw? Op basis van ons onderzoek mogen we concluderen dat als Intelligent
Blauw zich gaat ontwikkelen, het accent in het werk meer komt te liggen op anticiperen in
plaats van reageren. Reageren zal nodig blijven voor onder andere noodhulp, grote
incidenten en recherchezaken. Anticiperen komt evenwel onder handbereik. Het wordt
immers mogelijk feitelijke, dreigende en mogelijke problemen te analyseren. Hierdoor
komt een vorm van awareness tot stand waardoor Blauw gerichter ingezet kan worden.
Voorts kan vroegtijdig samenwerking gezocht worden met anderen binnen het grotere
systeem van de maatschappelijke veiligheidszorg.

8.3 Intelligente maatschappelijke veiligheidszorg
In deze sectie bespreken we intelligente maatschappelijke veiligheidszorg. We doen dat
aan de hand van twee onderwerpen: (A) Intelligent Blauw als opmaat en (B) sociale
innovatie in policing door smart areas.
A: Intelligent Blauw als opmaat
In onze studie hebben we gesteld dat kennis van Intelligent Blauw een opmaat kan zijn
voor IGV (zie subsectie 2.2.6); intelligence-gestuurd werken binnen het systeem van
maatschappelijke veiligheidszorg. Het doel van de maatschappelijke veiligheidzorg is de
veiligheid van de samenleving in haar geheel, dan wel van een bepaalde groep te
verbeteren of op peil te houden vanuit het oogpunt van de sociale continuïteit van de
samenleving (zie definitie 1.2). Op grond van onze bevindingen mogen we stellen dat als
de politieorganisatie meer komt tot Intelligent Blauw, zij nog meer de verbinding zal gaan
292

zoeken met andere organisaties in de maatschappelijke veiligheidszorg. De nieuwe
verbindingen zullen echter van een andere orde zijn dan voorheen. In plaats van op
inhoud (en soms ook gezagrelatie) zal steeds meer de betekenis van veiligheid centraal
staan zoals die in de belevingswereld van de partners wordt begrepen. Deze
veranderende verbinding geldt voor alle drie de vermogens van Intelligent Blauw.
Hierdoor beïnvloedt Blauw haar partners in de maatschappelijke veiligheidszorg in de
richting van IGV. Op enig moment zal er evenwel sprake zijn van dissynchronisatie tussen
Blauw en deze partners. Ook de partners zullen zich ontwikkelen naar een intelligente
organisatie. Zo kan er een systeem ontstaan van intelligente organisaties in de maatschappelijke veiligheidszorg die samen sociale innovatie tot stand brengen (zie subsectie
3.5.2).
B: Sociale innovatie in policing door smart areas
Inspiratie voor de onder (A) genoemde sociale innovatie kan gevonden worden in het
idee Smart City (Townsend, 2013; Weening, 2006). Sociale innovatie neemt in een Smart
City een belangrijke positie in. Sociale innovatie staat voor een vernieuwing in de wijze
waarop het werk in en tussen organisaties georganiseerd is, en wel op een zodanige wijze
dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Het gaat
om het slimmer samenwerken en om de mogelijkheden om problemen op te lossen.
Kenmerkend voor een Smart City is de slimme inzet van mensen, middelen en ICT. De
intelligentie wordt in een Smart City dan ook omschreven in de mogelijkheid om
problemen op te lossen. ICT neemt daarbij een belangrijke plaats in. ICT draagt bij aan de
wendbaarheid (adaptief-vermogen) op dat wat nodig is in de stad op basis van een goed
alert-systeem. Afhankelijk van het probleem zijn er partijen betrokken in het oplossen van
het probleem. Het gaat om netwerkend samenwerken maar wel met een zelfde doel: de
duurzame ontwikkeling van de stad.
De politieorganisaties en ook vele van de andere organisaties in de maatschappelijke
veiligheidszorg zijn territoriaal gebonden. Hoewel de inspiratie komt van smart city’s
dient voor de maatschappelijke veiligheidszorg de notie smart areas zich aan.256 Onder
smart area verstaan wij het netwerkend samenwerken tussen organisaties, waarbij de
slimme inzet van mensen en middelen (lees organisaties) in combinatie met ICT kan
leiden tot sociale innovatie die gericht zijn op de veiligheid van de samenleving en haar
bevolking.

256

Wij kiezen voor de term area, vanwege de territoriale gebondenheid die wij eerder hebben genoemd.
Hoewel wij de nodale oriëntatie begrijpen, is de bevoegdheid voor policing altijd terug te herleiden tot
een territoriaal gebied.
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8.4 Aanbevelingen
In deze sectie geven we twee typen aanbevelingen. In subsectie 8.4.1 bespreken we het
onderwerp Intelligent Blauw en de Nationale politie. In subsectie 8.4.2 geven we
aanbevelingen voor verder onderzoek.
8.4.1 Intelligent Blauw en de Nationale politie
De vraag is of er eigenlijk wel ruimte is voor Intelligent Blauw binnen de Nationale politie.
Bij het verschijnen van deze studie is de totstandkoming van het korps Nationale Politie
nog volop in beweging. Als ik afga op de structuurschetsen van het korps en mijn
bevindingen en ervaringen in mijn huidige opdracht in Eenheid Den Haag dan zie ik veel
signalen die zorgvol zijn. Een signaal is dat het project BIGW getemporiseerd is. Als de
achterliggende reden van het besluit zou zijn geweest dat BIGW geen project zou moeten
zijn, maar eerder een principe waarnaar de politie zich organiseert (zie PiO), dan is daar
volledig begrip voor op te brengen. De werkelijkheid is evenwel anders. De IGP-werkwijze
is in feite niet geïmplementeerd als organiserend principe voor de Nationale Politie. Er
zijn wel notities geschreven die raakvlakken hebben met IGP. Edoch, weinig notities
hanteren IGP als organiserend principe. Onze ervaring is dat zowel historische kennis over
het concept als ook het concept zelf node gemist worden. Het gevolg hiervan is dat er
losse projecten ontstaan op het gebied van veiligheidsoverleggen, briefing en debriefing,
probleemgericht werken, RTI et cetera. Dit lijkt ons minder gelukkig. Juist het aanbrengen
van de samenhang kan een bijdrage leveren aan de gewenste cultuuromslag van de
politie.
De eerste aanbeveling voor het korps Nationale politie luidt daarom: Hanteer de
intelligente IGP-werkwijze als een organiserend principe voor het korps. Het is daarna
belangrijk een keuze te maken met betrekking tot een tweede organiserend principe,
namelijk of het korps control hanteert als uitgangspunt of juist de dialoog. Als de keuze
ruimte geeft aan de dialoog, dan zou onze tweede aanbeveling luiden: leg nadruk op het
ontwikkelen van organisational intelligence. Ondersteun dit als korpsleiding. De
verschillende politieculturen kunnen zich daardoor verbinden en komen tot een
ontwikkeling van hun vermogens in en buiten Blauw.
8.4.2 Verder onderzoek
Op basis van ons onderzoek zouden wij de volgende drie aanbevelingen willen doen voor
verder onderzoek. Het betreft de volgende onderwerpen (A) discipline intelligence, (B)
ontwikkeling van andere organisaties in de maatschappelijke veiligheidszorg naar
intelligente organisaties en (C) Smart Areas.
A: Discipline intelligence
Het werken met intelligence-producten moet zich gaan ontwikkelen naar een discipline
intelligence binnen de politieorganisatie. De intelligence-omgeving binnen de politie is
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gebaat bij nader onderzoek naar de inhoud van het komen tot een intelligence-discipline.
We noemen dus onderwerpen voor nader onderzoek.
1. Een nadere bepaling van de betekenis van intelligence-discipline en als gevolg daarvan
intelligence-gemeenschap. Hierbij is onze gedachte dat de door Den Hartogh en
Huizinga (1997) onderscheiden type kennis (1) functionele kennis, (2) operationele
kennis en (3) contextuele kennis behulpzaam zijn als leidraad. De juridische en
ethische aspecten dienen in het onderzoek betrokken te worden.
2. Een nadere uitwerking van het proces van (1) dataverzameling en (2) intelligenceproductie. Meer concreet is onze gedacht dan het komen tot een strategie voor
dataverzameling, inclusief het richten van sensoren, het uitwerken van het raamwerk
voor intelligence-producten, het adviseren voor gebruik van ICT.
3. Het verder onderzoeken van knowledge discovery, big data, visualisatie in combinatie
met narrative story telling (zie Van den Herik & Kok, 2013). Daarbij dienen ook de
juridische en ethische aspecten (zie Davis, 2012) in het onderzoek betrokken te
worden.
B: Andere intelligente organisaties in de maatschappelijke veiligheidszorg
Door ons onderzoek is zichtbaar geworden dat naar mate de intelligente vermogens zich
gaan ontwikkelen in Blauw, de samenwerking met partners in de maatschappelijke
veiligheidszorg zich eveneens gaat ontwikkelen. Dit onderzoek had betrekking op de
politieorganisatie, in het bijzonder de gebiedsgebonden politie. Het zou interessant zijn
om nader onderzoek te verrichten naar het komen tot een intelligente organisatie bij
andere organisaties of delen van andere organisaties die onderdeel uitmaken van de
maatschappelijke veiligheidszorg (zie Osborn, 2012). Daarbij valt te denken aan de
volgende onderwerpen.
 Organisaties binnen de maatschappelijke veiligheidszorg, die een gezagsfunctie
dragen. We geven drie voorbeelden
 Besturen die gaan over beleidsvorming en -uitvoering rondom de
maatschappelijke veiligheidszorg.
 De werking van de districtelijke driehoeken.
 De werking van de besluitvorming van Openbaar Ministerie en politie aangaande
recherchezaken en in bijzonder de zware en georganiseerde criminaliteit.
 Andere organisaties, zoals inspecties bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. We noemen de voormalige bijzondere opsporingsdiensten
Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst in opgenomen zijn (zie Meershoek & Hoogenboom, 2012).
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C: Smart Areas
Naar ons idee vraagt de notie over smart areas eveneens om nader onderzoek, omdat het
een perspectief kan bieden voor de toekomst van en de innovatie van maatschappelijke
veiligheidzorg. Door nader onderzoek zou een ontwerp beschikbaar kunnen komen voor
smart areas; een slimme manier voor (netwerkend) samenwerken in de maatschappelijke
veiligheidszorg, waarbij inzet van mensen en middelen (lees organisaties) in combinatie
met ICT kan leiden tot sociale innovatie die gericht zijn op de veiligheid van de
samenleving en haar bevolking.
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APPENDICES
Hierna volgen vijf appendices. Ze betreffen diverse aanvullingen op behandelde
onderwerpen. Hier geven we een opsomming.
A. Lijst van definities.
B. ILP in Groot-Brittannie het voorbeeld voor Nederland.
C. Kwaliteitscriteria intelligence-producten.
D. Toelichting op twee indicatoren van Intelligent Blauw.
E. Vooronderzoek DVO-en in Hollands Midden.
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Appendix A: Lijst van definities
Definitie 1.1: Maatschappelijke veiligheid is een gesteldheid van een samenleving en
haar bevolking die voortvloeit uit (1) de aanwezige bescherming tegen het niet naleven
van geldende wettelijke of gangbare sociale normen door (rechts)personen en/of
overheden als ook (2) de vrijwaring tegen schade of verlies. Hiermee is maatschappelijke
veiligheid eveneens een conditie voor de sociale continuïteit van de samenleving.
Definitie 1.2: Maatschappelijke veiligheidszorg is een systeem van organisaties en hun
processen met specifieke sociale functies welke beogen de veiligheid van de samenleving
in haar geheel, dan wel van een bepaalde groep te verbeteren of op peil te houden vanuit
het oogpunt van de sociale continuïteit van de samenleving.
Definitie 1.3: Politiezorg is een onderdeel van maatschappelijke veiligheidszorg en is
gericht op het beïnvloeden van de sociale ordening in de samenleving of delen daarvan
door het reguleren van in de samenleving geaccepteerde wettelijke en sociale normen en
regels evenals het verwaren tegen verlies en schade; deze beïnvloeding vindt plaats door
de politie via het aanwenden van (1) de mogelijkheden die voortkomen uit de taak van de
politie zoals vastgelegd in de Politiewet (PW): handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven en (2) de handelingsmogelijkheden die
voortvloeien uit deze taak.
Definitie 1.4: Een sleutel is een figuurlijke aanduiding voor aanwijzingen die de IGPwerkwijze bij voorkeur op een intelligente manier in werking stelt binnen Blauw.
Definitie 1.5: Intelligent Blauw is een gebiedsgebonden politie-eenheid die voortdurend
in contact staat met en onderdeel is van de samenleving, zodat zij tijdig op veranderingen
in de samenleving in relatie tot maatschappelijke veiligheid kan inspelen. Dit betekent dat
zij (1) alert is op signalen uit de samenleving, de partners binnen de maatschappelijke
veiligheidszorg en de eigen organisatie, (2) adaptief is in de wijze waarop zij haar taak
uitvoert (zowel de actiekeuze als de uitvoering ervan) en (3) responsief is aan de
voorwaarden die onze samenleving stelt.
Definitie 2.1: Politiezorg voor Blauw is het richtinggevend kader voor de wijze waarop
gebiedsgebonden eenheden invulling geven aan politiezorg in relatie tot
maatschappelijke veiligheid.
Definitie 2.2: Politiezorg door Blauw is het operationele kader voor de wijze waarop
gebiedsgebonden eenheden beschikbare mogelijkheden hebben om de politiezorg
binnen maatschappelijke veiligheid vorm te geven.
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Definitie 3.1: “Intelligence is the sum of what is known, integrated with new information
and then finally interpreted for its meaning” (McDowell, 1998).
Definitie 3.2: Intelligence is (1) het (vermogen te) kunnen bevatten en begrijpen van de
maatschappelijke veiligheidsproblemen in de samenleving en (2) deze te waarderen in
het licht van geldende normen en waarden, evenals (3) het formuleren van
actiemogelijkheden met het oog op de maatschappelijke veiligheid.
Definitie 3.3: Een betekenissysteem is het geheel aan impliciete en expliciete regels en
normen, dat bepaalde verschijnselen in onderling verband brengt en dat samenhang
aanbrengt, waardoor de afzonderlijke verschijnselen een bepaalde ‘zin’, betekenis
krijgen.
Definitie 3.4: Intelligente normen zijn normen die voortkomen doordat personen of
groepen van personen binnen de politieorganisatie het actuele element van handelingen
of situaties in de samenleving beschouwen in het licht van het ideële element, het
betekenissysteem, waardoor er gekomen wordt tot een gekwalificeerde uitspraak over de
verhouding tussen het actuele en het ideële element, die tevens richting geeft aan
eventuele vervolgacties.
Definitie 3.5: Intelligence-led beslissen houdt in dat op basis van (ongevraagde en
gevraagde) intelligence-producten (1) de maatschappelijke veiligheidsproblemen worden
begrepen en bevat waardoor beslissers in staat zijn te komen tot een beslissing (door een
gekwalificeerde uitspaak deze uitspraak te wegen in relatie tot andere uitspraken) en op
basis hiervan (2) actiemogelijkheden te formuleren voor inzet, (3) actiemogelijkheden te
formuleren voor het verzamelen van ruwe data en (4) de intelligence-behoefte te
formuleren voor de punten (1) en (2).
Definitie 3.6: Een intelligence-product is een gecommuniceerd (tekstueel of vocaal)
begrip van de veiligheid van de samenleving op een bepaald moment. Het begrip moet
ertoe leiden dat beslissers over de politie-inzet (1a) in staat worden gesteld om de
situatie aangaande de veiligheid, een handeling of een situatie te begrijpen, (1b) in het
licht van die werkelijkheid de situatie te kunnen kwalificeren en wegen, en (1c) een actie
te kunnen formuleren. Daarnaast dienen zij er voor te zorgen dat (2) kennis over de
veiligheid van de samenleving en de handelingsmogelijkheden van politiezorg door Blauw
worden geïnternaliseerd waardoor de kennis bij Blauw wordt vergroot.
Definitie 3.7: Een kader is een geestesgesteldheid die ons begrip –bevattingsvermogen–
van een ingewikkelde werkelijkheid vereenvoudigt en aan dat begrip richting geeft. Het
dwingt om de wereld vanuit een specifiek, en beperkt standpunt te bezien.
Definitie 3.8: Business intelligence is het continu proces waarmee organisaties op gerichte
wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie
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en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te
verbeteren (Van Beek, 2006, p. 11).
Definitie 3.9: Het alert-vermogen van een politieorganisatie duidt op de aanwezige
bekwaamheid om (1) (vroegtijdig) maatschappelijke veiligheidsproblemen te ontdekken,
deze te begrijpen, risico’s te schattenen daaruit de gevolgen te kunnen afleiden, evenals
(2) om partners en interventiemogelijkheden te vinden om problemen te beheersen voor
de beïnvloeding van de sociale ordening van de samenleving.
Definitie 3.10: Het adaptief-vermogen van de politieorganisatie is de bekwaamheid om
zich aan te passen aan veranderingen in (1) de aard van de maatschappelijke veiligheidsproblemen en (2) eventuele risico’s hierop, evenals (3) andere contextuele wijzigingen.
Definitie 3.11: Het responsief-vermogen van de politieorganisatie houdt in de
bekwaamheid om (1) signalen uit de samenleving en de eigen organisatie te ontvangen
en deze te transformeren tot adequate acties, waarbij zij de beginselen van behoorlijk
bestuur hanteert, (2) transparant te zijn over de wijze waarop zij haar taak uitvoert (zowel
keuze als uitvoering) en (3) open staat voor de voorwaarden die onze samenleving stelt
aan de maatschappelijke veiligheid en hieraan te willen voldoen.
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Appendix B: ILP in Groot-Brittannië het voorbeeld voor Nederland
In Groot-Brittannië heeft Sir David Philips in 1994 het roer in het politiekorps van Kent
rigoureus omgegooid. Hij richtte zijn korps in conform een militair (intelligence)-model
dat leidde tot het Kent Police Model KPM. Dit houdt in dat er sprake was van een
duidelijke command, control, communication en intelligence structuur. De intelligencefunctie werd vanaf dat moment beschouwd als ‘het hart’ van het besluitvormingsproces
in het korps (Anderson, 1997, pp. 5-6). Door gebruik te maken van intelligence kon er tot
informed police decisions worden gekomen (Anderson, 1997, p. 8).
Aanleiding voor KPM
Aanleiding voor deze organisatiewijziging van het politiekorps Kent was het rapport
Helping with Enquiries: Tackling Crime Effectively van de Audit Commission in 1993 (zie
Tilley, 2007; NCIS, 2000).257 De Audit Commission (1993, pp. 56-57) concludeerde dat door
meer en beter gebruik te maken van informatie van informanten en andere bronnen, de
criminaliteit beter opgespoord en misschien zelfs wel voorkomen zou kunnen worden.
Bovendien gaf de Audit Commission aan dat dit een effectieve en efficiënte aanwending
zou zijn van middelen die de politie ter beschikking staan. Als gevolg van deze conclusie
werd er in 1993 in het politiekorps Kent een klein team geformeerd, dat de taak had, in het
licht van de resultaten van de rapportage van de Audit Commission, het korps te
onderzoeken op de beschikbare intelligence gathering capabilities. 258 Het onderzoek
resulteerde in de korpsrapportage: The Force Intelligence Review. In deze korpsrapportage
is een visie geformuleerd op de intelligence functie als ‘het hart’ van het besluitvormingsproces.259 Deze visie vormde de basis van de nieuwe werkwijze van het politiekorps Kent:
257

258

259

De Audit Commission is een onafhankelijk publiek orgaan binnen Groot-Brittannië dat er voor waakt dat
publieke gelden verantwoord worden uitgegeven op de terreinen van locale overheden, huisvesting,
gezondheidszorg, strafrechtsysteem, brandweer en hulpverleningsdiensten. http://www.auditcommission.gov.uk/aboutus/index.asp. Overigens zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw ook
andere ontwikkelingen van invloed geweest op de ontwikkeling van ILP te weten: (1) een zeer grote
stijging in de criminaliteitscijfers, met name in de vermogensdelicten zoals inbraken en autodiefstal en
(2) een economische recessie die een druk legde op de overheidskosten, waaronder de politie. Bovendien
verscheen er kort na de rapportage van de Audit Commission (3) het onderzoek Streetwise (1996) waarin
werd geconcludeerd dat een relatief klein aantal plegers van criminaliteit verantwoordelijk was voor een
groot deel van de criminaliteit. Inmiddels staat dit bekend in ons land als de 80/20 regel binnen de
politie. Tot slot (4) de constatering dat er een kloof bestond tussen de vraag naar politie-inzet en de
beschikbare capaciteit (Anderson, 1997, p. 5).
“The Review described the force’s intelligence capability as passive, poorly resourced, lacking
management direction and producing little in terms of usable products for either uniform patrols or
detectives. The few posts dedicated to information gathering were generally viewed as something to be
endured on the way to another posting or else as a shelter for retiring officers or those on light duties”
(Anderson, 1997, p. 6).
“Each one of Kent’s nine policing areas would include a fully equipped and staffed intelligence unit.
These units would be capable of recruiting and handling informants and conducting technical and
physical surveillance. The intelligence provided by the units would be used to frustrate criminal activity
and to target serious offenders, either through direct police intervention or by providing actionable
intelligence to other regulatory authorities such as Inland Revenue, Customs and utility companies.
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het KPM. Het KPM had tot doel de criminaliteit te reduceren en de publieke veiligheid te
verhogen (Anderson, 1997, pp. 5-6).
De werkwijze KPM van het korps Kent is later bekend geworden als ILP. De hoofdanalist
van de Kent Constabulary, Richard Anderson (geciteerd door Smith, 1997, p. 1), omschreef
in 1997 ILP als volgt:
“at its most fundamental, intelligence-led policing involves the collection and analysis of
information to produce an intelligence end product designed to inform police decisionmaking at both the tactical and strategic levels. It is a model of policing in which
intelligence serves as a guide to operations, rather than the reverse. It is innovative and,
by some standards, even radical, but it is predicated on the notion that a principal task of
the police is to prevent and detect crime rather than simply to react to it.”

Van KPM naar NIM
De successen in Kent kenden een terugloop van criminaliteit op bepaalde thema’s met
soms wel 24 tot 50 procent (Ratcliffe, 2008, p. 2; Peterson, 2005, p. 9; Programma ABRIO,
2001, pp. 14-15). Daardoor is er in Groot-Brittannië een groot enthousiasme over het
KPM ontstaan. Als gevolg hiervan heeft de toenmalige Britse National Criminal
Intelligence Service (NCIS), in opdracht van de criminaliteitscommissie van de Association
of Chief Police Officers (ACPO), het National Intelligence Model (NIM) ontwikkeld.260 Het
doel van het NIM was “for the whole business of policing that would enable police
commanders to understand and anticipate risks and threats across the public safety
domain” (Flood and Gaspar, 2009: 54). Het NIM is volgens NCIS (2000, p. 7) een weergave
van “the collected wisdom and best practices in intelligence-led policing”.
Het NIM is onderschreven door ACPO, Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC)
en de Home Office ministers (Tilley, 2007). De Association of Chief Police Officers Scotland
(ACPOS) heeft enige tijd later het NIM ook omarmd, waardoor het NIM door zowel ACPO
als ACPOS werd gedragen als het nationale model voor policing (NCIS, 2000).
Onderdelen NIM
Het NIM kent vijf onderdelen. Hier geven we de elementen en principes weer van het
NIM, zoals die binnen de rapportages van het programma ABRIO waren opgenomen.
Het basismodel voor NIM en dus IGO kent vijf elementen, die doorgaans in het project
IGO tezamen “Delta Task” worden genoemd (Stuurgroep IGO, 2000, p. 16):

260

While some of the elements of this new strategy already existed, the challenge was to establish a
structure that addressed current and anticipated problems in some comprehensive fashion”. Deze
werkwijze werd de nieuwe intelligence infrastructuur genoemd (Anderson, 1997, p. 6).
NCIS was in die jaren te vergelijken met de dNRI van het KLPD. In 2006 is NCIS onderdeel geworden
van de Serious Organised Crime Agency (SOCA). Inmiddels is SOCA opgenomen in National Crime
Agency (zie http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/). ACPO en ACPOS waren te vergelijken met onze
voormalige RvHC.
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1. Elk organisatorisch niveau van de politieorganisatie kent probleemverantwoordelijken
ten aanzien van de criminaliteit op de organisatorische niveaus (lokaal, district/team,
regionaal en landelijk);
2. Elk organisatorisch niveau kent een strategisch, tactisch en operationeel
(be)sturingsniveau; het sturen (o.a. prioriteren), afstemmen en monitoren 261;
3. Elk organisatorisch niveau kent gestandaardiseerde analyseproducten die leidend zijn
voor het sturen, afstemmen en monitoren;
4. Systeemproducten zijn randvoorwaardelijk;
5. Kennisproducten zijn randvoorwaardelijk.
De volgende principes waren hierbij leidend:
 Oriëntatie op de criminaliteitsproblemen en risico’s in de samenleving;
 Probleemverantwoordelijkheid is georganiseerd;
 Sturen, afstemmen en monitoren (plan-do-check-act) gebeurt op strategisch, tactisch
en operationeel niveau binnen elk organisatorisch niveau;
 Besluitvorming vindt plaats op grond van criminaliteitsanalyseproducten;
 De 80-20 regel wordt gehanteerd. Dit houdt in, dat een gering aantal oorzaken
(beperkte input of moeite) verantwoordelijk is voor het merendeel van de
resultaten;262
 Er is een kwalitatief hoogwaardig informatie en intelligence- proces;
 Een goede informatievoorziening is gerealiseerd;
 Opgedane kennis wordt structureel benut en geborgd.
Implementatie en verdere ontwikkeling NIM
Met grote voortvarendheid is vanaf 2000 het NIM geïmplementeerd in alle politiekorpsen
in Groot-Brittannië, waarbij zij werden ondersteund door een landelijk
implementatieteam NIM dat onder leiding stond van Home Office. In 2003 werden er
minimale standaarden voor de korpsen voorgeschreven, waaraan zij in het kader van het
NIM uiterlijk op 1 april 2004 moesten voldoen (ACPO Centrex, 2005). Om de
politiekorpsen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen op het gebied van het NIM, werd
in januari 2005 een Code of Practice on the National Intelligence Model gepubliceerd.
Deze code kende aanvullende eisen op de in 2003 beschreven minimale eisen van het

261

262

De Britten geven deze (be)sturing weer met de term tasking & coordinating. Voorlopig hanteren we
vertaling sturen, afstemmen en monitoren. Op alle organisatorische niveaus in IGO vindt dit sturen,
afstemmen en monitoren plaats.
In dit kader is de discussie over de veelplegers interessant.

323

NIM (ACPO Centrex, 2005).263 Bovendien heeft het NIM in 2002 in Groot-Brittannië een
wettelijke verankering gekregen in de Police Reform Act van 2002.264
Ook voor Groot-Brittannië kan niet geconcludeerd worden dat implementatie
automatisch leidde tot een werking in de praktijk. Ook hier werden knelpunten
geïdentificeerd (zie Kleiven, 2005; John & Maguire, 2004). Zonder hier de hele
ontwikkeling van het NIM te bespreken, mogen we concluderen dat de implementatie
van het NIM de afgelopen 12 jaar plaats heeft gevonden door gebruik te maken van een
proces van leren en verbeteren. Voorts is er steeds sprake van het herzien van het model
op elementen. Zo kwam in de linkedin Group NIM aan de orde dat de strakke driedeling
van de levels wordt losgelaten om te komen tot partnership voor multi agencies op de
levels.
“The artificial levels of 1,2 and 3 are being replaced by a 'partnership at all levels' approach
(Jim D., 29-10-2012)”

Een eerste voorbeeld van een dergelijk partnership in 2013 was: The Cyber Security
Information Sharing Partnership (https://www.gov.uk/government/news/governmentlaunches-information-sharing-partnership-on-cyber-security).

263

264

Doel van de code was “(1) to set out to chief officers of police the basic principles and minimum
common standards for the National Intelligence Model, (2) to promote compatibility of procedures and
of terminology for the National Intelligence Model, (3) to clarify the responsibilities of chief officers and
of police authorities in relation to the application of the National Intelligence Model, (4) to ensure that
observance of these principles, and the standards for implementation, results in a systematic programme
of continuous development of police policy, practice and capability en (5) to identify and promulgate
good practice” (zie http://police.homeoffice.gov.uk/news-and-publications/publication/operationalpolicing/NIM-Code-of-Practice.pdf?version=1, laatst bekeken op 31-10-2007).
De Police Reform Act (2002) houdt in “An Act to make new provision about the supervision,
administration, functions and conduct of police forces, police officers and other persons serving with, or
carrying out functions in relation to, the police; to amend police powers and to provide for the exercise
of police powers by persons who are not police officers; to amend the law relating to anti-social
behaviour orders; to amend the law relating to sex offender orders; and for connected purposes”.
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Appendix C: Kwaliteitscriteria intelligence-producten
In deze appendix bespreken we de zeven geformuleerde criteria voor high quality
intelligence. Zes van de zeven criteria zijn gebaseerd op het werk van Wilensky (1967) en
een nadere uitwerking daarvan door Hoogenboom (2006). Het zevende criteria hebben
wij toegevoegd.
Wilensky (1967, pp. viii-ix) spreekt over high quality intelligence en is intelligence die
voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:
(1) clear because it is understandable to those who must use it, (2) timely because it gets to
them when they need it, (3) reliable because diverse observers using the same procedures
see it in the same way, (4) valid because it is cast in the form of concepts and measures that
capture reality (the tests include logical consistency, successful prediction, congruence with
established knowledge or independent sources), (5) adequate because the account is full
(the context of the act, event, or life of the person or group is described), and (6) wideranging because the major policy alternatives promising a high probability of attaining
organizational goals are posed or new goals are suggested.
Aan deze zes criteria van Wilensky voegen wij een criterium toe: (7) actualiteit De reden om dit
criterium toe te voegen is dat in onze huidige samenleving een intelligence-product meer en meer
een directe koppeling heeft met het verrichten van een actie. Door snelheid waarmee in de
huidige samenleving gegevens verouderen, hebben wij actualiteit tot een kwaliteitscriterium van
intelligence-producten benoemd.265

Kwaliteitscriterium helderheid
Het eerste criterium dat Wilensky noemt voor high quality intelligence is dat het clear
moet zijn. Wij vertalen het criterium clear als een geformuleerde eis van helderheid. Het
gaat bij deze eis om de vraag of er sprake is van eenduidigheid (in het bijzonder wat
begrippen en definities betreft) en of daardoor het intelligence-product voor iedereen die
er mee werkt (een beslissing neemt of een feitelijke actie uitvoert) begrijpelijk is (zie
Hoogenboom, 2006, p. 57). Hier raken we een cruciaal punt voor intelligence-producten.
Het veronderstelt dat begrippen die gehanteerd worden in de dagelijkse praktijk dusdanig
helder zijn dat zij een aantal elkaar uitsluitende elementen bevatten. Dagelijkse
mensentaal is vaak niet zo eenduidig. We geven een voorbeeld afkomstig uit ons
vooronderzoek (zie appendix D).
Een intelligence-functionaris verricht sinds 2005 onderzoek naar mensenhandel. De
intelligence-functionaris had de vraag gekregen “Hoe zit het met mensenhandel in de
regio? … Er is samenwerking met de CIE geweest op dit thema … zij spraken nog over
vrouwenhandel … Ze hebben tussen de oren gekregen wat dit thema is … dat was heel
belangrijk want bepaalde thema’s waren niet belicht. … Je vroeg me of zij er kennis van
265

Deze mogelijkheid is het resultaat van een maatschappelijke evolutie in het gebruik van
informatietechnologie.
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hadden. Nee, maar dat hadden heel veel mensen niet. We hebben het nu over 2003. Het is
een thema wat de afgelopen jaren ontzettend veel in de aandacht is geweest. En de wetten
zijn ook nog drie keer over veranderd, dus het is ook niet voor iedereen even helder
geweest. … Ik moet constant moeite doen om mensen het uit te leggen. Nog steeds. … Ik
vind het ook niet gek, je kunt ook niet van mensen verwachten dat ze alles weten. En ik
weet het toevallig wel, omdat ik er mee bezig ben. Ik ervaar dat ook als normaal. … De wet
is inmiddels heel breed, maar de jurisprudentie is heel smal” (Intelligence functionaris #14
00.15 – 00.25).

Met dit voorbeeld willen we aantonen dat wanneer voor de één een bepaald begrip
helder is, maar de ander nog een verschillend mentaal model heeft er sprake kan zijn van
een storing tussen zender en ontvanger. Hier ligt een belangrijk punt, omdat juist de
medewerkers van de CIE (CIE-ers) bij uitstek degene zijn die contact hebben met
informanten die over het begrip mensenhandel wat kunnen vertellen. Wanneer niet
helder is bij de CIE-ers wat een bepaald begrip inhoudt, hebben de CIE-ers (1) geen
richtinggevend begrip dat zorg draagt dat de data die zij verkrijgen van de informanten
een bepaalde mate van volheid heeft, (2) niet het vermogen om te beoordelen of wat de
informant zegt op enigerlei wijze hout snijdt (Immers, de doorvraag en controlevraag
ontbreken) en (3) geen kennis van de wijze waarop zij deze data moeten verwerken in de
systemen (Wat is belangrijk en wat niet en vooral wat wordt er nog gemist in de data.
Gevolg, zeer waarschijnlijk gebrekkige data).
Belangrijk aspect voor dit criterium is dat gehanteerde begrippen vaak
organisatiegebonden constructen zijn van de organisatie waarbinnen deze begrippen
worden gehanteerd (zie Oglivie, 2001, p. 31). Het gevolg van deze organisatiegebonden
constructen is dat deze begrippen voor andere organisaties of personen soms moeilijk zijn
te bevatten dan wel te vertalen naar de eigen omgeving. Soms speelt dit probleem zelfs al
binnen een organisatie (zie het voorbeeld van mensenhandel dat hierboven is gegeven).
Vandaar dat het van belang is bij het operationaliseren van dit criterium helderheid, dat
er rekening wordt gehouden met de omgeving van de politie; de partners met wie de
politie samenwerkt ten behoeve van de veiligheid.
Voorgaande heeft wederom alles te maken met het daadwerkelijk begrijpen van de
veiligheidsproblemen. Dit hangt samen met de precisie waarmee besluiten tot stand
komen. Het gaat hierbij de attributen welke duiden op een veiligheidsprobleem dat
onderzocht moet worden. Gesteld mag worden dat afhankelijk van het doel van de actie
heeft, de mate van precisering van (groter) belang is (vgl. Babbie, 1986, p. 108). Kennis
van veiligheidsproblemen is daarom nodig om te komen tot kwalitatieve intelligence-
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producten. Dit kennissysteem is zelfs een randvoorwaarde voor het goed functioneren
van politiezorg.266
Kwaliteitscriterium tijdigheid
Het tweede criterium dat Wilensky (1967) aangeeft is die van timely, dat wij vertalen met
tijdigheid. Het bekende adagium ‘de juiste informatie [hier intelligence] op de juiste tijd’
is van toepassing. Voor dit criterium gaan we even terug naar Johannes Kepler.
Toen Kepler (1600) voor Tycho Brahe ging werken, kreeg hij de opdracht om de Marsbaan
in kaart te brengen. Kepler, overtuigd van zijn eigen rekenvaardigheidcapaciteiten, sloot
een weddenschap af met een andere assistent van Brahe, Christian Longomontanus, dat hij
het probleem van de Marsbaan in een paar weken zou oplossen. Dit lijkt aanvankelijk te
lukken, maar bij nader inzien zat Kepler toch nog 8 boogminuten fout. In plaats van de
afgesproken acht weken, heeft Kepler twee jaar nodig gehad om tot een voorlopige
conclusie te komen (Casper, 1993, pp. 126-127).

Was het bepalen van de Marsbaan, cruciale intelligence geweest in 1600 om op dat
moment een feitelijk of een potentieel veiligheidsprobleem op te lossen, dan kan gesteld
worden dat dit mogelijk tot een verdere tragedie had geleid. Men zou niet in staat zijn
geweest om het probleem waarvoor men stond (precieze berekening in 1600) tot een
daadwerkelijke oplossing te brengen, omdat er slechts noties en van het probleem en
schattingen van de oplossingen bestonden. Hoewel het in een IGP-werkwijze het duidelijk
mag zijn dat de eis van tijdigheid aan intelligence-producten wordt gesteld, komt
tegelijkertijd de vraag op of het wel altijd mogelijk is. Er zijn voorbeelden te bedenken dat
er zich een situatie voordoet waarbij vooral achteraf blijkt dat er intelligence-productie
beschikbaar had moeten zijn. Te denken valt aan de tragedie van het instorten van de
Twin Towers in New York in 2001. Maar ook in ons eigen land zijn enkele voorbeelden te
noemen: (1) de moord op Pim Fortuyn, (2) de moord op Theo van Gogh, (3) jongeren die
elkaar naar het lijkt zonder enige aanleiding neersteken, soms met de dood tot gevolg, (4)
de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen en (5) de Facebookrellen in Haren. Deze
vijf voorbeelden, hoe triest zij ook zijn, zijn een bewijs dat niet alles voorkomen kan
worden. De wereld, hoe graag velen dat ook zouden willen, is niet maakbaar (Bruinsma,
1996; vgl. Schuyt, 1991). Een intelligence-product in wezen uiteindelijk een
hulpconstructie om de veiligheidgesteldheid en conditie van de samenleving te begrijpen.
Het is geen alziende ‘kristallen bol’. Bovendien hangt het tijdig kunnen zijn van
intelligence-producten sterk af van de wijze waarop er naar de werkelijkheid om ons heen
wordt gekeken (zie de eerste en tweede hiërarchie van noties van Van den Herik met
name over kennis in context). Wij gaan hier bij de volgende eis verder op in. Tijdigheid is
daarom mooi streven maar (helaas) niet altijd te realiseren.

266

Dit geldt te meer, omdat vanuit het stelsel van begrippen dat wordt gehanteerd en hun precisering binnen
het onderzoeken van veiligheidsproblemen, bijvoorbeeld een vertaling moet worden gemaakt naar onder
andere het WvSr.
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Kwaliteitscriterium betrouwbaarheid
Het derde criterium van Wilensky is reliable (betrouwbaarheid). Wilensky (1967, p. viii)
vult betrouwbaarheid in door aan te geven dat het hier gaat om: “diverse observers using
the same procedures see it in the same way”. Hoogenboom (2005, p. 57) vertaalt de
woorden van Wilensky als volgt: dit criterium houdt in dat er in voldoende mate wordt
gewerkt met gestandaardiseerde analysemethoden en -technieken opdat verschillende,
onafhankelijk van elkaar werkende functionarissen tot dezelfde conclusie komen. Beiden
definiëren betrouwbaarheid in de abstracte zin (Babbie, 1986, p. 109). Wanneer we het
begrip betrouwbaarheid nader in beschouwing nemen, moet opgemerkt worden dat
betrouwbaarheid niet identiek is aan accuraatheid en ook geen precisie betekent
(Bruinsma en Zwanenbrug, 1992; Babbie, 1986, p. 110; vgl. Kunneman, 1986). Een
probleem bij betrouwbaarheid is dat de waarnemer (bijvoorbeeld de criminaliteitsanalist)
bij het interpreteren van wat wordt waargenomen een grote rol speelt. De ‘bril’ waardoor
wordt waargenomen, kleurt wat er wordt gezien en kan soms leiden tot misinterpretaties
van wat is waargenomen (zie Buruma, 2005). Het mentale model dat een ieder heeft,
hangt sterk samen met de hiërarchieën van noties van Van den Herik. Elke waarnemer in
de samenleving, zoals ieder mens, neemt altijd waar vanuit een bepaald perspectief. Dit
perspectief is gebaseerd op de kennis en de ervaring van de waarnemer (Bruinsma, 1996;
vgl. Berger en Luckmann, 1966, p. 76). Nieuwe gegevens spelen in op die werkelijkheid en
doen feiten ontstaan en veranderen zo op den duur die werkelijkheid. Reflectie speelt
hierbij een rol. Belangrijk daarbij is dat juist dat waarnemen en de interpretatie van die
waarnemingen structuur geeft aan het menselijk handelen (vgl. Van de Bunt, 1985, p. 45).
Vandaar dat er aandacht moet zijn voor de ‘basishouding’ (de attitude) en daarmee de
perceptie van de waarnemer (vgl. Weggeman, 1997). Wanneer wij spreken over een
politieorganisatie die alert moet zijn, heeft dat een directe relatie met het waarnemen en
vooral ook de betrouwbaarheid van de waarnemingen (zie hoofdstuk zeven). Te meer
omdat dit waarnemen al snel een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van
burgers. Wederom merken we op dat een intelligence-product een hulpconstructie is om
de politiemanagers deze alertheid te geven, zodat de politie adaptief en responsief kan
zijn. Vandaar dat het van groot belang is, dat de betrouwbaarheid van een intelligenceproduct zo hoog mogelijk is. Babbie (1986, p. 112) geeft aan dat onbetrouwbaarheid voor
een groot deel kan worden verminderd door (1) duidelijkheid, (2) specifiekheid, (3)
training en (4) oefening in de praktijk. Ter illustratie een praktijkvoorbeeld uit ons
vooronderzoek.
Drie intelligence functionarissen (#5, #6 en #7) maken elke twee weken overzichten van
series van de woninginbraken. Twee van hen doen dit handmatig en één gebruikt hiervoor
de eerder genoemde textminingtool corpora browser. Reden waarom zij dit niet alle drie
met deze tool werken heeft als reden dat de corpora browser (1) deels nog in een
ontwikkeling is en (2) het bedienen van de tool nog niet is geleerd aan de andere twee. Wat
de twee intelligence functionarissen handmatig doen, het vergelijken van woninginbraken
op een aantal kenmerken, doet de corpora browser automatisch. Dit alles gebeurt in zoverre
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er sprake is van een eerste analyse. Handmatig moet in deze procedure achteraf ook nog
beoordeeld worden of er echt sprake is van een serie. Hoewel de werkwijzen van de drie
intelligence functionarissen inhoudelijk verder niet verschilt, bestaan er af en toe wel
verschillen in de uitkomsten van (1) binnen de handmatige series en (2) tussen de
handmatige series en de series gemaakt met de corpora browser. Om de afwijkingen te
minimaliseren toetsen de intelligence functionarissen ten aanzien van (1) elkaar. Wanneer
er een verschil is tussen de handmatige series en de series uit de corpora browser wordt
nader onderzocht waar de verschillen door tot stand komen.

Kwaliteitscriterium validiteit
Het vierde criterium van Wilensky is valid (of validiteit), “because it is cast in the form of
concepts and measures that capture reality”. De test voor validiteit houdt in: (1) logical
consistency, (2) successful prediction en (3) congruence with established knowledge or
independent sources. Hoogenboom (2005, p. 58) omschrijft, met enige vrijheid bij het
vertalen van Wilensky, het criterium als volgt “is er sprake van logische consistentie in
beschrijvingen en analyses, kunnen op basis daarvan logische voorspellingen worden
gedaan en volgen deze logisch uit bestaande interne en externe bronnen”. Wij geven in
tegenstelling tot Hoogenboom (2006) ruimere omschrijving van dit criterium. Gaat
Hoogenboom vooral in op de test van de validiteit, wij leggen hier de nadruk op het
begrip validiteit zelf.
Wanneer we ontleden wat Wilensky met zijn criterium validiteit aangeeft, moeten we zelf
oppassen om de begrippen validiteit en betrouwbaarheid, zoals die in de methodologie
van de sociale wetenschappen worden gehanteerd niet met elkaar te verwarren. Babbie
(1986, p. 112) geeft aan dat validiteit verwijst naar de mate waarin een empirisch meting
een adequate reflectie is van de echte betekenis van het concept dat wordt bestudeerd.
Hier raken we een probleem dat we ook bij het criterium van helderheid al hebben
benoemd. Binnen de mentale modellen van mensen worden bepaalde waarnemingen
geassocieerd, terwijl anderen deze associatie niet herkennen. Het gaat hier om face
validity, het vermogen van mensen om intuïtief aan te voelen of iets meet wat het moet
meten.
Wilensky spreekt van logical consistency (onderdeel 1). In de literatuur van de sociale
wetenschappen verwijst dit naar (1) contentvaliditeit en (2) naar constructvaliditeit.
Contentvaliditeit gaat over de mate waarin verzamelde gegevens de inhoudelijke
betekenissen die in het construct in kwestie voorkomen weergeven (meten). Het gaat
hier om volledigheid. Constructvaliditeit gaat over de vraag of de resultaten van het
onderzoek wel werkelijk een indicatie zijn voor het concept / begrip waarover men een
uitspraak wil doen. Het heeft betrekking op een ander criterium dat wij hieronder
benoemen: adequaat. Wanneer het zou verwijzen naar het interpreteren dan heeft dat
betrekking op het criterium betrouwbaarheid en niet op validiteit. Onderdeel 2 behelst
successfull prediction. Dit onderdeel heeft betrekking op criteriumvaliditeit.
Criteriumvaliditeit wordt aangeduid de mate waarin datgene wat gemeten is
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voorspellende waarde heeft. Met behulp van een externe maatstaf (het criterium) wordt
de geldigheid van de meetprocedure ondersteund. Onderdeel 3 van Wilensky’s begrip
validiteit houdt in “congruence with established knowledge or independent sources”: Dit
lijkt te duiden op (1) ecologische validiteit: de mate waarin de onderzoeksresultaten
overeenkomen met de alledaagse praktijk. Daarnaast duidt het op (2)
convergentievaliditeit (onderdeel van constructvaliditeit): de mate waarin de resultaten
van het onderzoek corresponderen met gelijksoortig onderzoek.
Validiteit is een complex begrip, dat vele facetten heeft. In relatie tot intelligenceproducten, kan dat als volgt worden samengevat: Een intelligence-product is valide als
het gebruik maakt van een logisch consistentie (dus duidelijke, heldere) concepten als ook
hun operationalisering waardoor problemen aangaande de veiligheid en criminaliteit zijn
te vangen. Validiteit begint en eindigt met het bevatten van een verschijnsel dan wel het
onderzoeken van een verschijnsel door dit te vervatten in logische begrippen en de
reikwijdte van deze begrippen en deze te meten in de werkelijkheid. Een
praktijkvoorbeeld:
Intelligence-functionaris (#20) heeft het thema geweld toegewezen gekregen als
aandachtsgebied. Het thema geweld is een zeer ruim thema. Vandaar dat allereerst op
grond van literatuurstudie een indeling is gemaakt in (1) instrumenteel geweld, de
overvallen en straatroof, (2) persoonsgericht geweld, daaronder valt huiselijk geweld, manvrouw relatie, ex-partners, ouder-kind en (3) publiek domein. …. De intelligence
functionaris aan het woord over het construeren binnen dit thema. … “Dat laatste onderdeel
is mijn deel, maar daar hoort zelfs het geweld tegen ambtenaren in, verkeer, horeca … nou
ja dan moet je gewoon kijken wat je [kan doen]. Toen kwam de analyse geweld op straat
gerelateerd aan horecageweld in plaats A aan de orde, dat is ook nu wel het hot item. Dit
was een mooi middel om praktisch al wat te betekenen en tegelijkertijd is het een goede
gelegenheid om de ontwikkeling van een monitor te ontwikkelen die voor de gehele regio
van toepassing kan zijn. … Een aantal van de indicatoren die voor geweld in zijn algemeen
van toepassing zijn, kunnen dan ook al voor de andere delen [1 + 2] gebruikt kunnen gaan
worden. Ik praat over bouwsteentjes. … Bijvoorbeeld het bouwsteentje dader en slachtoffer
is voor de drie onderdelen een heel ander facet, daarom zal ieder voor zijn eigen thema, in
zijn eigen taak iets anders in gaan doen. Voor instrumenteel geweld zie je dat het
bouwsteentje buit een rol gaat spelen. Dat is bij de andere helemaal niet van toepassing
[19.00-22.35].

Kwaliteitscriterium adequaat
Het vijfde criterium van Wilensky is adequate: adequaat. Hier gaat het om de ‘volheid’
van de context van incidenten, handelingen, personen en/of groepen die worden
beschreven en geanalyseerd (Hoogenboom, 2006, p. 72). Hoogenboom (2006, p. 72) ziet
dit criterium als een variant van criterium drie en vier, betrouwbaarheid en validiteit. Wij
zien dit criterium eerder als de vraag: welk doel dienen de intelligence-producten? We
hebben in hoofdstuk 2 gesteld dat intelligence-producten drie sturingsniveaus en de
uitvoering moeten ondersteunen. Wat belang is hier, is dat afhankelijk van het doel van
de intelligence-producten, de volheid van het product kan moet zelfs soms verschillen (zie
ABRIO 2002b).
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Een voorbeeld om deze volheid, evenals verschillende type volheid nader te duiden,
bespreken we het resultaat van de projectgroep CSV van het project IGO van het
Programma ABRIO (2003f). CSV staat voor Criminele Samenwerkingsverband.
De projectgroep had de opdracht om tot een standaardhulpmiddel voor het beschrijven van
een CSV te komen met het doel om (1) op regionaal en nationaal niveau de CSV-en
eenduidig te kunnen beschrijven en dat tevens dienst kon doen als hulpmiddel voor de
(verplichte) EU-inventarisatie van CSV-en. Startpunt bij de aanvaarding van deze opdracht
voor de productgroep CSV is geweest het format dat in 1999 is opgeleverd in het project
ZWACRI-informatieproducten (Van Dusseldorp en Kortekaas red., 1999). Aanvullingen
en wijzigingen op dit format hebben plaatsgevonden op grond van literatuur, maar vooral
ook op grond van de praktijkervaringen van de criminaliteitsanalisten uit de productgroep.
Het standaardformat CSV dat is ontstaan houdt een uitwerking in van verschillende
dimensies, indicatoren en items. Het standaardformat geeft enerzijds de vereiste volheid
weer van het begrip crimineel samenwerkingsverband (binnen het object handelende
subjecten) en anderzijds de relatie met de overige objecten uit het ordeningskader
(criminele handelingen, tijd, ruimte en criminaliteitsgerelateerde objecten). Afhankelijk
van het doel waarvoor een analyse van het CSV dient, (1) strategisch (beleidsvormend in
de zin wat is de aard van de CSV-en in onze regio’s), tactisch (kiezen voor interventie) en
operationeel, (het doen van opsporingsonderzoek) kan gebruik worden gemaakt van dit
format. Het standaardformat CSV kan daarom enerzijds gebruikt worden als een
toetsingskader voor de volheid van het intelligence-product (wordt er data gemist op
kenmerken van CSV) en anderzijds als zoekrichting naar volheid (welke data over
kenmerken CSV moeten er nog worden gevonden).

Kwaliteitscriterium ver-reikend
Het zesde en laatste criterium van Wilensky is: wide-ranging ofwel ver-reikend. Dit
criterium houdt aldus Wilensky (1967) in dat “because the major policy alternatives
promising a high probability of attaining organizational goals are posed or new goals are
suggested”. Wij vertalen dit criterium als ver-reikend waar het gaat om het formuleren
van alternatieven in het kader van beleidsvorming zoals (1) het wijzigen van de wijze
waarop de organisatiedoelen worden bereikt en (2) nieuwe doelen worden aangedragen.
Het criterium houdt feitelijk in dat een intelligence-product de taak heeft om die
onderwerpen (objecten) en interventiemogelijkheden te ontdekken die het doel van een
organisatie maximaliseert. Het gaat hier om een intelligence-product op grond waarvan
de koers van een (politie)organisatie kan worden bijgesteld.
Kwaliteitscriterium actueel
In onze informatiesamenleving kent de actualiteit van data en kennis een minder grote
houdbaarheid. De snelheid waarmee actuele intelligence-productie noodzakelijk is om in
te spelen op de omgeving is vergroot. Niet alleen op strategisch, tactisch en operationeel
niveau binnen de politieorganisatie, maar ook meer en meer op straatniveau. Vandaar
dat we dit kenmerk hebben toegevoegd aan de criteria van Wilensky. Het niet voor
handen hebben van actuele intelligence-producten frustreert ook tegenwoordig nog
geregeld de mate waarin de intelligence-producten de besluitvormer wel of niet (kan)
ondersteunen. Zo blijkt uit ons vooronderzoek het volgende:
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Binnen het korps kan een tweewekelijkse dump gemaakt worden van het BPS. Het
realiseren van deze dump kost van vrijdagavond tot maandagochtend voordat de dump van
BPS gereed is. Deze dump wordt gebruikt voor het genereren van onder andere
trendoverzichten en overzichten van delicten geplaatst in tijd en ruimte (antwoorden op
wat, waar en wanneer). Dit kan betekenen dat een intelligence-functionaris een product
moet afleveren dat bijna twee weken gedateerd is. Het ‘gevoel van achter de feiten
aanlopen’ ontstaat geregeld bij een deel van de intelligence-functionarissen in het
onderzochte korps (12 van de 21 geïnterviewde intelligence-functionarissen).

En tegelijkertijd leidt het wel hebben van een actueel intelligence-product tot
tevredenheid, zo blijkt in onze case-study.
Er was sprake van een overval in grote plaats in het korps. Op het moment dat de overval
wordt gemeld, wordt naast het activeren van Blauw en de recherche ook direct de
intelligence-organisatie ingeschakeld. Op grond van de eerste (ruwe) data die binnenkomen
gaat de intelligence-organisatie aan de slag met het verifiëren van de data en het
zoekrichtingen die dit oplevert worden nader onderzocht. In de situatie van de overval was
het daardoor mogelijk om snel de potentiële daders van de overval inclusief hun
achtergronden in beeld te krijgen.
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Appendix D: Toelichting op twee indicatoren van Intelligent Blauw
In deze appendix geven we een nadere toelichting voor twee indicatoren van Intelligent
Blauw: (A) van zien naar waarnemen door sensoren van het alert-vermogen en (B) van
inzicht naar actie van het adaptief-vermogen. Wij bespreken beide indicatoren
onderstaand.
A: Indicator ‘Van zien naar waarnemen door sensoren’ van het alert-vermogen
De indicator ‘van zien naar waarnemen door sensoren’ heeft twee items: (A1)
beschikbaarheid van sensoren die waarnemen en (A2) richten van het waarnemen door
sensoren. We lichten A1 en A2 hier onder nader toe.
A1: Beschikbaarheid van sensoren die waarnemen
De BI-literatuur omschrijft sensoren als volgt: “mensen, systemen en registratieprocessen
die gegevens over de interne en externe omgeving identificeren en vastleggen” (Den
Hamer, 2005, p. 36).267 Als we deze uitleg van sensoren in relatie brengen met de IGPwerkwijze, dan mag gesteld worden dat sensoren (ruwe) data verzamelen. De
verschillende mogelijkheden van dataverzameling door sensoren kunnen we hier
herleiden tot de diverse intelligence-disciplines, die in het domein van de veiligheid
bestaan (zie Jensen, McElreath & Graves, 2013, zie ADT.1).

267

Den Hamer (2005) spreekt in navolging van Van Beek (2004) over zintuigen van de organisatie.
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Discipline van
dataverzameling

Afkorting

Toelichting

Human Intelligence

HUMINT

Signals Intelligence

SIGINT

Geospatial Intelligence

GEOINT

Measurement & Signature
Intelligence

MASINT

Financial Intelligence
Open Source Intelligence

FININT
OSINT

Dataverzameling afkomstig van een persoon op de grond.
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Deze personen worden veelal informanten genoemd.
Dataverzameling afkomstig van elektronische doelen,
bijvoorbeeld telefoons, radars, e-mail, computers. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen COMINT en ELINT. COMINT
betreft dataverzameling over communicatie. ELINT betreft
elektronische signalen.
Dataverzameling met betrekking tot locaties. Zo is het
mogelijk om door een satelliet, luchtfotografie terreindata in
kaart te brengen.
Dataverzameling door het meten van technische data.
MASINT wordt nog steeds genoemd als dataverzameling
Recent wordt er gesproken over technical intelligence, omdat
het meer een analyse betreft, dan dataverzameling.
Dataverzameling van monetaire transacties.
Dataverzameling uit open bronnen, zoals het internet,
wetenschappelijke en technische werken en verschillende
menselijke bronnen.

Tabel ADT.1: Intelligence-disciplines van dataverzameling.

Sensoren verzamelen (ruwe) data door waarnemen. Waarnemen van een omgeving is
meer dan het zien van de omgeving. Bij waarnemen gaat het om kijken; een bewuste en
aandachtige vorm van zien. Nielen (1976, p. 58) omschrijft waarnemen “als (…) het
opnemen van verschijnselen waaraan verbeelding wordt toegekend”. Het gaat om het
vooral om het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke
informatie (Wikipedia, zoekterm perceptie d.d. 14-2-2013). Door de technische
mogelijkheden in onze samenleving is het niet per definitie zo dat deze zintuiglijke
waarnemingen gerelateerd moeten zijn aan mensen, maar zijn deze waarnemingen
mogelijk met tussenkomst van andere (vooral technische) sensoren mogelijk (zie Smit &
Van Hoof, 2004, pp. 695-710).
Bovenstaand hebben we slechts menselijke sensoren besproken. Er zijn echter ook vele
technische mogelijkheden (zie tabel ADT 1). De inzet van deze technische sensoren en het
combineren van (ruwe) data uit deze sensoren bespreken we hier op dit moment niet
nader. Het besef dat ook de waargenomen data van andere sensoren betrokken moet
worden in het alert-proces, evenals het besef dat ook deze sensoren gericht kunnen
worden, is voldoende. Wel merken we op dat voor een intelligente organisatie een
heldere dataverzamelingstrategie van groot belang is (zie ook Choo, 2002). Deze strategie
268

Het begrip informant kan daarbij betrekking hebben op (1) “iemand die, onder waarborging van diens
anonimiteit, anders dan als getuige, aan een opsporingsambtenaar, al dan niet gevraagd, inlichtingen
verstrekt over een gepleegd of nog te plegen strafbaar feit” (definitie CTC 1-1-1995) of (2) op personen
(respondenten, experts et cetera) zoals die worden gehanteerd binnen de sociale wetenschappen.
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is nodig voor Intelligent Blauw dat de dataverzameling plaatsvindt vanuit het oogpunt van
(1) de legitimiteit van de politieorganisaties en rechtsbescherming van de burgers en (2)
effectiviteit en efficiency voor het beïnvloeden van de maatschappelijke veiligheidsproblemen.
Waarnemen kan zowel passief als actief plaatsvinden. Het onderscheid leggen wij hier als
volgt uit. Het passief waarnemen houdt in dat een sensor (ruwe) data tot zich krijgt
zonder dat de sensor hierop actief naar op zoek is. De sensor activeert doordat er iets dat
in zijn omgeving gebeurd; het signaal of de boodschap komt naar hem toe. Het actief
waarnemen houdt in dat er een vooropgezet plan is om gericht data te gaan verzamelen
rondom een object.269 Een object is een nadere invulling van de zeven gouden w’s die de
politie hanteert als hulpmiddel in het werk. De zeven gouden w’s zijn: wie, wat, waar,
waarneer, waarmee, waartoe en waarom (zie ABRIO, 2002b).
Er is een verscheidenheid van bronnen en mogelijkheden voor dataverzameling
beschikbaar (zie tabel ADT.1). Tegelijkertijd is het gebruik van deze bronnen en
mogelijkheden voor dataverzameling binnen onze samenleving gebonden aan juridische
regelgeving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het object en het doel van het gaan
verzamelen van data helder moet zijn, zeker als dit een persoon betreft. Er kan daarmee
een spanningsveld bestaan tussen de mogelijkheid om zicht te kunnen hebben op het
object en zicht te mogen hebben op het object. Onderstaand bespreken we dit punt
verder onder A2 het richten van sensoren.
A2: Richten van het waarnemen door sensoren
De indicator ‘het richten van sensoren’ van het alert-vermogen gaat om het activeren van
het waarnemingsvermogen van de sensoren en omvat zowel het stimuleren van het
passief en/of actief waarnemen. Het passief waarnemen moet daarbij opgevat worden als
het referentiekader waarmee sensoren naar de omgeving kijken. Het gaat daarbij om een
geïnternaliseerde ‘lens’ die er voor zorgt dat leden van een groepering of samenleving op
ongeveer dezelfde wijze zaken waarnemen en interpreteren (zie subsectie 3.2.1
269

Nielen (1976) onderscheidt drie categorieën van waarnemingen: (1) perifere waarnemingen. Perifere
waarnemingen zijn waarnemingen die wel gegevens opleveren maar niet de aandacht trekken van de
waarnemer. Er wordt in de regel geen informatie uitgehaald en worden meestal direct door de waarnemer
vernietigd. Zij roepen geen problemen op, maar kunnen worden beschouwd als een ‘uitkijkpost’ die de
waarnemer waarschuwt wanneer er wel wat te beleven is. “Zij dienen als wapen tegen de beperktheid
van de mens” (Nielen, 1976, p. 58). Wanneer perifere gegevens wel de aandacht trekken van de
waarnemer geven ze aanleiding tot een probleemstelling. (2) exploratieve waarnemingen. Deze
waarnemingen leiden tot het oplossen van het opgeroepen probleem dan wel tot het formuleren van een
doelstelling. Buiten dat zij problemen signaleren in meer en minder bekende terreinen van de
werkelijkheid kunnen zij ook leiden tot de ontdekking van een nog niet bekend deel van de werkelijkheid
of onbekende werkelijkheid (vgl. Kuhn, 1962). De oude werkelijkheid wordt dan bijgesteld of een
nieuwe werkelijkheid wordt gemaakt. (3) observatie. Observeren heeft een meer operationeel karakter en
wordt gereserveerd voor het waarnemen ten behoeve van het bereiken van een reeds geformuleerde
doelstelling.
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betekenissysteem). Het actief waarnemen gaat hierin een stap verder. Hier is er sprake
van het focusseren van de lens: de lens wordt gericht. Het waarnemen door vooral
menselijke sensoren heeft een sterke relatie met een belangrijk uitgangspunt van de visie
op het politiewerk uit 2005 (PiO, 2005) en van meer recenter datum de beschrijving van
de robuuste basisteams: het “kennen en gekend worden”.270 Wij voegen hieraan de term
zoeken toe (zie figuur ADF.1)
Het waarnemen door vooral menselijke sensoren heeft een sterke relatie met een
belangrijk uitgangspunt van de visie op het politiewerk uit 2005 (PiO, 2005) en van meer
recenter datum de beschrijving van de robuuste basisteams (Kwartiermaker Nationale
Politie, 2012): het “kennen en gekend worden”. We bespreken hier vanuit bovenstaand
geformuleerde uitgangspunt de indeling van vormen van waarnemen in relatie tot het
richten van sensoren: (a) kennen, (b) gekend worden en (c) zoeken. Wij hanteren in de
toelichting de uitleg van het betekenissysteem uit hoofdstuk 3. Wel merken we op dat wij
ons beperken tot menselijke sensoren.
a: Kennen
Een politieman krijgt vanuit zijn opleiding en vakmanschap kennis om het actuele element
(de handelingen, gebeurtenissen et cetera die worden waar genomen) te betrekken op
het ideële element en wat de politie daarin kan en moet betekenen. Doordat de
politiemedewerker werkt binnen een fysiek of virtueel gebied wordt deze kennis
aangevuld met meer ‘plaatselijke kennis’. De politiële lens krijgt hierdoor een betere
focus doordat er extra lichtval is op de plaatselijke kennis. In de fysieke wereld is voor nu
dat tastbaarder dan in de virtuele wereld, bijvoorbeeld door de bekendheid met
veelplegers, bekende locaties in het gebied, terugkerende evenementen et cetera. In de
virtuele wereld is dat nog wat moeilijker te duiden, omdat het toch nog een relatief nieuw
domein is voor de politie. Kortom, het kennen van het gebied waar men werkt, geeft
kennis over objecten die de maatschappelijke veiligheid (kunnen) beïnvloeden.
b: Gekend worden
Doordat burgers de politie kennen komen er waarnemingen naar hen toe. Dat kan via
diverse kanalen plaatsvinden. De meldingen- en aangiftekanalen zijn hiervan een
voorbeeld. Maar ook voor de politiemedewerker in de fysieke wereld kan een signaal
krijgen doordat burgers hen aanspreken. Dit geldt eveneens voor de virtuele wereld. Voor
beide werelden geldt dat deze signalen spontaan plaatsvinden (zonder aanleiding vanuit
de politieorganisatie) dan wel dat de politieorganisatie hiertoe aanleiding geeft.
270

In het inrichtingsplan Nationale Politie (Kwartiermaker Nationale Politie, 2012, p. 62) staat dat “de
robuuste basisteams vormen het fundament van de politie en zijn sterk lokaal verankerd. Zij zijn nauw
verbonden met de lokale overheid en met de burgers in een gemeente” en verder “de wijkagent binnen
het basisteam vormt de spil in het lokale veiligheidsbeleid: deze is een belangrijke schakel in de lokale
verankering van de politie”.

336

Voorbeelden van deze laatste vorm zijn: opsporing verzocht, burgernet en
www.depolitiezoekt.nl.
c: Zoeken
Ten derde kan er sprake zijn van actief waarnemen doordat er sprake is van binnen de
politie om de politiële lens te richten op een specifiek object. Bij het actief waarnemen is
het onderscheid tussen exploratief waarnemen en observeren (zie noot 270) kritisch in
die zin dat beide dataverzamelingen plaats zouden mogen vinden op grond van art 8
WPG; dataverzameling voor de uitvoering van het dagelijkse politiewerk. Tegelijkertijd
komt de vraag op waar de overgang is tussen exploratieve waarnemingen en observeren.
Een antwoord op deze vraag kan gevonden worden door het stellen van een tweede
vraag: wanneer is er sprake is van meer stelselmatigheid in het waarnemen. 271 Het
stelselmatig waarnemen ofwel stelselmatig observeren is als term vooral voorbehouden
aan het domein van de zwaardere en /of georganiseerde criminaliteit (artt. 126g en 126o
WvSv). Toch is afwijking hiervan mogelijk, bijvoorbeeld de veelplegers.
In figuur ADF.1 visualiseren we het kennen, gekend worden en het zoeken.

Waarnemen door menselijke
sensoren

3. Zoeken.
Het actief waarnemen doordat
de politiele lens is gericht op
een specifiek object
2. Gekend worden.
Passief waarnemen doordat de
politie. Het signaal komt naar
hen toe.
1. Kennen.
Passief waarnemen doordat de
politiele lens geinternaliseerd is
en door ervaring versterkt is.

Figuur AD.1: Piramide van passief naar actief waarnemen.

Indicator: Van inzicht naar actie
De indicator ‘van inzicht naar actie’ heeft twee items, waarvan wij hier bespreken het
item: bekwaamheid tot flexibel organiseren. Het ‘flexibel organiseren’ houdt in dat een
271

Stelselmatig observeren is het al dan niet heimelijk, systematisch en gericht waarnemen en/of volgen van
een persoon met als te verwachten resultaat dat daardoor een min of meer volledig beeld kan worden
verkregen van bepaalde aspecten van zijn/haar leven Minder specifiek: observatie Zie ook: betreden van
besloten
plaatsen
bijzondere
opsporingsbevoegdheden
(zie
hiervoor
https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6965).
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organisatie in staat moet zijn tot “… het slim en logisch samenvoegen, organiseren en
combineren van bestaande middelen of juist het afleren van gedrag en het ontmantelen
van starre structuren zodat de reactiesnelheid van de organisatie toeneemt” (Van Beek
2006, p. 120). Het aanpassingsvermogen van een organisatie voor een groot deel afhangt
van hoe goed zij informatie kan verwerken (Haeckel, 1999). Het vermogen om zich aan te
passen aan veranderingen in de omgeving staat of valt ook hier bij het beschikbaar
hebben van de intelligence-producten.
Voor het verkrijgen van een beter begrip van flexibiliteit, gebruiken we het onderscheid
dat Volberda (2005, p. 140) hanteert: (1) operationele flexibiliteit, (2) competitieve
flexibiliteit en (3) strategische flexibiliteit.
In tabel ADT.2 geven we een toelichting op deze drie begrippen en plaatsen we het begrip
in de context van de politieorganisatie.
Type flexibiliteit

Toelichting

Politieorganisatie

Operationele
flexibiliteit

Flexibiliteit die is vereist voor
veranderingen die bekend zijn en
vaak leiden tot tijdelijke
veranderingen in het
activiteitenniveau van de organisatie;
er is geen substantiële verandering in
de relatie tussen de organisatie en de
omgeving.

Deze vorm van flexibiliteit is zeer herkenbaar
voor de politieorganisatie, vooral wanneer er
een kapitaal delict heeft plaatsgevonden. Bij
moord, doodslag, gijzeling en ontvoering
wordt een TGO geformeerd. Alle benodigde
specialisten worden dan samen in een team
gezet om het misdrijf te onderzoeken

Competitieve
flexibiliteit

Flexibiliteit die nodig is om te
reageren op veranderingen in de
directe omgeving. Bij competitieve
flexibiliteit is er sprake van een
belangrijke verandering voor de
organisatie.

De terreurdreiging van de afgelopen jaren is
hiervan een duidelijk voorbeeld voor de
politieorganisatie en andere
veiligheidsorganisaties over de gehele
wereld. Politie- en andere
veiligheidsorganisaties, zowel in ons land als
in en met het buitenland, werden afhankelijk
van elkaar op een wijze die nog niet eerder
had bestaan.

Strategische
flexibiliteit

Flexibiliteit die nodig is als
compensatie voor strategische
veranderingen die hun oorsprong
hebben in de indirecte omgeving van
de organisatie, en haar bereiken via
de componenten van haar directe
omgeving. Deze veranderingen zijn in
hoge mate onbekend, dynamisch en
dringend

Een voorbeeld hiervan voor de
politieorganisatie is het wegvallen van de
grenzen van Europa. Zijn de directe
veranderingen in de omgeving van de
politieorganisatie vaak al moeilijk te
herkennen, dat geldt helemaal voor de
intelligence-producten die nodig zijn om deze
vorm van flexibiliteit tot stand te brengen (zie
B2).

Tabel ADT.2: Drie vormen van flexibiliteit.
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Appendix E: Vooronderzoek DVO-en in Hollands Midden
Ons vooronderzoek in het korps Hollands Midden bestaat uit een verkenning van (1) de
toepassing van de IGP-werkwijze in de stuurploegen op districtniveau (het DVO) en de
wijze waarop de stuurploegdeelnemers het intelligence-led beslissen interpreteren. We
hebben voor dit eerste punt een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek
verricht. Het empirisch onderzoek bestond uit (a) het observeren van de vier districtelijke
veiligheidsoverleggen (DVO) van het korps, (b) het afnemen van een enquête onder de
deelnemers aan de DVO-en over het nemen van besluiten op grond van intelligence, (c)
het interviewen van de districtchefs (N = 4) over dit thema.272 Voorts (2) hebben we
verkend op welke wijze de intelligence-functionarissen van de dienst Informatie in relatie
staan tot Blauw voor wat betreft de intelligence-productie. Wij hebben voor punt (2)
intelligence-functionarissen (N = 34) geïnterviewd en hebben één product van hen meer
in detail besproken. Hier geven we onze bevindingen weer voor de punten (1) en (2).
Verkenning IGP-werkwijze op districtniveau
De verkenning van de IGP-werkwijze op districtsniveau bespreken we aan de hand van de
uitgevoerde onderzoeksactiviteiten, te weten (A) observaties in de districtelijke
veiligheidsoverleggen, (B) de uitkomsten van de enquête en (C) de gehouden interviews.
A: Bevindingen uit observaties DVO
Om een idee te krijgen op welke wijze IGP wordt toegepast, hebben wij de vier DVO-en in
ons onderzoekskorps eenmaal geobserveerd in 2008. De volgende zes punten hebben we
als leidraad gehanteerd in de observatie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De deelnemers aan het overleg
De structuur van het overleg
De invulling van het overleg (welke type gesprek vindt er plaats in het overleg)
De rol van intelligence in het overleg
De rol van de informatiecoördinator in het overleg
Het nemen van intelligence-led beslissingen.

Deze observatiepunten zijn niet willekeurig, maar mede gebaseerd op ideeën, die er
waren binnen de eerste ontwerpen van intelligence-led policing in ons land. Een deel
hiervan is te vinden in het NL-NIM. Wij geven in onderstaande tabel AET.1 een nadere
toelichting op de zes observatiepunten.

272

In één geval betrof het een plv. districtchef.
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Observatiepunt

Nadere toelichting

1.

Deelnemers aan het overleg

2.

Structuur van het overleg

3.

Inhoud van het overleg

4.

Rol van intelligence in het overleg

5.

Rol van de informatiecoördinator in het
overleg

6.

Het nemen van intelligence-led beslissingen

Welke functionarissen nemen in welke rol deel aan het
DVO?
Is er sprake van een bepaalde samenhang in het
overleg?
Wat is de feitelijke inhoud van het overleg?
Is het dominante in het overleg de veiligheid en
criminaliteit in het gebied? Of is er ook (veel) aandacht
voor beheersmatige en procedurele zaken?
Worden de veiligheid- en criminaliteitproblemen
integraal bezien of niet?
Welk type gesprek vindt er in het overleg plaats?
Is het een groepsgesprek?
Welke diepgang kent het gesprek?
Wordt er besloten over waarop men inzet gaat plegen
en/of wordt er ook invulling gegeven aan de wijze
waarop men dat gaat doen?
Is er sprake van probleemgericht werken?
Op welke wijze wordt intelligence gebruikt in het
overleg?
Wordt intelligence gebruikt om ‘terug te kijken’ wat
voor inzet en resultaten er zijn verricht of wordt
intelligence gebruikt om ‘vooruit’ te kijken? Kortom,
anticiperen op veiligheid.
Welke houding en plaats neemt de
informatiecoördinator in?
Wordt deze beschouwd als een serieuze
gesprekspartner of is het meer een ondersteuner?
Wordt op basis van voorliggende intelligence
daadwerkelijk keuzen gemaakt?

Tabel AET.1: Toelichting observatiepunten vooronderzoek in het DVO.

Voor deze zes observatiepunten hebben wij de DVO-en vergeleken. Daar waar de DVO-en
grote overeenkomst vertonen, geven wij een algemene beschrijving van het
observatiepunt. Waar er grote verschillen zijn tussen de DVO-en beschrijven we de
observaties van de DVO-en voor elk van de geobserveerde DVO-en. Na het geven van de
observaties maken we nog een vergelijking tussen onze observaties en de in het NL-NIM
ontwerpuitgangspunten.
A: Deelnemers aan het DVO
De volgende politiefunctionarissen nemen deel aan het DVO: de districtchef, de plv.
districtchef en de teamchefs van de gebiedsgebonden teams en de districtelijke
recherche. Daarnaast neemt er een informatiecoördinator deel aan het DVO. In twee
DVO-en was er ook een medewerker communicatie aanwezig.
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B: Structuur en inhoud van het DVO
Het overleg in het DVO krijgt structuur doordat er gebruik wordt gemaakt van een vaste
agenda. Deze agenda is in de vorm van een standaard PowerPoint presentatie, die in
Hollands Midden beschikbaar is voor het houden van de DVO-en. Deze presentatie werd
door alle DVO-en gevolgd. Allereerst betekent dat, dat de besluitenlijst van het vorige
DVO wordt besproken. Hierna wordt overgegaan op de ‘scan op prioriteiten’ voor het
district. De scan is afkomstig van de dienst Informatie en omvat een cijfermatige
weergave van de aantallen feiten (meldingen en processen-verbaal) op de prioriteiten
van het korps. De gepleegde feiten voor de prioriteiten worden getoond voor het district
als totaal, als ook voor de gebiedsgebonden teams afzonderlijk. De recherchechef levert
vaak zelf de input voor het DVO.273 Het betreft dan vooral werkvoorraad, die er is voor de
rechercheafdeling. Naast de scan en de werkvoorraad van de recherche komt verder nog
aan de orde de meldingen van de CIE, de meldingen van MMA. Tot slot komen eventuele
evenementen die op korte termijn worden gehouden aan de orde met het doel te bezien
of eventuele politie-inzet noodzakelijk is.
C: Inhoud van het overleg in het DVO
Hoewel de deelnemers en de structuur vergelijkbaar zijn tussen de DVO-en en dat ‘de
veiligheid’ centraal staat in elk DVO, is de wijze waarop de DVO-en inhoud krijgen dat
niet. Vandaar dat we de DVO-en onderstaand afzonderlijk bespreken.
Het eerste DVO dat wij bezochten (DVO district 1) kan worden getypeerd als een
groepsgesprek waarin werd gezocht naar oplossingen voor de veiligheidsproblemen, die
aan de orde waren. De plv. districtchef, die de rol van voorzitter heeft in dit DVO, zocht
ook gaandeweg het overleg steeds weer de verbinding met en tussen de teams.
Bovendien betrok hij steeds weer elk van de aanwezige bij het gesprek. Wel was het
opvallend in dit DVO dat de informatiecoördinator die het DVO ondersteunt, vooral de
PowerPoint presentatie bediende en weinig tot niet deelnam aan het gesprek. Bij navraag
bleek dat de informatiecoördinator al een vooroverleg te hebben gehad met de voorzitter
van het DVO (de plv. districtchef). De focus lag in dit DVO wel op de problemen die aan de
orde waren. Het ging daarbij vooral om de ‘blauwe kenniscomponent’. Hier verstaan wij
onder het vinden van praktische oplossingen voor de veiligheidsproblemen. De
informatiebehoefte om tot deze oplossingen te komen kwam echter in het overleg niet
op tafel.
273

De rechercheafdeling op districtsniveau behandelt ten eerste VVC+-opsporingszaken. Dit zijn zaken die
in de categorie VVC vallen, maar doordat er inzet nodig is van meer dan 6 uur nodig is worden deze
zaken afgehandeld door de districtsrecherche. Onder VVC wordt verstaan Het gaat hierbij om vormen
van criminaliteit die eenvoudig zijn van aard en een behandeltijd van slechts enkele dagen vergen. In
beginsel worden geen bijzondere opsporingsmiddelen ingezet (ABRIO, 2003, p. 9). Daarnaast behandelt
de districtsrecherche de lokaal ernstige criminaliteit. Onder lokaal ernstige criminaliteit wordt verstaan
Het zijn delicten die hetzij vanuit de ernst van de daad, hetzij vanuit de impact voor het slachtoffer en
zijn omgeving, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. De delicten vergen veelal een wat langere
inzet. Incidenteel worden hierbij bijzondere opsporingsmiddelen ingezet (ABRIO, 2003, p. 9).
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Het tweede DVO dat wij bezochten, was het DVO van district 2 in het korps. Hier leidde de
districtchef zelf het overleg. Hoewel de structuur van de PowerPoint ook hier werd
gevolgd, was het verschil met het eerste DVO dat wij eerder bezochten dat er tijd werd
gemaakt in het DVO om bij het bespreken van de scan op elk team afzonderlijk nader
ingegaan. Deze bespreking was overigens vooral gericht op het verantwoorden door de
teamchefs van de resultaten.274 Het type gesprek wat in dit DVO daardoor ontstond deed
ons daarmee sterk denken aan een mondelinge overhoring op de middelbare school. Het
gevolg van het op deze wijze was, dat de teamchefs wanneer hun ‘beurt’ over was, dan
ook niet meer participeerde in het overleg. De diepgang in het gesprek betrof vooral het
thema ‘wat is er gedaan aan veiligheid- en criminaliteitsproblemen (beter feiten) in het
team’. Door de wijze waarop dit DVO invulling kreeg was het probleemgericht werken
niet aanwezig. In tegenstelling tot het DVO in district 1, was de informatiecoördinator wel
meer betrokken bij het gesprek. Bovendien kreeg de informatiecoördinator af en toe ook
de vraag om elementen binnen de scan te verduidelijken om aan de intelligence-behoefte
van de districtchef te voldoen.
Het derde DVO dat wij bezochten en werd geleid door de plv. districtchef en had
elementen van de beide eerder beschreven DVO-en in. Hoewel er hier ook aan
verantwoording werd gedaan, was er wel enigermate sprake van een groepsgesprek
waarbij gestreefd werd om collectief na te denken. De diepte van het gesprek was echter
minder aanwezig. De plv. districtchef nam af en toe een houding in van snel tot een
besluit te willen komen, waardoor de intelligence, die soms wel beschikbaar was, door
hem werd genegeerd. Vooral omdat hij er geen tijd voor had, zo leek het. Hierdoor
maakte hij het zijn teamchefs soms moeilijk om een adequaat antwoord te geven op de
vragen die hij aan hen stelde. De informatiecoördinator nam ook in dit DVO een
afwachtende houding in. Hij gaf, zoals alle informatiecoördinatoren, wel een toelichting
op de scan maar daarbij bleef het. Ook de informatiebehoefte van het DVO reikte niet
verder dan de gangbare scan op prioriteiten. Wel ontspon zich op enig moment een
discussie of de meldingen van de CIE niet op een andere wijze geïntegreerd konden
worden binnen intelligence die beschikbaar was. Het gevolg van enerzijds intelligence van
de dienst Informatie en anderzijds van de CIE leidde ertoe dat het DVO twee keer over
dezelfde personen (subjecten) sprak.275 De CIE-meldingen lopen in Hollands Midden niet
via het beschikbare knooppunt informatiecoördinator, maar worden rechtstreeks aan het
district/team beschikbaar gesteld. Hoewel voor de optimalisatie van intelligence proces
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Deze wijze van bevragen op verantwoorden van acties was in 2008 een thema in het korps Hollands
Midden. Met de komst van de Dienst Informatie werd er een Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO)
ingesteld. Dit overleg zou kunnen worden geïnterpreteerd als een stuurploeg op niveau 2. In intelligenceled te beslissen had het RVO, echter meer het karakter van Compstat bijeenkomsten. Dus:
verantwoorden over veilig en acties.
CIE is geen onderdeel van de dienst Informatie maar onderdeel van de korpsrecherche.
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een belangrijke opmerking is het een opmerking die niet in een DVO beantwoord dient te
worden. Het DVO dient om echt besluiten te nemen aangaande de veiligheid.
Tot slot, de observatie van het vierde DVO in D4. Hier was het de plv. districtchef de
voorzitter van het DVO. Echter, de districtchef had de neiging gedurende het DVO om de
leiding van het gesprek over te nemen. Dit DVO was vooral te typeren als een DVO waar
vooral plaats was voor emoties rondom de problemen, zowel veiligheid als organisatie,
die er spelen. De informatiecoördinator in dit DVO nam wel een actieve rol aan en
trachtte het gesprek terug te brengen naar de intelligence. Ondanks zijn pogingen, lukte
hem dat niet helemaal. Voor dit DVO gold ook dat er weinig tot geen nadere duiding voor
de informatiebehoefte van het DVO tot stand kwam.
D: Rol van de informatiecoördinator in het overleg
De rol van de informatiecoördinator is gericht in het DVO. Hij geeft toelichting op de scan
en bedient in sommige gevallen de computer om de PowerPoint te tonen. In een enkel
geval kreeg de informatiecoördinator nog een extra vraag om informatie, maar in geen
van de overleggen was de informatiecoördinator een waardig lid van het overleg.
E: Rol van intelligence in het overleg
De rol van intelligence is gering in het DVO. Zoals beschreven betreft het vooral een scan
op prioriteiten die terugkijkend in de tijd is. Wel wordt er in de scan een vergelijking
gemaakt door een trendgrafiek met voorgaande jaren. Het gevolg hiervan is dat het deze
jaren een oriëntatiepunt vormen voor de leden van het DVO of het goed gaat of niet met
de veiligheid. Er is in dat opzicht een impliciete maatstaf ontstaan.
F: Het nemen van intelligence-led beslissingen
Doordat intelligence-producten geen grote rol heeft in de DVO-en zouden we kunnen
concluderen dat van intelligence-led beslissen geen sprake is. Als we echter onze eigen
definitie in ogenschouw nemen en afzetten tegen wat dat door ons is geobserveerd,
moeten we zeggen dat op grond van een afgesproken standaard intelligence-producten
er enige mate van begrip is van de veiligheid- en criminaliteitsproblemen in het gebied. Of
daardoor deze problemen ook echt begrepen en bevat worden, dat lijkt ons sterk. Inzicht
in de problemen wordt niet gegeven in de DVO-en. Ook van probleemgericht werken
weinig sprake. Het gegeven intelligence-product wordt wel gewaardeerd, maar meer in
de zin dat zij wordt gerelateerd aan voorgaande jaren. Er is sprake van een impliciete
maatstaf. Acties komen ten dele voort op grond van de gepresenteerde scan, maar
hebben dan vooral betrekking op acties die voortkomen uit het overschrijden van de
impliciete maatstaf. Van het ondersteunen van acties door een intelligence-product is
geen sprake.
Samenvattend kan worden gesteld dat voor de observatiepunten de DVO-en grote
gelijkenis vertonen waar het gaat om de deelnemers aan het DVO, de structuur van het
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DVO, de rol van de informatiecoördinator, de intelligence en het nemen van intelligenceled nemen van beslissingen. Wel vertoonde DVO-en grote verschillen in de wijze waarop
het overleg invulling werd gegeven.
Als onze observaties van de DVO-en in het licht worden geplaatst van de
ontwerpuitgangspunten van het stelsel van stuurploegen, zoals het NL-NIM dat beschrijft,
dan mogen we het volgende concluderen:
1. Dat er geen sprake was van een integrale samenstelling van de stuurploeg. Het is
vooral een overleg tussen politiechefs. Er was in geen enkel DVO een
vertegenwoordiger van het Openbaar bestuur of het Openbaar Ministerie.
2. Dat er wel sprake is van stuurploegen op niveau 1 binnen het korps. Ieder district in
het korps kent een stuurploeg en binnen elk team binnen het district kent een
stuurploeg. Een informatiecoördinator ondersteunt de stuurploegen.
3. Dat het probleemgericht werken binnen de stuurploegen op niveau 1 district niet
dominant aanwezig is. De dominante lijn is eerder de ‘target’ verplichtingen die men
heeft, evenals is er een accent op verantwoording. Wel is er een onderstroom binnen
twee DVO-en te zien (D1 en D3) waar sprake is van het vinden van oplossingen van
problemen waar de politiemanagers voorstaan.
4. Dat er nog marginaal sprake is van sturen op en met informatie. Vooral opvallend
daarbij was dat weinig tot geen sprake was van een geformuleerde
informatiebehoefte.
B: Bevindingen uit enquête onder deelnemers DVO
De enquête die wij hebben afgenomen onder de leden van de DVO-en is grotendeels
gebaseerd op het werk van Russo en Schoemaker (1989, 2002). 276 Hun werk richt zich
vooral op het thema van effectieve besluitvorming, waarbij zij technieken van kritisch
denken toepassen. Om inzicht te krijgen waar de dominante blik op is gericht van de
leden van het DVO hebben wij een aantal vragen opgenomen in de enquête onder de
leden van de DVO-en die hierop betrekking heeft. Is de blik van de politiemanagers te
beoordelen van een besluitvormingsproces gericht op basis van het verkregen resultaat of
te beschrijven in termen van het proces dat wordt gehanteerd om alternatieven te wegen
en tot een besluit te komen.
De vragen die wij hebben gesteld, zijn vragen die wij hebben ontleend uit het werk van
Russo en Schoemaker (2000). Het zijn daarmee vragen die aan elke manager gesteld kan
276

Bij drie DVO-en was er de gelegenheid voor ons als onderzoeker om de enquête direct na een DVO af te
nemen. Deze enquêtes zijn verwerkt. Bij het vierde DVO was er geen gelegenheid om na afloop van het
DVO de enquêtes af te nemen. De enquêtes zouden ingevuld worden en aan de informatiecoördinator
van het DVO worden teruggegeven. Helaas zijn de enquêtes, ondanks herhaald verzoek, niet meer
ingeleverd. Vandaar dat we de enquêtes van drie van vier DVO-en hebben kunnen verwerken. Wij
willen op deze plaats de leden van de DVO-en danken voor de openheid waarmee wij onze observaties
konden doen.
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worden. De achterliggende reden hiervoor was (1) dat wij intelligence-led beslissen zien
als een algemene management vaardigheid en niet een specifiek politiemanagement
vaardigheid en (2) dat wij hierdoor gebruik konden maken van de uitkomsten van Russo
en Schoemaker, waardoor wij deze uitkomsten kunnen vergelijken met uitkomsten van
ons onderzoek.
De vraag die wij hebben gesteld is de volgende:
Stel u voor u bent president-directeur en enige eigenaar van een kleine onderneming, die
voor de keuze staat om slechts één van de twee nieuwe producten te promoten. Product 1
heeft een kans van 55 procent op succes, en een bijbehorende kans van 45 procent te
mislukken. Product 2 heeft een kans van 45 procent op succes, en een bijbehorende kans
van 55 procent op mislukken. Als het product succesvol is, krijgt u persoonlijk een
nettowinst na belastingen van 10.000 euro. Als het mislukt krijgt u niets. Opgemerkt wordt
dat deze waarschijnlijkheidsschattingen alle informatie bevatten die u redelijkerwijs op dit
moment kunt weten. De informatie is gebaseerd op marktonderzoek, ervaringen met
vergelijkbare producten, een realistische inschatting van de uitvoering van de
marketingplannen en een doordachte uitwerking van externe factoren als reacties van de
concurrentie, de kans dat er onverwachts een nieuwe concurrent toetreedt, enz. Welk
product kiest u?

Als intelligence-led besloten zou worden, dan zou de voorkeur gegeven moeten worden
aan product één. De leden van de DVO-en scoorde als volgt. Het overgrote deel van de
leden van de DVO-en (19, 90,5%) gaven de voorkeur aan product één en 2 leden (9,5%)
gaven de voorkeur aan product twee. De leden die voorkeur gaven aan product één
kregen vervolgens de volgende mededeling:
Helaas, product 1 mislukt. Maar product 2, dat onverwachts door uw naaste concurrent op
de markt wordt gebracht, is wel een succes. Kunt u op de schaal van 1 (duidelijk een
verkeerde beslissing) tot 7 (duidelijk een juiste beslissing) aangeven hoe goed het besluit
was om product 1 te kiezen?

Van de 19 leden die de voorkeur gaven aan product één waren er 4 (21%) die vonden dat
zij duidelijk de juiste beslissing hadden genomen. Zes leden (31,8%) waren van mening
dat zij ook de juiste beslissing hadden genomen, gaven de voorkeur toch om zichzelf een
zes te geven, in plaats van de zeven. En drie leden (15,8%) gaven zichzelf een vijf. Twee
leden (10,5%) van de DVO-en kozen voor de ‘middencategorie’ en gaven zichzelf een vier.
De overige vier leden vonden toch dat zij een verkeerde beslissing hadden genomen en
gaven zichzelf een drie (1, 5,2%) en een twee (3, 15,8%).
Duidelijk
verkeerde
Beslissing
1
0 (0%)

Duidelijk
juiste
beslissing
2
3 (15,8%)

3
1 (5,2%)

4
2 (10,5%)

5
3 (15,8%)

Tabel AET.2: Score voor item waardering genomen beslissing (N = 19)
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6
6 (31,8%)

7
4 (21%)

Het is deze score die onthult of de politiemanagers de kwaliteit van de besluitvorming
vooral beoordelen in termen van het proces dat zij hanteren om alternatieven te wegen
en tot een besluit komen, of dat zij dat doen op basis van het verkregen resultaat. Voor
de leden van het DVO-en mag geconcludeerd worden dat tien deelnemers (52,8%) hun
blik vooral richt op het proces dat is gevolgd. De overige negen deelnemers (48,2%) hun
blik richten op het resultaat. In ieder geval een goed besluitvormingsproces te laten
beïnvloeden door een slecht resultaat. Interessant in deze is in welke categorie de voor
de voorzitters van de DVO-en vallen. Gesteld kan worden is dat de voorzitters van de
DVO-en in district 3 en 4 beide de blik richten op het proces. De voorzitter van district laat
het resultaat van het besluitvormingsproces de beoordeling van de kwaliteit van het
besluitvormingsproces beïnvloeden.
C: Bevindingen uit interviews met voorzitters DVO
In het gesprek met de drie districtchefs en de plv. districtchef kwam naar voren dat zij
allen in control willen zijn op de veiligheid. Zij kiezen echter andere wegen om dit te
bereiken. Eén districtchef en een plv. districtchef kozen voor een ‘hardere stijl van
verantwoorden’. De overige twee districtchefs kozen voor ‘samen leren’ waarbij er bij één
districtchef ruimte was om ook de emoties (en frustraties) rondom het werk te uiten. Hoe
deze control zich verhoudt met de toepassing van de IGP-werkwijze hebben we niet
kunnen vaststellen, omdat zij IGP wel op hoofdlijnen konden uitleggen, maar de
toepassing verbijzonderen naar een aparte manier van werken.
Verkenning informatiemedewerkers dienst Informatie
De verkenning van de wijze waarop de intelligence-functionarissen van de dienst
Informatie in relatie staan tot Blauw voor wat betreft de intelligence-productie verkennen
we aan de hand van drie onderwerpen: (A) de typen producten, (B ) de verbinding
intelligence-productie en Blauw en (C) de criteria voor intelligence-producten.
A: Typen producten
In hoofdstuk 4 (subsectie 4.1.2) is de structuur van de dienst Informatie weergegeven. De
dienst Informatie bestaat uit zes business units (BU) ten tijde van ons vooronderzoek.
Zoals gezegd, zijn vier van deze units te beschouwen als ‘de intelligence-organisatie’. Het
proces dat binnen deze organisatie is opgezet is conform het (traditionele) analyseproces
en kent de volgende processtappen; (1) het verzamelen van gegevens, (2) het veredelen
van gegevens, (3) het analyseren van gegevens en (4) het verspreiden van gegevens. De
medewerkers van de dienst Informatie zijn ook in deze vier processtappen ingedeeld. Elke
stap kent daardoor ‘eigen producten’, vastgelegd zijn in een producten- en
dienstencatalogus (zie BUPIA, 2006). Hierin kan op hoofdlijnen het ‘pakket van producten’
van de dienst Informatie gevonden worden. Wij zijn op zoek gegaan waar er intelligenceproducten te vinden waren. Op dit moment in ons onderzoek hadden wij al de notie van
dat intelligence-producten dienen voor begrip en actie. We hebben mogen constateren
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dat er intelligence-producten te duiden zijn. In eerste instantie zijn dat producten die
gemaakt worden door analisten. De producten beslaan niet een volledig veiligheidsbeeld
(beter hier criminaliteitsbeeld), maar zijn te vinden op thema’s, zoals mensenhandel (een
uitbuitingsanalyse over meisjes in een loverboy circuit), georganiseerde criminaliteit
(criminele samenwerkingsverbanden) en dreigingsanalyses in het kader van openbare
orde en terrorisme.277 Voorts zijn een groot deel van de overige producten die we hebben
besproken, te typeren als producten die beschrijvend van aard zijn. Het gaat om
symptoombeschrijving en kijken vooral terug in de tijd (de scan). Verder zijn er producten
te duiden, die op de prioriteiten uit de scan een verdieping maken in meer operationele
zin. Een meer geavanceerd voorbeeld (op dat moment) is het maken van series (bijv.
woninginbraken) door tactische data (locatie, signalement, modus operandi et cetera) in
relatie te brengen met forensische data. Ten slotte betreft het producten die vooral
betrekking hebben op (1) de kwaliteit van gegevens (verwerking HKS), (2) maken van
databestanden door veredeling en (3) het maken van dia’s voor de operationele
briefingen in het korps (niet alleen Blauw ook recherche).
B: Verbinding intelligence-productie en Blauw
In onze verkenningsfase was de dienst Informatie een push-organisatie, dat inhield dat
zijzelf bepaalde welke producten er door de dienst gemaakt werden. De liaisonfunctie
naar Blauw (maar ook recherche) werd ingevuld door informatiecoördinatoren. Dit
betekende dat een groot deel van de medewerkers van de dienst Informatie ‘hun
producten’ via de informatiecoördinatoren naar Blauw bracht. Het contact werd als een
gemis ervaren.278 Het enige contact dat er daar buiten met Blauw was, was in de rol van
de Infodesk. Blauw (maar ook anderen) kunnen met de Infodesk contact opnemen als zij
informatievragen hebben.
Voor de productie van de onder A genoemde producten, hebben we mogen concluderen
dat niet alle producten ook bij Blauw (of de recherche) terecht kwamen. Een voorbeeld
hiervan is de series van de woninginbraken. Werden de series elke week beschikbaar
gesteld, toch nam de informatiecoördinator die niet altijd mee naar het TVO. De uitleg
van de informatiecoördinatoren was dat zij vonden dat de serie niet ‘hard’ genoeg was.
Kortom, er lag nog niet voldoende informatie aan ten grondslag om begrip te geven aan
het TVO of DVO. Zij legde het vaak uit als dat de kwaliteit van de serie (maar ook van
andere producten) niet goed genoeg was. Deze opmerking moet worden gezien het licht
dat de informatiecoördinatoren destijds zelf geen databestanden mochten maken en
daarvoor afhankelijk waren van de veredelaard. Dit, terwijl zij zelf dat voorheen (zie noot
277
278

Hoewel de CIE geen onderdeel uitmaakt van de dienst informatie, is de analist de analyses verricht bij de
CIE wel een medewerker van de dienst Informatie.
Voordat er sprake was van een centrale dienst Informatie, waren de medewerkers werkzaam op de
districten en de teams. Dus: dicht bij de praktijk en was Blauw niet ‘iets of iemand’ op afstand maar ‘een
collega’.
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279) gewoon zelf deden. Er bestond daarom nogal wat onbegrip tussen de
informatiecoördinatoren en de veredelaars. Overigens eenzelfde situatie deed zich voor
tussen analisten en informatiecoördinatoren. Waren de analisten gewend om zelf met ‘de
klant’ om tafel te zitten om de probleemstelling duidelijk te krijgen. Nu was dat een taak
van de informatiecoördinator. Derhalve, hebben wij mogen concluderen dat de relatie
tussen de dienst Informatie en Blauw mede werd beïnvloed door een nog onduidelijk
werkproces binnen de dienst zelf.
C: Criteria voor intelligence-producten
Eén van de onderwerpen van gesprek tijdens de interviews, waren de kwaliteitscriteria
van de intelligence-producten (zie appendix C). We hebben mogen constateren in onze
verkenning dat de kwaliteitscriteria nog niet hun plek hebben gevonden in het
werkproces van de dienst Informatie. Afhankelijk van de achtergrond van de respondent,
lag het accent op een ander criterium. De medewerkers van elk van de BU’s geven
bepaalde criteria de aandacht. In onderstaande tabel AET.3 geven we dit overzichtelijk
weer.
Business Unit

Kwaliteitscriterium

Toelichting

Gegevens verzamelen

Betrouwbaarheid

Veredelen

Betrouwbaarheid

Veredelen / series

Volheid
Betrouwbaarheid
Helderheid
Validiteit

Data worden geverifieerd door controleslagen toe te
passen met behulp van andere bronnen om zo
zuivere data te krijgen.
Data trianguleren binnen dataverzameling van de
politiesystemen en/of eventueel met behulp van
andere bronnen voor het verkrijgen van een
gegevensbestand voor de thema’s van de scan.
Data trianguleren binnen dataverzameling van de
politiesystemen ten behoeve van bewijsvoering.
De analisten zijn vooral bezig met het uitdiepen van
begrippen om te komen tot een goed
meetinstrument.
De informatiecoördinatoren willen intelligenceproducten leveren elk TVO en DVO die betrekking
hebben wat gebeurd waar en wanneer.

Analyse

Informatiecoördinatie

Tijdigheid
Actualiteit

Tabel AET.3: Aandacht BU’s voor kwaliteitscriteria intelligence-producten.
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SAMENVATTING
In deze studie onderzoeken we de werking van intelligence-gestuurde politie (IGP) in de
praktijk van de gebiedsgebonden eenheden (Blauw). IGP is de Nederlandse vertaling van
het Angelsaksische politiemodel: intelligence-led policing (ILP). IGP beoogt de effectiviteit
en efficiency van politiezorg voor de maatschappelijke veiligheid te vergroten door meer
nadruk te leggen op intelligence. We onderzoeken IGP vanuit het oogmerk dat de
toepassing van IGP in Blauw moet leiden tot politiezorg die intelligent tegemoet komt aan
de voorwaarden van de samenleving. Het toepassen van IGP op een intelligente manier is
een eerste stap om de discussie over ‘Meer Blauw’ te verbreden naar Intelligent Blauw.
Het concept Intelligent Blauw is bedoeld om een toekomstperspectief te bieden voor de
ontwikkeling van Blauw.
Hoofdstuk 1 behandelt het domein, de probleemstelling en de onderzoekvragen. Het
domein waarin we ILP/IGP bestuderen, is de maatschappelijke veiligheid. Hoewel wij ons
richten op de politieorganisatie, is voor ons het begrip policing niet identiek aan de
politie. Wij leggen de term policing uit door gebruik te maken van twee Nederlandse
termen: maatschappelijke veiligheidszorg en politiezorg. De politie is slechts één van de
deelnemers (een subsysteem) van het totale systeem maatschappelijke veiligheidszorg.
Tot slot van hoofdstuk 1 behandelen we onze onderzoeksmethodologie.
Onze centrale probleemstelling (PS) luidt als volgt.
PS: In hoeverre kan de gebiedsgebonden politie door het intelligent toepassen van de IGPwerkwijze in Blauw komen tot Intelligent Blauw?
Vanuit deze probleemstelling hebben we vijf onderzoeksvragen (OV) onderzocht.
OV 1:
OV 2:
OV 3:
OV 4:
OV 5:

Wat houdt het intelligent toepassen van de IGP-werkwijze in?
Op welke wijze kan Blauw het theoretische concept (intelligente) IGP-werkwijze
in een praktisch werkzaam concept omzetten?
Welke ‘sleutels’ kunnen we identificeren voor de knelpunten in de praktijk van
Blauw?
Wat is de relatie tussen (a) Intelligent Blauw en het intelligent toepassen van de
IGP-werkwijze in Blauw? en (b) Intelligent Blauw en de ‘sleutels’?
Wat zijn de consequenties van Intelligent Blauw voor het organiseren van
intelligence?

Hoofdstuk 2 maakt een begin met het beantwoorden van OV 1. Allereerst specificeren we
de inhoud van de IGP-werkwijze. We doen dat door het ‘kader IGP-werkwijze’ te
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beschrijven. Het kader heeft twee uitgangspunten, namelijk dat er sprake moet zijn van
(1) integrale samenwerking en (2) probleemgericht werken. Het kader is te typeren als
een samenhangend stelsel van stuurprocessen (het nemen van intelligence-led
beslissingen) en intelligence-processen (het produceren van intelligence-producten).
Vervolgens beschrijven we de betekenis en de context van Blauw. Blauw gebruiken we
hier in meer theoretische zin. Het gaat om de invulling van politiezorg in ons land. We
maken in dit kader onderscheid tussen ‘politiezorg voor Blauw’ en ‘politiezorg door
Blauw’. Politiezorg voor Blauw is het richtinggevend kader voor de wijze waarop
gebiedsgebonden eenheden inhoud geven aan de politiezorg. Politiezorg door Blauw is
het operationele kader. Het geeft de beschikbare mogelijkheden van de politiezorg weer
voor de gebiedsgebonden eenheden.
Hoofdstuk 3 vormt het sluitstuk van de behandeling van OV 1. Allereerst vullen we hier
de geïdentificeerde leemtes op in de IGP-werkwijze met betrekking tot de termen en de
relaties tussen het intelligence-led beslissen, intelligence en intelligentie. Is het doel van
de IGP-werkwijze te komen tot effectieve en efficiënte politiezorg. De beslissingen, die
genomen worden op basis van intelligence-producten (het intelligence-led beslissen)
omvatten ook de rechtvaardiging voor politie-inzet. Deze rechtvaardiging heeft een
relatie met de waarden en daaruit voortvloeiende normen in de samenleving.
Intelligentie is noodzakelijk om de waarden te kunnen definiëren. Wij stellen dat
intelligence (intelligentie) in Blauw een goed begrips- en bevattingsvermogen van de
werkelijkheid om ons heen inhoudt. Belangrijk is het kunnen waarderen van die
werkelijkheid. Door onze aandacht te leggen op (a) de kwaliteit van de beslissingen
aangaande de politiezorg en (b) het nader onderzoeken van het begrip intelligence,
kwamen we uit bij intelligente normen in het intelligence-led beslissen. Intelligente
normen spelen in het kwalificeren van veiligheidsproblemen een cruciale rol. Door het
begrip intelligente normen ontdekken we het belang van het kwalificeren en het wegen
van veiligheidsproblemen, dat noodzakelijk is vanwege de beperking die er bestaat in de
politiecapaciteit. Deze constatering maakt een IGP-werkwijze echt intelligent. De essentie
van de intelligente IGP-werkwijze is het formuleren van een intelligente norm. Het geeft
de morele dimensie weer van politiezorg, want in de gekwalificeerde uitspraken kan de
feitelijke opvatting over en legitimatie van politiezorg in onze samenleving gevonden
worden. Voorts verbinden we de intelligente IGP-werkwijze en Blauw door de twee
dimensies van de intelligente IGP-werkwijze (intelligence-led beslissen en intelligenceproducten) te verbinden met de dimensies van Blauw (politiezorg voor Blauw en
politiezorg door Blauw). De verbinding komt tot stand door de begrippen en hun
dimensies te plaatsen in een besluitvormingsproces. We onderscheiden vier fasen: (1)
kaderen, (2) intelligent vergaren van kennis, (3) tot een conclusie komen en beslissen en
(4) leren door ervaring. Samen vormen zij het analysemodel Intelligente Intelligencegestuurde politiezorg (IIGP). Tot slot geeft hoofdstuk 3 inzicht in het concept Intelligent
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Blauw. We behandelen de dimensies van een intelligente organisatie, te weten: (1) alertvermogen, (2) adaptief-vermogen en (3) responsief-vermogen.
Hoofdstuk 4 behandelt OV 2. We rapporteren de bevindingen van ons empirisch
onderzoek. We verkennen hier de praktijk van het (tactisch) stuurproces van de
veiligheidsoverleggen op teamniveau en districtniveau aan de hand van het analysemodel
IIGP. Tevens verkennen we de verbinding tussen een besluit in het veiligheidsoverleg op
teamniveau en het operationele stuurproces (de briefing). Op grond van onze
bevindingen hebben we mogen concluderen dat de basis voor de IIGP aanwezig is in de
onderzoekseenheden. Een intelligente toepassing hiervan zit echter nog op slot. De
oorzaken zijn te vinden in: (1) zwakke kwaliteit van het besluitvormingsproces, (2) zwak
begrip van de IIGP en (3) zwakke koppeling tussen de tactische en de operationele
stuurprocessen. De wijze waarop Blauw het theoretische concept (intelligente) IGPwerkwijze dient om te zetten in een praktisch werkzaam concept, is partitioneren van
problematiek en beslissingen in de verschillende overlegmomenten waar het intelligenceled beslissen plaatsvindt.
Hoofdstuk 5 behandelt OV 3. We identificeren allereerst de sleutels voor het oplossen
van de knelpunten, die we hebben geïdentificeerd (zie OV 2). We vervangen het gemis in
het knelpunt door een positieve formulering. De sleutels zijn daarmee als volgt: (1) het
verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming, (2) het versterken van het begrip van
de IIGP en (3) het versterken van de koppelingen tussen de tactische en de operationele
stuurprocessen. Wij veronderstellen dat sleutel 1 de sleutels 2 en 3 in werking stelt.
Sleutel 1 hebben we praktisch ingevuld door gebruik te maken van de methode
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB). Onze eerste conclusie is dat
het hanteren van de methode-BOB, als praktische invulling van sleutel 1, vruchtbaar is om
het intelligence-led beslissen in de praktijk werkend te krijgen. Door het BOB-en lag de
aandacht in eerste instantie op fase 2 van het besluitvormingsproces: het begrijpen en
bevatten van de maatschappelijke veiligheidsproblemen op basis van de beschikbare
intelligence-producten. Door deze gerichte aandacht werd het in tweede instantie
mogelijk binnen de onderzoekseenheden om beter onderbouwd beslissingen te nemen,
mede met behulp van intelligente normen. Kortom, het sturen met intelligenceproducten kreeg (meer) intelligentie. Tot slot, was er in derde instantie sprake van een
natuurlijke zoektocht naar verbeteringen en zijn er diverse subsleutels die sleutel 1 verder
in werking zetten gevonden. Zo kwam bijvoorbeeld het sturen op kwaliteit en kwantiteit
van de intelligence-producten in beeld. Onze tweede conclusie luidt als volgt. Door de
aandacht te vestigen op sleutel 1 werden de sleutels 2 en 3 op een logisch wijze in
werking gesteld. Sleutel 2 heeft geleid tot beter begrip van de IIGP; door het BOB-en werd
zowel (1) de relatie politiezorg voor Blauw en politiezorg door Blauw als (2) de relatie met
anderen in de maatschappelijke veiligheidszorg meer zichtbaar in de stuurploegen. Voorts
leidde sleutel 1 tot het in werking stellen van sleutel 3 doordat de activiteiten binnen het
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tactische proces en het operationele proces en de relatie tussen beide processen sterker
aan elkaar werden gekoppeld. Naast deze twee positieve conclusies hebben we ook
aandachtspunten gevonden voor de verdere ontwikkeling naar een IIGP. Het betreft met
name aandachtspunten voor Blauw op het vlak van cultuur en leiderschap.
Hoofdstuk 6 behandelt onderzoeksvraag OV 4. We onderzoeken allereerst de relaties
tussen Intelligent Blauw en de IIGP. Intelligent Blauw en IIGP hebben inhoudelijk grote
overeenkomsten. Het zijn echter de verschillen, die aanleiding geven tot de
veronderstelling dat Intelligent Blauw duidt op een ontwikkelpad voor de IIGP in Blauw:
Intelligent Blauw als inspiratie We hebben mogen concluderen dat niet alle vermogens
van Intelligent Blauw al adequaat ontwikkeld zijn. De IIGP heeft vooral overeenkomsten
met het alert- en adaptief vermogen van Intelligent Blauw. Als Blauw binnen de
toepassing van de IIGP de vermogens van Intelligent Blauw als punt op de horizon gaat
beschouwen, dan ontstaat er een ontwikkelpad voor Blauw. Hierbij gaat het niet om de
inrichting van Blauw, maar om het ontwikkelen van de drie vermogens van Intelligent
Blauw. Vervolgens onderzoeken we in hoeverre kunnen de geïdentificeerde sleutels een
bijdrage leveren aan het realiseren van Intelligent Blauw? Onze veronderstelling is dat
begrip van IIGP (sleutel 2) het intelligence-led beslissen (sleutel 1) zal versterken
waardoor ook het koppelen van de raakvlakken tussen de tactische en operationele
processen (sleutel 3) weer in werking wordt gesteld. Door de relaties te onderzoeken
tussen deze sleutels en de vermogens van Intelligent Blauw wordt vervolgens zichtbaar
op welke raakvlakken de vermogens verder ontwikkeld dienen te worden. Belangrijk
leerpunt hierbij is, dat in het komen tot Intelligent Blauw de sleutels op elkaar gaan
inwerken. Synchronisatie van de sleutels is belangrijk. Voorts merken we op dat we in het
analysemodel IIGP de intelligence-producten als input en als gegeven hebben beschouwd.
Als de sleutels zich verder gaan richten op de vermogens van Intelligent Blauw, dan zal (in
eerste instantie) de input van het besluitvormingsproces, de intelligence-producten,
nadere aandacht vragen. Het diagnostisch vermogen moet zich dan gaan ontwikkelen.
Het gaat om het alert-vermogen van de politieorganisatie, dat zowel betrekking heeft op
de intelligence-organisatie als ook (hier en dus in tweede instantie) Blauw. De nadruk valt
daarbij op een mentaal model van alert willen zijn. Deze ontwikkeling is mede nodig voor
de ontwikkeling van het responsief-vermogen van Blauw. De ontwikkeling van de drie
vermogens kan op gang komen door begrip en inzet van de sleutels. Het ontwikkelpad
bestaat (voor nu) uit drie fasen: (1) het versterken van het besluitvormingsproces, (2)
begrip hebben van de IIGP en (3) het ontwikkelen van het diagnostisch vermogen.
Hoofdstuk 7 behandelt OV 5. We onderzoeken de consequenties van Intelligent Blauw
voor het organiseren van intelligence voor twee onderwerpen: de intelligence-producten
en organisatieontwikkeling. In het bereiken van Intelligent Blauw zal de aandacht in
eerste instantie komen te liggen op het diagnostisch vermogen van de politieorganisatie
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(zie OV 4). We hebben echter mogen constateren dat er voor het huidige diagnostische
vermogen een knelpunt is; een zwakke (onvolwassen) werkwijze voor het maken van de
intelligence-producten. Juist deze werkwijze levert een dilemma op met de actualiteit en
tijdigheid van de intelligence-producten die nodig zijn om een weloverwogen beslissing te
kunnen nemen. De consequentie van Intelligent Blauw voor intelligence-producten
hebben wij geformuleerd als sleutel 4: het ontwikkelen van een intelligence-discipline, die
(1) in staat is te voldoen aan sociaalwetenschappelijke en bedrijfsmatige criteria en (2)
het oogmerk heeft om de veiligheidbeelden nauwkeurig te willen leren kennen. We
hebben voor sleutel 4 een aanzet gemaakt door (A) een raamwerk voor intelligenceproducten te construeren, (B) een raamwerk voor interventiemogelijkheden te geven en
(C) kenniscreatie voor het diagnostisch vermogen en interventies te beschrijven. De
consequentie voor de organisatieontwikkeling is, het ontplooien van het responsief
vermogen. Het werkelijk organiseren van intelligence vindt hier zijn basis. We stellen vast
dat organisational intelligence (een indicator van het adaptief-vermogen) de overhand
neemt. Wij zijn van mening dat de stuurploegen hierin een grote rol moeten spelen,
omdat de veiligheidsoverleggen bij uitstek de plaats zijn om het over dit alledaagse werk
te hebben in combinatie met het willen leren zoals IIGP dat aangeeft. Door samen dicht
bij de praktijk te leren, ligt een pad open om de organisational intelligence binnen Blauw
te benutten. Ondersteunende onderwerpen voor het ontwikkelen van organisational
intelligence zijn (A) het komen tot kennisproductie, (B) gebruik maken van BImogelijkheden en (C) het verkennen van juridische mogelijkheden.
Hoofdstuk 8 consolideert de antwoorden op de onderzoeksvragen, beantwoordt de
probleemstelling en geeft twee aanbevelingen. Verder werpen we nog een blik op de
toekomst van intelligence-gestuurde maatschappelijke veiligheidszorg (IGV). Wij betogen
dat Intelligent Blauw hiervoor een opmaat is. Op grond van onze bevindingen stellen we
dat als de politieorganisatie meer Intelligent Blauw gaat benaderen, zij nog meer de
verbinding zal gaan zoeken met andere organisaties in de maatschappelijke
veiligheidszorg. Zo kan er een systeem ontstaan van intelligente organisaties in de
maatschappelijke veiligheidszorg, die samen sociale innovatie tot stand brengen. Tot slot
van hoofdstuk 8 beschrijven we nog een toekomstbeeld, namelijk het concept Smart
City’s. Het dient als inspiratie om te komen tot Smart Areas in de IGV. Natuurlijk
formuleren we aanbevelingen die enerzijds betrekking hebben op het onderwerp
Intelligent Blauw en de Nationale Politie en anderzijds suggesties doen voor verder
onderzoek.
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SUMMARY
In this study we investigate how the Dutch police practised Intelligence-led policing (ILP).
The objective of ILP is to increase the effectiveness and efficiency of policing by
emphasising the importance of Intelligence. We study ILP from the perspective that the
use of ILP should lead to policing which will meet the demand of society in an intelligent
manner. The use of ILP will broaden the discussion from Meer Blauw (more uniformed
police officers) to Intelligent Blauw (intelligently deployed uniformed police officers). The
objective of the concept Intelligent Blauw is to create a future perspective for Blauw
which will enable them to further develop.
Chapter 1 deals with the context, the scope, the problem statement, and the research
questions. The area of expertise that will be examined for ILP is social, safety, and
security. In our study, we will focus on the police organisation, and therefore we here
remark that policing and the police are not the same concept. To explain policing we use
two Dutch words: maatschappelijke veiligheidszorg (social policing system) and
politiezorg (policing by the police). The police is one of the participants (a subsystem)
within the social policing system. This system has the primary focus on maintaining and
improving the social, safety, and security of our society. At the end of chapter 1 we will
elaborate on our research methods.
Our problem statement (PS) is formulated as follows.
PS: To what extent can local community police forces become Intelligent Blauw if they
would use ILP in an intelligent way?
This problem statement leads to the following five research questions (RQs).
RQ 1:
RQ 2:
RQ 3:
RQ 4:

RQ 5:

What does using ILP in an intelligent manner actually mean?
How can Blauw bring the Intelligent application of ILP into practice?
Which keys can we identify for the problems related to ILP in Blauw?
What is the relationship (a) between Intelligent Blauw and the intelligent
application of ILP by Blauw and (b) between Intelligent Blauw and the identified
keys?
What are the consequences of Intelligent Blauw for organising intelligence?

Chapter 2 makes a start with answering RQ1. First, we will explain the ILP way of working
by describing the ILP framework. This framework is based on the following: (1) integrated
cooperation with other policing subsystems and (2) problem-oriented policing. The
framework can be described as a coherent system of process control (making intelligenceled decisions) and intelligence processes (producing intelligence products). Secondly, we
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describe Blauw in a more theoretical sense; what is the actual meaning of policing by the
police. Here, we make a distinction between (1) a guiding framework for the way in which
Blauw gives meaning to police and (2) an operational framework, which gives an overview
of the tactical possibilities of policing.
Chapter 3 describes the final part of the answer to RQ1. First, we will fill the identified
theoretical gaps in the ILP framework with respect to terms and relations between
intelligence-led decision making, intelligence, and being intelligent. The objective of ILP is
to realise effective and efficient policing by the police. Decisions should be taken based
on intelligence products (intelligence-led decision making) and thus should justify the
deployment of police officers. This justification has a relation with the values and norms
in our society. Actual intelligence is needed in order to define the values. We suggest that
actual intelligence will give Blauw an adequate understanding and comprehension of the
reality all around them. Even more important for Blauw is having the ability to qualify this
reality. By emphasising (a) the quality of the decisions with regard to policing by the
police and (b) the exploration of the term intelligence, we have identified intelligent
norms for intelligence-led decision making. Intelligent norms play a crucial role in
qualifying social, safety, and security issues. By using the term intelligent norms we have
discovered the importance of qualifying and weighing social, safety and security issues,
especially in relation to the policing capacity. This observation makes the use of ILP really
intelligent. The essence of an intelligent way of working is to define an intelligent norm. It
shows the moral dimension of policing by the police, because qualified statements and
legitimacy of policing can be found in our society.
Furthermore, we combine the intelligent ILP way of working with Blauw by connecting
the two dimensions of the intelligent use of ILP with the two dimensions of Blauw in a
decision-making process. We distinguish four phases: (1) to frame, (2) to acquire
knowledge in an intelligent manner, (3) to come to a conclusion and to decide, and (4) to
learn by experience. Together, these phases represent the analytical model Intelligent ILP
(IILP). Finally, Chapter 3 provides insight into the concept of Intelligent Blauw. We discuss
the dimensions of an intelligent organisation, such as (1) the ability to be alert, (2) the
ability to be adaptive, and (3) the ability to be responsive.
Chapter 4 deals with RQ 2. We report the findings of our empirical research. We
investigate the tasking and coordination process at level 1 by using the analytical model
of IILP. We also investigate the relation between a decision taken in a tasking and
coordination group at level 1 and the daily briefing. Based on our findings, we may
conclude that the basic elements for IILP are available in the local police units that have
been studied. However, an intelligent practice of IILP has not been reached. The causes
can be found in: (1) poor quality of the decision-making process, (2) poor understanding
of IILP, and (3) poor connection between tactical and operational levels of process
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control. By examining the issues and decisions taken in different tasking and coordination
group meetings, Blauw should be able to apply the IIGP conceptual model into practice.
Chapter 5 deals with RQ 3. First, we identify the keys to solve the three causes that we
have identified (see RQ2). We replace the negative formulation in the causes by a positive
expression. The keys are therefore the following: (1) to improve the quality of the
decision-making process, (2) to ensure a better understanding of IILP, and (3) to
strengthen the connection between the tactical and operational process control. We are
assuming that key number 1 will trigger key number 2 and key number 3. For key number
1 we have used the “problem statement, assessment, decision-making” (PAD) method.
Our first conclusion is that the use of the PAD method in a practical way can be
advantageous to make intelligence-led decision-making work in practice. By using the
PAD method the focus was first on phase 2 of the decision-making process: to understand
the social, safety, and security issues which will be based on the available intelligence
products. Secondly, focussed attention enabled the police units to improve their informed
decision making, including the use of intelligent norms. As a result, the informed decision
making became more intelligent. Thirdly, in the search for further improvements, other
minor keys have been identified which will further strengthen key number 1. For
example, as result of that, the importance of managing intelligence products on quality
and quantity became more visible.
Our second conclusion is as follows. By focussing on key number 1, key number 1 has
activated key number 2 and key number 3 in a logical way. Key number 2 has led to a
better understanding of IILP. This happened by using the PAD method. Further, key
number 1 activated key number 3 by connecting the activities on a tactical and
operational level. In addition to these two positive conclusions we have also identified
points for improvement to further develop IILP. The main points of interest for Blauw are
in the area of culture and leadership.
Chapter 6 deals with RQ4. First, we examine the relationships between Intelligent Blauw
and IILP. Intelligent Blauw and IILP have clear similarities. However, the differences
between Intelligent Blauw and IILP indicate a promising roadmap: Intelligent Blauw as
source of inspiration. Here we established that the Intelligent Blauw capabilities have not
been adequately developed. We remark that the roadmap is not about how Blauw should
be organised, but how the three abilities of Intelligent Blauw can be further developed.
Next, we investigate to what extent the identified keys can contribute in realizing
Intelligent Blauw? Our assumption is that the understanding of IILP (key number 2) will
strengthen intelligence-led decision making (key number 1). As a result, of that the
interfaces between the tactical and operational processes (key number 3) will be
implemented. By examining the relationships between these keys and the abilities of
Intelligent Blauw, it will become more visible which interfaces will be further developed.
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An important learning point to realise Intelligent Blauw is that the keys must interact with
each other. Alignment of the keys is important. Furthermore, we are aware that we have
used the intelligence products in the IILP model as input, and that we have considered
them as a fact. If the keys will further focus on the abilities of Intelligent Blauw then first
of all the Intelligence products as input for the decision-making process will require
further attention. The ability to diagnose should be further developed. Hence, this
involves the ability of the police organisation to be alert. This development is also
required for the development of Blauw to be responsive. The development of the three
abilities can start by a clear understanding of the keys. So, the roadmap consists of three
phases: (1) to strengthen the decision-making process, (2) to understand IILP, and (3) to
develop the diagnostic capabilities.
Chapter 7 deals with RQ 5. We examine the consequences of Intelligent Blauw for two
topics: the intelligence products and the organisational development. The focus should be
on the diagnostic capabilities of the police organisation (see RQ 4). However, in an earlier
state we have concluded that the current diagnostic capabilities are insufficiently
developed; there is no mature method for delivering intelligence products. Exactly the
lack of this method will cause a dilemma with the current events and with having the
intelligence products available in time. We formulated the implications of Intelligent
Blauw for intelligence products in key number 4: to develop an intelligence discipline,
which (1) is able to meet social science and business criteria and (2) has the objective to
ensure that detailed views about social, safety, and security issues are accurate. For key
number 4 we have started (A) to construct a framework for intelligence products, (B) to
provide a framework for intervention, and (C) to describe knowledge creation for
diagnostic capabilities and interventions.
The consequence of Intelligent Blauw for organisational development is to deploy the
ability to be responsive. We have determined that organisational intelligence (an
indicator of the ability to be adaptive) will prevail. As a direct consequence, we believe
that the local police units will have to play a major role. The tasking and coordination
group meetings are the right place to talk about every day work combined with
continuous learning as indicated by IILP. The supporting topics for the development of
organisational intelligence are as follows: (1) to realise knowledge production, (2) to use
business intelligence capabilities, and (3) to explore legal options.
Chapter 8 consolidates the answers to the research questions, gives an answer the
problem statement and gives two recommendations. Finally, we will take a look at the
future of an intelligence-led social, policing system. We opine that if the police
organisation develop towards Intelligent Blauw, connections with other organisations in
the social policing system will take place. As a result, a system of intelligent organisations
in the social, safety and security domain can be created. This will lead to social innovation
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Hence, we arrive of the concept of of Smart Cities. This idea serves as an inspiration
source to come to Smart Areas in the intelligence-led social, policing system. We
complete this study by remark on Intelligent Blauw Of course, we will formulate
recommendations concerning the subject Intelligent Blauw and the National Police.
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SPECIAAL DANKWOORD
Vanaf het moment dat het onderwerp intelligence-led policing mijn aandacht kreeg,
hebben veel mensen bijgedragen aan mijn gedachtevorming. Zonder uitputtend te
kunnen zijn, wil ik in dit speciaal dankwoord mijn erkentelijkheid aan hen uitspreken.
Allereerst wil ik hier bedanken Piet Verbree, het voormalige hoofd misdaadanalyse van de
(voormalige) politieregio Noord Holland Noord. Eind jaren negentig was Piet mijn
opdrachtgever voor het maken van een criminaliteitsbeeldanalyse van zijn regio. Samen
met zijn team analisten, in het bijzonder Angelique Groot-Bas, Saskia van de VemdeRasch en Martin Kool, hebben wij onze eerste stappen gezet in de wereld van ILP. Onze
tocht is geëindigd met een presentatie van onze bevindingen op de International Analyst
Conference ‘Challenging Tomorrow’s Crime’ van NCIS in London. Ik denk nog altijd met
heel veel plezier terug aan deze tijd.
Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan dr. Jan Kortekaas en mr. drs. Maaike van Walstijn
met wie ik voor het eerst heb gepubliceerd over het onderwerp ILP. Dit geldt ook voor
prof. mr. Bert Niemeijer met wie ik later over ILP heb mogen publiceren.
Verder ben ik grote dank verschuldigd aan Joep Pattijn. Joep heeft als hoofd van het
Programma ABRIO mij de gelegenheid gegeven om het project IGO in de periode 2000 –
2004 onder mijn hoede te nemen. Hierdoor heb ik de mogelijkheid gehad om IGP in
Groot-Brittannië te verkennen en mijn kennis te vergoten. Naast het feit dat Joep in de
ABRIO-jaren echt mijn maatje was, is hij mijn inspiratiebron geweest om steeds weer
kritisch naar mezelf te kijken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in mijn proefschrift
schrijven. Joep bedankt!
Binnen het project IGP ben ik veel mensen dankbaar. Mijn dank gaat allereerst uit naar de
leden van de stuurgroep IGO en in het bijzonder Henk Jansen, Sjoerd Bloemsma, PieterJaap Aalbersberg en Wilbert Paulissen. Verder de projectleiders IGO Gijs Baan, Bert de
Bruin, Joop de Kok, Collin Brown, Nienke van Altena, Krista Smit en in het bijzonder Hans
Sterkens, die altijd een luisterend oor had. Tot slot de leden van de verschillende
werkgroepen waarvan ik in het bijzonder wil noemen dr. Ben Rovers, Jan ter Mors en Eric
Pastoor.
Naast de collegae binnen het project IGO, ben ik vooral dank verschuldigd aan al mijn
collegae bij het programma ABRIO. Ik noem hier in het bijzonder: Alex Klaverdijk, Jac
Nouwens, Etty van Steeg, Henk Timmer, Remco Dijkstra, Nicole Lintjens, Jeanne van
Sprakelaar, Jan van Duin, Piet van den Dool, Bert Veltkamp, Henk Rensen, Andre de Kievit,
John Hielckert en Marrielle Oonk.
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Na mijn vertrek bij ABRIO ben ik gaan werken bij het korps Hollands Midden. Hier gaat
mijn dank allereerst uit naar Ron Maas, mijn voormalige chef binnen de dienst Informatie.
Hij heeft IGP altijd een warm hart toegedragen. Daarnaast wil ik mijn team BU PIA
bedanken: Hans Gelderman, Gert Heikoop, Peter Kerklaan, Eva Meijerink en Rob van der
Schoor. Samen mochten we de IGP-trainingen in het korps verzorgen. Graag bedank ik
jullie voor alle inzet, de lach en de traan. Voorts nog een dankwoord aan mijn collegae BU
chefs en hun plaatsvervangers: Gerrit Parlevliet, Adé van Duijn, Henk Langemaat, Jan
Minnekus, Jan Rogier, Conny van der Horst en Desirée Strijk.
Natuurlijk ben ik dr. Joop Verbeek erkentelijk voor het leggen van het eerste contact met
prof. dr. Jaap van den Herik en prof. mr. Theo de Roos.
In het bijzonder bedank ik de teamchefs Peter Koot, John Oppelaar, Jaap de Kok en Henk
van der Veek en hun uitvoerend teamchefs/bedrijfvoerders Johan Mieremet, Jolanda
Ruiter, Jeroen van de Ven, Maarten Jansen, Marjolijn Aarts, en Marsha Wiltenburg voor
hun enthousiasme, de open gesprekken en het vertrouwen. Ik heb veel van jullie geleerd.
De afgelopen jaren ben ik vooral veel dank verschuldigd aan Ries Straver en Ivo van
Duijneveldt, met wie ik (tot op heden) het actieonderzoek naar FoBo/informatiesturing
mag uitvoeren. Onze gesprekken tijdens de kopjes koffie in het A4-restaurant zijn altijd
inspirerend! Daarnaast wil ik nog speciaal Sandra Breet noemen, die de afgelopen jaren
projectleider FoBo was en nu projectleider teambriefing is. Naast de inhoudelijke
gesprekken over IGP/FoBo was haar interesse in mijn dissertatie zeer welkom. Mijn dank
daarvoor is groot, want het schrijven van een proefschrift kan eenzaam zijn. Hetzelfde
geldt de afgelopen maanden voor Hermes van Limbeek. Voorts wil ik de medewerkers
van de dienst Informatie (in het bijzonder Hans Hogervorst) en de politieteams bedanken
voor het mogen uitvoeren van mijn onderzoek.
Ook hier nog een dankwoord aan Joke Hellemons, de persoonlijk assistente van Jaap. Zij
was altijd weer bereid om me te helpen als ik iets nodig had voor mijn proefschrift of het
maken van een afspraak met Jaap.
Letty Raaphorst, Jaap’s vrouw, ben ik dank verschuldigd voor de grote mate van
gastvrijheid en gezelligheid die er altijd weer is in Huize Van den Herik. Ook op tijden dat
anderen genieten van hun vrije tijd.
Naast alle collegae ben ik vooral grote dank verschuldigd aan mijn ouders. Hoewel mijn
vader helaas in 2004 is overleden, weet ik hoe graag hij wilde dat ik zou promoveren. Ik
draag mijn studie dan ook op aan hem. Mijn moeder dank ik, omdat het ‘er zijn’ voor mij
altijd aanwezig is. Mijn broer Ton bedank ik voor zijn relativeringen, die altijd zijn aan te
brengen in het leven! Verder dank aan mijn schoonfamilie Herman en Paulien Derksen
voor de interesse die jullie altijd hebben getoond.
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Last but not least dank aan wat ik altijd mijn ‘spontaan ontstane familie’ noem. Mijn
‘zusje’, Nicole Migchelsen-Van Oers met wie ik al weer meer dan 40 jaar lief en leed deel
en aan wie ik nu mag melden dat het "dikke boek" af is. Tot slot mijn vrienden: Wieteke
van Hulten, Ton Kooijman, Ronald en Saskia Heerema, Marion Takens, Anneke Allewijn,
Fatima Groen, Jan Peter Bergfeld, Mirjam Roemeratoe-Flipse, Jessica Zoet, Oenita
Teeuwen, Petra Diederiks en natuurlijk de mama’s en papa’s van de ouderraad en school.
Zonder jullie zou het leven veel stiller zijn!
Michel, Thom en Tristan, wij hebben hier niet veel woorden nodig. Veel spreekt bij ons
vanzelf. Wel kan ik nu zeggen dat ik weer wat meer tijd voor jullie heb.
Paulien Meesters,
Nieuw Vennep, 20 oktober 2014.
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