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1 Het programma Blauw Vakmanschap 
 
Het einddoel van het Programma is dat het, over een jaar of vier, vijf, tot de normale 
standaard routine behoort dat in alle "blauwe" teams in het land men geregeld met elkaar 
terug kijkt naar de eigen dienst en leert van bijzondere momenten. Door op deze manier te 
reflecteren kunnen politiemensen hun manier van optreden blijven verbeteren en vernieuwen. 
Het gaat in eerste aanleg over de aanpak van incidenten en problemen. Problemen zijn 
terugkerende incidenten (zoals woninginbraken en jeugdoverlast, etc). 
Er zijn vanzelfsprekend veel meer initiatieven in het land die direct of indirect een  zelfde doel 
hebben. Het programma Blauw Vakmanschap wil zoveel als mogelijk verbinding krijgen en 
houden met deze initiatieven en op die manier  synergie creëren en gezamenlijk het leren 
binnen de blauwe teams versterken.  
Het programma heeft als subdoelen : 

• ontdekken hoe dit ervaringsleren in de praktijk het best kan plaatsvinden;  
• kennis over blauw vakmanschap (goede politieverhalen) ontsluiten voor alle eenheden 

van de Nationale politie en het politieonderwijs; 
• docenten van de Politieacademie een zinvolle verbinding met de praktijk bieden door 

hen in te zetten als "facilitators" van het ervaringsleren in de teams.  
 
Belangrijke principes van het programma Blauw Vakmanschap liggen in het verlengde van de 
visie van  Jan Nap zoals beschreven in zijn publicatie Vragen naar goed politiewerk: belang-
stellend ontwikkelen van de alledaagse praktijk (2012). 
 

2 Doel en onderzoeksvragen van het onderzoek 
 
Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de werkzame elementen van de methode, de 
aanpak en de begeleiding  van politieteams bij het gezamenlijk bespreken van concrete 
casuïstiek over politiewerk, ter verbetering en verdere ontwikkeling van het programma Blauw 
Vakmanschap en ter verzameling van materiaal dat leerstof kan vormen voor andere 
politieteams en voor het onderwijs. 
 
Het onderzoek is gericht op 3 onderzoeksvragen: 
1. Wat en hoe leren de teams van de casuïstiek?  
2. Welke (rand)voorwaarden en condities zijn nodig om te leren?  

Zowel ten aanzien van de methode, de aanpak als de begeleiding 
3. Welke casuïstiek komt naar voren? 
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3 Uitvoering van het onderzoek 
 
Het onderzoek is uitgevoerd als een beschrijvend, ontwerpgericht praktijkonderzoek. We 
hebben  6 casussen op voornamelijk kwalitatieve wijze onderzocht. We hebben ook een 
vragenlijst uitgezet onder medewerkers die deelgenomen hebben aan BV bijeenkomsten. Dit 
was met name gericht op de agenten die niet aanwezig konden zijn bij de groepsinterviews 
met collega’s. Tevens zijn er een aantal observaties gedaan door onderzoekers door aanwezig 
te zijn bij BV gesprekken.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door vier onderzoekers van het lectoraat lerende 
politieorganisatie. Zij hebben bij het voeren van de gesprekken met betrokkenen (teamchefs, 
deelnemers en facilitators) samengewerkt met facilitators van het programma BV. Hiervoor is 
gekozen om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis bij facilitators en om de 
feedback en de kennis die het onderzoek oplevert ook meteen te ‘incorporeren’ bij de 
facilitators.  
 
Samengevat zijn onderzoeksdata verzameld op de volgende manieren: 
• verzamelen beschikbare verslagen van BV-besprekingen ; 
• interviewen van de teamchef en/of operationeel expert,  deelnemer(s) en  
              een facilitator; 
• observeren van een Blauw Vakmanschap-bespreking (indien mogelijk) 
• uitzetten van een digitale vragenlijst bij deelnemers. 
 
Daarnaast verzamelen de onderzoekers overkoepelende en verbindende data door:  
• analyse van beschikbare documentatie binnen het programma BV 
• crosscase analyse over de beschrijving van alle onderzoekscases  
• analyse van de digitale vragenlijsten ingevuld door deelnemers 
• focusbijeenkomsten met facilitators 
 
Aan het werken met direct betrokken facilitators kunnen ook bezwaren kleven. Er zou het 
effect kunnen optreden dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Anders gezegd: de facilitators 
zeggen van hun eigen programma dat het goed werkt. Het voorkomen van dit effect stelt hoge 
eisen aan de betrouwbaarheid. De data moeten van goede kwaliteit zijn, dat wil zeggen dat 
andere onderzoekers bij herhaalde meting tot dezelfde resultaten zouden moeten. Om deze 
mogelijke fouten te voorkomen zijn vrijwel alle gesprekken opgenomen, uitvoerig uitgewerkt 
en samengevat met goedkeuring van de respondenten. De onderzoekers van het lectoraat 
hebben steeds de verslagen vastgesteld. De facilitators die als mede onderzoekers hebben 
opgetreden hebben niet hun eigen cases onderzocht, maar steeds die van andere facilitators. 
De verwerking van alle data (observaties, vragenlijst, gespreksverslagen) tot 
casusbeschrijvingen is steeds gedaan door onderzoekers van het lectoraat. Facilitator-
onderzoekers hebben slechts een adviserende rol gehad bij de goedkeuring van deze 
casusbeschrijvingen. 
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Deze casussen (team Hardenberg, team Purmerend, team Kennemerkust, Openbare Orde 
Team Rotterdam centrum, team Rotterdam Crooswijk en team Heerlen/Hoensbroek)  zijn 
gekozen op basis van praktische overwegingen, variatie in succes en variatie in al dan niet nog 
geplande Blauw Vakmanschap-besprekingen. 
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4 Bevindingen 
Per onderzoeksvraag beschrijven we hierna de bevindingen. 

4.1 Wat en hoe leren de teams van de casuïstiek?  
 
Het hart van het programma Blauw vakmanschap bestaat uit  een collegiale bespreking over 
één of meerdere actuele situaties waarin men gezamenlijk heeft opgetreden.  De teamchefs, 
operationeel experts en deelnemers geven aan dat de gespreksmethode en de 
gespreksbegeleiding belangrijke ingrediënten zijn voor de leereffecten die Blauw vakmanschap 
kan hebben. Hierna bespreken we deze drie aspecten: gespreksmethode, gespreksbegeleiding 
en leereffecten. 

Gespreksmethode 
De deelnemers aan blauw vakmanschap geven aan dat de gespreksmethode die de facilitators 
hebben geïntroduceerd een belangrijk ingrediënt is voor de gesprekken over het vak die men 
heeft gehad. De methodiek is duidelijk, helder en heeft de juiste toon. Er is voldoende ruimte 
om uit te nodigen tot openheid en in gesprek te gaan over onderliggende gevoelens. De 
aanpak is niet te strak of juist weer te uitgekristalliseerd. De methode biedt ruimte voor 
meerdere meningen. Iedereen die aanwezig is kan aan bod komen. Dat geldt ook voor de 
mensen die niet direct bij de praktijkcasus betrokken waren. 
 
Een belangrijk kenmerk van de methode is dat het start met het bespreken van de feiten rond 
de gekozen casus, het te bespreken politieoptreden. Zo kan een gesprek gevoerd worden 
waarin collega´s niet meteen met oordelen komen, dat maakt het gesprek veilig.  Vervolgens 
ligt het accent op de beslismomenten van de inbrenger(s) van de casus, ook hierbij is het 
uitstellen van oordelen van belang. Het gesprek kan daarmee komen op een diepere laag, 
waarin de deelnemers overwegingen te horen krijgen die achter de beslissingen schuil gingen. 
In laatste instantie komt de focus te liggen op leermomenten en het verkennen van mogelijke 
alternatieven. Hierbij komt naar voren welke overwegingen de vakmensen hebben gehad bij 
de keuze van hun optreden, waarbij ook de link gelegd kan worden naar bestaande 
standaards, regels of procedures. Men waardeert ook zeer dat hierbij in het gesprek op een 
eenvoudige manier  de vragen naar onderliggende waarden en het burgerperspectief naar 
voren komen aan de hand van de drie vragen: werkt het, deugt het en doet het deugd? 

Gespreksbegeleiding 
De facilitators van de politieacademie kunnen sociale veiligheid creëren in het team door met 
rust en aandacht te faciliteren. Hierbij helpt het wanneer zij tijd nemen  voor kennismaking en 
meelopen in de praktijk, zodat er een vertrouwensband met het team kan ontstaan. Als dit 
goed verloopt kan er een horizontale relatie ontstaan tussen facilitator en team en is er geen 
sprake van ongewenste beïnvloeding door hiërarchie, ook niet als de facilitator de rang van 
commissaris heeft. Sociale veiligheid door de aanwezigheid van een basis van vertrouwen in de 
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groep is van groot belang, zodat de deelnemers en leidinggevenden1 niet bang zijn dat hun 
verhaal in de wandelgangen of in functioneringsgesprekken tegen hen gebruikt kan worden. 
Het is belangrijk dat ten minste één van de facilitators vanuit senioriteit en ervaring de context 
van het operationele politiewerk begrijpt. Wanneer de andere facilitor geen politiële 
achtergrond heeft, kan dat overigens ook een voordeel zijn, wanneer dat brengt de 
verwondering in door de externe blik.  
 
Facilitators betrekken deelnemers door goede belangstellende vragen te stellen, doorvragen 
te stellen, focus aan te reiken, te filteren wat van belang is, terug te komen op wat eerder 
gezegd is en ruimte te geven aan gevoelens. Door deze openende manier van begeleiden kan 
een diepere laag geraakt worden die leidt tot werkelijk contact tussen collega’s en het 
uitwisselen van professionele overwegingen achter de beslissingen die zij tijdens het optreden 
hebben genomen.  
 
De facilitators hebben ook een rol in het overdragen van de aanpak en methode naar het team 
zelf. Hierbij werkt het wanneer zij de leidinggevende en de deelnemers na verloop van tijd 
uitnodigen en aansporen om ook zelf vragen te gaan stellen en de methode te hanteren. Op 
die manier kan de werkzaamheid van Blauw vakmanschap verder worden vergroot en in de 
toekomst worden doorgezet. De rol van de facilitator kan dan meer verschuiven naar het 
zorgen voor goede voorwaarden en condities en het bieden van coaching en feedback aan de 
collega die de directe gespreksleiding op zich heeft genomen. Van de deelnemers vindt 38% 
het belangrijk dat een collega uit het eigen team deze gesprekken kan begeleiden, 29% vindt 
dat niet van belang. 
 
Leidinggevenden en deelnemers vinden het voor het welslagen van Blauw Vakmanschap 
besprekingen belangrijk dat de teamleider of operationeel expert (of ervaren collega), die na 
de facilitator de rol van gespreksbegeleider op zich neemt, iemand is die passie heeft voor het 
politievak en het belang ervan inziet om met collega’s samen te werken aan het continu 
ontwikkelen van het vak direct gerelateerd aan het dagelijkse werk. Ook geven zij aan dat deze 
gespreksbegeleider over  gezag moet beschikken (en niet handelt vanuit macht),  ‘één van hen’ 
is, ook eigen praktijkcasussen inbrengt en oprecht belangstellend is. Een citaat van een 
deelnemer: “Na het op gang brengen van het gesprek deed de leidinggevende als gelijke mee 
aan het gesprek. Dat voelde gelijkwaardig. Wat hij zegt weegt net zo zwaar als wat een 
aspirant zegt. “ Men is duidelijk te spreken over de wijze waarop collega’s de rol van 
gespreksleider vervullen: 86% vindt deze begeleiding voldoende of goed. 

Leereffecten 
Het leereffect van Blauw vakmanschap dat het meest duidelijk naar voren komt is de 
verbeterde  teamdynamiek. De besprekingen van de incidenten leiden tot een hechter team. 
De collega’s leren elkaar beter kennen, gaan door de openheid beter met elkaar praten en zijn 
zorgzamer voor elkaar. Men ziet en begrijpt beter hoe de ander in het werk staat, en welke 
overwegingen de ander heeft.   

1 Overal waar staat ‘leidinggevende’ kan, afhankelijk van de lokale situatie, ‘teamleider’ of ‘operationeel 
expert’ gelezen worden.  

Blauw Vakmanschap onderzoek – eindrapportage   -   22 mei 2015                                         5/36 

 

                                                           



 
Dit leereffect verbreedt zich vaak ook naar momenten buiten de collegiale bespreking in  het 
team: 68% geeft aan dat men zelf vaker gesprekken is gaan voeren over vakmanschap. Men 
vindt een aparte bijeenkomst de van circa twee uur qua setting en duur het meest geschikt 
voor een casusbespreking (55%). Men vindt ook een casus tijdens een debriefing een geschikt 
moment (42%), evenals één op één gesprekken over het werk in de ‘informele ruimte’ (39%) of 
casusbesprekingen tijdens een teamdag (39%). Er zijn teams waar men de ‘verdiepende’ 
gespreksaanpak soms ook hanteert tijdens de debriefing aan het eind of bij de overdracht van 
een dienst. In andere teams geeft men juist aan dat de tijd dan te kort is en dan het risico 
ontstaat dat de verdieping van het delen van beslismomenten en achterliggende beleving 
weer verdwijnt. 
 
Enkele deelnemers geven aan dat het politiecultuur is om elkaar beter niet aan te spreken, 
omdat je elkaar op straat nodig hebt. Ze hebben ervaren door Blauw vakmanschap en andere 
interventies in het team dat ze juist zijn toegegroeid naar een manier van spreken die meer 
open is en waarin feedback geven zinvol is. “Zolang we maar niet hoeven te oefenen met 
feedback geven”, aldus een van de deelnemers. 
 
Lastiger concreet te maken is het leereffect op het politiewerk zelf. Er zijn wel voorbeelden 
waarmee deelnemende agenten aangeven hoe hun handelingskader is vergroot. Een van de 
collega’s vertelde dat hij had ontdekt hoe je een gemeentelijke verordening kan gebruiken om 
een verdachte auto te doorzoeken zonder nadere toestemming. De volgende dag kwam dat 
een andere collega al van pas en kon hij het meteen gebruiken. Meestal is het minder duidelijk 
aan te wijzen wanneer en hoe het optreden in het dagelijks werk nu precies veranderd is.  Een 
teamchef gaf aan: “Ik moet zeggen dat de collega’s als ze klaar zijn, inclusief ikzelf, allemaal 
weggaan met een gevoelde onzichtbare tas. Daarin zit soms best wel veel huiswerk, waarmee 
je mee aan de slag gaat in je hoofd en soms in je eigen handelen, dus zowel  mentaal en 
fysiek.” Van de deelnemende agenten geeft 61 % aan dat zij de kennis en ervaring van collega’s 
meer benutten na de gesprekken. 
 

4.2 Welke voorwaarden en condities zijn nodig om te leren?  
 
In de beantwoording van de onderzoeksvraag wat en hoe de teams leren van de casuïstiek is 
niet beschreven onder welke voorwaarden of condities dit leren mogelijk is geweest. Dat zou 
de lezer kunnen verleiden om de conclusie te trekken dat Blauw vakmanschap altijd wel leidt 
tot één of andere vorm van leren. Dit is echter een generalisatie die zeker niet te 
rechtvaardigen is op grond van dit onderzoek. We zijn immers vooral op zoek geweest naar de 
vraag of en wanneer leren heeft plaatsgevonden, niet naar een oordeel of men er veel, weinig 
of niet van heeft geleerd. Vandaar dat het van groot belang is om te beschrijven welke 
voorwaarden en condities er zijn in en rond Blauw vakmanschap waaraan voldaan moet zijn 
om het leren kunnen bevorderen. 
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Contractering met teamchef en teamleden 
Het blijkt van belang dat de facilitator alleen van start gaat met Blauw vakmanschap nadat er 
een direct ‘contract’ is afgesloten met de teamchef en de teamleden. Het gaat hierbij niet om 
een schriftelijk contract, maar een psychologisch contract tussen betrokkenen. Het is 
voorgekomen dat er vooraf alleen contact was met een opdrachtgever van een hoger echelon, 
zonder rechtstreekse afstemming met de direct betrokkenen.  Toen de facilitator in het team 
wilde gaan werken bleek daar onvoldoende steun om in te stappen. Omgekeerd bleek het ook 
van belang dat teamchef en team de support ervaren van het hogere echelon om tijd en 
ruimte vrij te maken voor blauw vakmanschap en de eventuele voorwaarden die daarvoor 
nodig zijn (zie verderop in deze paragraaf). 
 
Voor het team dat mee gaat doen aan Blauw vakmanschap blijkt het van groot belang dat zij 
inzicht hebben in wat Blauw vakmanschap precies behelsd en hoe het aangepakt zal worden.  
In één geval waarin dit niet was gebeurd, bleek dat teamleden niet aanwezig waren tijdens de 
bijeenkomst. Ze gaven prioriteit aan andere activiteiten en na later bleek hadden ze twijfels of 
BV voor hen wel toegevoegde waarde zou hebben of zelfs bedreigend zou kunnen zijn als ze 
met eigen casuïstiek voor de dag zouden moeten komen. Onheldere verwachtingen bij 
deelnemers over de aanpak en opbrengst van BV leiden ertoe dat de drempel voor deelname 
aan de besprekingen te hoog wordt. 
Meerdere deelnemers geven aan dat de naam ‘Blauw Vakmanschap’ niet direct het juiste 
beeld oproept van wat er in de casusbesprekingen gebeurt. Zij ervaren het dan als een 
containerbegrip en associëren BV niet met het samen voeren van een goed gesprek over het 
werk, met de eigen persoonlijke en gezamenlijke praktijkervaringen als bron van ontwikkeling.  
 
In meerdere van de onderzoekscases  heeft men genoemd dat er ‘systeembelemmeringen’ zijn 
die goed politievakmanschap in de weg staan. Het gaat daarbij om werkprotocollen, 
technische hulpmiddelen  of organisatorische condities die het moeilijk maken om het 
politiewerk door eigen professioneel handelen te verbeteren. In de vragenlijst is de stelling 
geponeerd dat men na deelname aan BV elkaar als collega’s meer is gaan steunen en sturen in 
de richting van afgesproken protocollen en werkwijzen. 38% van de respondenten gaf aan dat 
men het (helemaal) met deze stelling eens is, 32% vindt dat dit deels het geval is en 29% is het 
oneens met deze stelling. Het antwoord is daarmee niet eenduidig.  
 
Dat een team systeembelemmeringen ervaart kan echter ook een signaal zijn van zwak 
onderling vertrouwen, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om leergesprekken met het 
team te voeren, aldus meerdere facilitators. 

Werken met eigen groep 
Uit de analyse van de casuïstiek komt naar voren dat de kans op leerzame besprekingen over 
het vak groter is als het team onderling al een basis heeft gelegd voor het samenwerken en de 
leidinggevende al een band heeft met de groep. Dit is zeker van belang wanneer deze 
leidinggevende of een collega later ook als gespreksleider gaat optreden. Als het een team is 
waar veel nieuwe medewerkers zijn en nog niet iedereen werkervaring heeft met de 
leidinggevende, is het klimaat nog onvoldoende vertrouwd om deze diepgaande gesprekken te 
hebben over het vak. Er zijn ook wisselende ervaringen opgedaan met grote groepen tijdens 
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casusbesprekingen. Soms lukt het om met meer dan 20 mensen een casus te bespreken, maar 
er zijn ook voorbeelden waaruit blijkt dat er anonimiteit ontstaat en daardoor de diepgang 
ontbreekt. De voorkeur van de facilitators gaat ernaar uit om mensen bij elkaar te hebben die 
werkervaringen (dus casuïstiek) met elkaar hebben opgedaan en groepen die tussen de 5 en 
15 mensen zijn. De respondenten van de vragenlijst delen deze mening en geven nog 
specifieker aan dat hun voorkeur ligt bij groepen van 6 tot en met 10 collega’s. 
 
Het is ook gebleken dat het averechts kan uitwerken wanneer de leidinggevende van de groep 
wel aanwezig is, maar zich niet in het gesprek mengt, ook niet door als deelnemer mee te doen 
aan de casusbespreking. De fysieke ruimte die gekozen is of beschikbaar is voor de 
casusbespreking kan soms ook een belemmering vormen. Teveel mensen in een te kleine 
kamer leidt niet tot de betrokkenheid en concentratie die nodig is voor een goed gesprek. 

Past in bredere aanpak team 
De respondenten geven aan dat de besprekingen van BV bijdragen aan meer onderlinge 
verbinding in het team, waardoor een klimaat ontstaat waarin collega’s onderling makkelijker 
in gesprek komen over elkaars vakmanschap. De respondenten uit de vragenlijst geeft de helft 
aan dat zij elkaar na de BV bijeenkomsten meer feedback geven over resultaten en effecten 
van werk. Zij vermelden echter ook dat er snel sprake is van uitdoving van dit effect als er geen 
BV besprekingen meer zijn in het team.  
 
Leidinggevende respondenten geven ook aan dat de beroepshouding om steeds het vak te 
willen ontwikkelen bij chefs en operationeel experts wel al aanwezig moet zijn wil BV aanslaan 
in het team. Deze beroepshouding is zo bezien een voorwaarde voor het welslagen van BV en 
niet omgekeerd, dat zou de verwachtingen van BV te hoog kunnen opstuwen! 
 
Het zijn zeker niet alleen de gesprekken over casuïstiek die leiden tot leereffecten in de teams. 
Het is – zoals eerder ook al vermeld - van belang dat er een zorgvuldige aanloop is waarin team 
en teamleden elkaar voldoende kennen en op elkaar kunnen vertrouwen. Ook blijkt in de 
meeste teams die we gesproken hebben dat er een brede variëteit aan teamleden is die met 
elkaar een goede politiële kennisbasis hebben.  
 
Politieteams zitten op het moment van dit onderzoek in een woelig vaarwater. Veel 
organisatorische veranderingen, veel protocollen en richtlijnen (van andere programma’s), 
onduidelijkheden rond huisvesting en wisselingen in teamsamenstelling. Deze ontwikkelingen 
kunnen leiden tot onvoldoende rust in de teams om op een zinvolle manier met BV te werken. 
Bovendien is het voor de teamleden van groot belang dat zij de samenhang kunnen zien tussen 
BV en de andere programma’s. Het is daarom ook van belang dat facilitators dit kunnen 
aangeven en toelichten. 

Maatwerk en professionaliteit facilitators  
Iedere onderzoekscasus van BV is weer duidelijk anders dan de andere. Het blijkt uit de zes 
onderzoekscasussen die we geanalyseerd hebben dat ieder team in de eigen context en setting 
specifieke kenmerken heeft en dat het belangrijk is dat de facilitators in hun aanpak rekening 
houden met de wensen en kenmerken van verschillende teams. Zo blijkt de ene groep wel en 
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de andere groep juist geen behoefte te hebben aan het uitleggen van theoretische modellen. 
Soms past het om vooraf een goede uitleg te geven van BV, in andere teams werkt het juist het 
beste om meteen met casusbesprekingen aan de slag te gaan en pas achteraf meer uitleg en 
achtergronden te geven.  
 
In ieder team blijken de mogelijkheden telkens weer anders om leidinggevenden of 
operationeel experts te vinden die ook gesprekken willen begeleiden. Uit de 
onderzoekscasussen blijkt ook dat het niet vanzelfsprekend is dat een teamchef of 
operationeel expert affiniteit en basisvaardigheid heeft om BV gesprekken te organiseren en 
begeleiden. Niet iedereen lijkt hiervoor geschikt en het is belangrijk dat de facilitator van BV 
hier een goed oog voor heeft. Dat geldt ook voor de keuze van de casuïstiek. Als een casus te 
abstract blijft, men niet ingaat op de concrete situationele aspecten, blijkt het leereffect en de 
betrokkenheid bij deelnemers lager. Het is dus van groot belang om met elkaar in te schatten 
of voorgestelde casussen echt kunnen leiden tot diepgaande en betrokken gesprekken. 
 
Dit vraagt dat er veel aandacht is voor de professionele ontwikkeling en ondersteuning van de 
facilitators. Van begin af aan heeft het team van facilitators met elkaar een ‘Community of 
Practice’ (CoP) gevormd, waarin zij ook onderling met elkaar eigen casuïstiek hebben 
besproken. Het betrof hier met name casuïstiek betreffende het eigen optreden als facilitator. 
Zo konden zij van elkaar leren en moeilijke keuzes en situaties ook met elkaar doornemen. 
Deze CoP past goed in de formule van BV, waarin men niet een methode of instrumenten 
heeft ontwikkeld die op zich kunnen staan, maar die juist een goede professionele toepassing  
nodig hebben om tot hun recht te komen. Alleen de Body of Knowledge kennen die voor BV is 
uitgewerkt is onvoldoende. Facilitators moeten de onderliggende principes hebben 
geïnternaliseerd. Dat vraagt van hen om ermee te oefenen in combinatie met begeleiding en 
coaching. Op die manier krijgen facilitators het concept ‘in de vingers’. 
 

4.3 Welke casuïstiek komt naar voren? 
 
Deze onderzoeksvraag is geformuleerd met de onderliggende gedachte dat de inhoudelijke 
casuïstiek wellicht geschreven materiaal zou kunnen opleveren waar andere collega’s ook van 
zouden kunnen leren, bijvoorbeeld via de lessen van de politieacademie. Gaandeweg het 
onderzoek is echter steeds duidelijker geworden dat de inhoudelijke leerpunten uit de 
casuïstiek meestal gaan over gedrag en de achterliggende overwegingen bij optreden in relatie 
tot de context waarin men opereert. Ter illustratie hiervan een voorbeeld uit één van de blauw 
vakmanschap sessies. 

Casus woonwagenkamp 
Twee geüniformeerde politieambtenaren bevinden zich aan het begin van de nachtdienst op 
het woonwagenkamp. Zij komen poolshoogte nemen bij de woonwagen van Bo en zien dat er 
zich twee mensen in de camper van Bo bevinden. Zij gaan er van uit dat het Bo en zijn vriendin 
zijn. Er rijden twee auto’s het kamp op met als inzittenden in het totaal zes 
woonwagenbewoners, afkomstig van  andere kampen. Deze zes springen de auto’s uit met 
honkbalknuppels. Zij kijken langs de twee politiemensen en lopen naar de achterste 
woonwagen (van Bo). De collega’s overwegen hun vuurwapen te trekken, maar vrezen dat de 
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mannen met de knuppels hen te lijf zullen gaan. Ze grijpen niet in, de zes mannen slaan de boel 
totall loss. Bo zit volgens de collega's in de camper en niet in de woonwagen. Even later komen 
de zes, met in hun kielzog Bo en zijn vriendin de woonwagen uit.  Bo bleek 's middags gedreigd 
te hebben de zes dood te schieten. Iedereen is zwaar onder invloed van drank en cocaïne. Bo 
heeft een hoofdwond en zijn vrouwelijke partner een gebroken hand. Na overleg met de OvD 
wordt besloten de namen en kentekens te noteren en verder niet in de grijpen. 
 
De afwegingen van de collega's zijn als volgt. Volgens hun is er niemand in de woonwagen. Zij 
denken Bo gezien te hebben in de camper. Het geweld van de mannen zal alleen materiële 
schade opleveren. Een poging de mannen daarvan te weerhouden en om  hen aan te houden 
zal naar hun verwachting zeker leiden tot escalatie van het geweld en mogelijk 
vuurwapengebruik van de politie. Zij komen tot het oordeel dat het middel (ingrijpen) erger is 
dan de kwaal (openlijk geweld met alleen materiele schade). Zij besluiten de ogen goed de kost 
te geven, kentekens noteren enzovoorts. De collega’s horen na afloop van de 
geweldsuitbarsting de verhalen aan. Maar niemand van de aanwezige personen wil ook maar 
iets. Ze zijn allemaal zwaar onder invloed van drank en cocaïne. Het argument van 
geweldsescalatie bij ingrijpen van de politie geldt nog volgens hen nog steeds. 
 
Belangrijkste drijfveer voor één van de twee agenten, die de casus inbrengt, om niet in te 
grijpen is dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de collega's. Hij wil dat de collega's zonder 
letsel, ongeschonden, het terrein kunnen verlaten. De woonwagenbewoners hebben bovendien 
zo hun eigen normen en waarden. De bedreigingen en de geweldplegingen vinden steeds over 
en weer plaats.  
De agent heeft zich in zijn afwegingen laten leiden door het belang van de veiligheid van de 
collega's. Dat siert hem, dat verdient respect en de collega's begrijpen dat ook.  
 
Bezien vanuit de (omwonende) burgers ontstaat er een ander beeld. Door het niet ingrijpen van 
de politie krijgen burgers het gevoel dat er een "vrijstaat woonwagenkamp" is. De betrokken 
agent heeft hier geen moment bij stilgestaan. De teamchef zegt dat omwonenden van het 
woonwagenkamp hem hebben gevraagd hoe zij hun bescherming moeten regelen nu de politie 
bang is voor de woonwagenbewoners en bang is om in te grijpen bij geweld. Dat komt wel 
binnen bij de agent. Het doet zeer. Dat is een effect dat hij zeker niet wil. Dit zal volgende keer 
zijn overwegingen anders maken. 
 
Het is op zichzelf interessant over deze casus in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in een 
onderwijssetting. De waarde ervan is echter vooral voor de direct betrokken agenten en de 
collega’s uit het team van belang. Het optreden van deze casus kan alleen begrepen worden 
als het ook bezien wordt in het licht van de problematiek van de buurt en de situatie waarin 
het team op het moment van de bespreking van de casus verkeert.  
 
Tijdens het onderzoek bleek de beperkte generaliseerbaarheid van casuïstiek ook tijdens een 
bespreking van blauwe vakmensen uit twee verschillende eenheden en docenten van de 
politieacademie. De groepen waren gemengd en de betrokkenen gaven aan dat zij het lastig 
vonden om de leerpunten van anderen mee te nemen naar het eigen team. 
 
Om die reden hebben de onderzoekers besloten geen overzicht te maken van de inhoudelijke 
vraagstukken die zijn besproken tijdens de BV bijeenkomsten. De waarde van de casuïstiek 
bespreking  zit veel meer in het ontwikkelen van de teamdynamiek, zoals besproken bij de 
leereffecten van BV.  
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Conclusies 
 
1 Blauw vakmanschap werkt  

Blauw Vakmanschap kan bijdragen aan de ontwikkeling van vakmanschap bij 
politiemensen in de basispolitiezorg door in onderlinge verdiepende, reflectieve 
gesprekken op waardenniveau, volgens een duidelijke en overzichtelijke 
gespreksmethode, meer en breder inzicht te bieden in het handelingsrepertoire en de 
achterliggende overwegingen van politie vakmanschap. 
 

2 Facilitators zijn de dragers van de methodiek  
Facilitators zijn de dragers van de methodiek die men volgt binnen Blauw 
vakmanschap. De taak van facilitators is om de voorwaarden te creëren voor  reflecties 
over casuïstiek uit de eigen praktijk en zo gaandeweg leergesprekken in het team over 
situationeel politiewerk mogelijk te maken. De Community of Practice die de 
facilitators met elkaar vormen biedt een belangrijke professionele basis voor de eigen 
professionalisering en doorontwikkeling van Blauw vakmanschap als programma. 

 
3 Teamdynamiek verbetert door Blauw Vakmanschap 

 Het voornaamste leereffect in teams waarin Blauw Vakmanschap besprekingen 
gevoerd zijn, is dat de teamdynamiek is verbeterd. Dat wil zeggen dat medewerkers 
zich duidelijker onderdeel voelen van het team en meer in gesprek gaan met collega’s 
over het werk. Op deze manier ontstaat er meer begrip en betrokkenheid bij elkaar, 
meer uitwisseling van kennis tussen de teamleden en een sterkere onderlinge 
kennisbasis.  

 
4 Leereffect: handelingsrepertoire agenten neemt toe 

Uit meerdere onderzoekscases komt naar voren dat het leereffect van Blauw 
vakmanschap ook  is dat het handelingsrepertoire van politiemensen die deelnemen 
aan de gesprekken toeneemt doordat zij elkaar andere of nieuwe mogelijkheden 
aanreiken waarop handelend opgetreden kan worden. Hier komt bij dat men de 
achterliggende overwegingen leert kennen die collega’s (of zijzelf)  hebben om op 
beslismomenten voor een bepaalde vorm van optreden te kiezen.  

 
5 BV: elk team en eigen maat en dynamiek in een brede beweging 

Ieder team dat meewerkt aan Blauw vakmanschap blijkt eigen kenmerken en een 
eigen dynamiek te hebben. Het is van belang dat de facilitator hierop aansluit en een 
passende vorm weet te vinden voor Blauw vakmanschap samen met de 
leidinggevenden uit het team. Blauw vakmanschap past niet zonder meer  bij ieder 
team. Belangrijke basisvoorwaarden zijn dat de leidinggevenden een beroepshouding 
hebben waarin continue ontwikkeling van het vak vanzelfsprekend is, de teamleden 
elkaar voldoende kennen en Blauw vakmanschap past in een breder scala van 
professionaliserings- en vakontwikkelactiviteiten van het team. 
 

 

Blauw Vakmanschap onderzoek – eindrapportage   -   22 mei 2015                                         11/36 

 



6 Leren door BV het sterkst indien gebonden aan eigen team 
Het leerproces dat in de besprekingen van Blauw vakmanschap ontstaat is sterk 
gebonden aan het eigen team en de directe context waarin het team werkt. De 
werking is minder wanneer mensen uit verschillende teams met elkaar een casus 
bespreken. Ook als men met andere functionarissen in gesprek gaat, zoals docenten 
van de Politieacademie, is de overdraagbaarheid van het geleerde naar elkaar minder 
groot. 

 
7 Verduurzaming BV nog beperkt 

In de zes teams die zijn onderzocht bleek dat in voorlopig één team men de 
gesprekken gaande houdt. Voor de verduurzaming van de Blauw vakmanschap aanpak 
is het van belang dat de teams zelf gesprekken over het werk in het team voortzetten 
ook nadat de facilitators uit het team hun begeleiding afgerond hebben. 
Verduurzaming is daardoor in de meeste teams nog beperkt. 

 
8 Ontwikkelstrategie biedt goede resultaten 
 BV hanteert een ontwikkelstrategie. Dat wil zeggen dat de invoering in de praktijk 

hand in hand gaat met de ontwikkeling van de methode zelf. Gelijktijdig 
professionaliseren ook de  facilitators en de gespreksleiders. Deze strategie leidt in de 
praktijk tot goede resultaten.  
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Aanbevelingen 
 

1 Houd ontwikkelstrategie vast bij opschaling 
Het verdient aanbeveling om bij het op grotere schaal toepassen van Blauw 
vakmanschap in de NP aan de gekozen ontwikkelstrategie vast te houden en op die 
manier de hiervoor beschreven conclusies recht te doen. Het is daarnaast ook van 
belang om de eerder in deze rapportage  genoemde (rand)voorwaarden en condities 
goed in het oog te houden als er (veel) meer facilitators en gespreksleiders komen. 
 

2 Bouw per eenheid een infrastructuur op 
Tot nu toe is BV vooral ingevoerd per team. Bij verdere opschaling kan het huidige 
‘kleinschalige’ model vastgehouden worden wanneer men per eenheid een 
soortgelijke infrastructuur opbouwt zoals er nu bestaat. Dat houdt in dat er per 
eenheid enkele facilitators zijn die daar steeds aanwezig zijn bij de start van Blauw 
vakmanschap in teams en samen met de betrokkenen in de eenheid ook een 
Community of Practice vormen op regionaal niveau. Naast een operationeel 
aanspreekpunt in de eenheid is er ook een ‘inrichter’  nodig (organisator) en een 
contactpersoon naar de eenheidsleiding. Vanzelfsprekend is ook commitment van de 
eenheidsleiding vereist. 
 

3 Respecteer basisvoorwaarden 
De Blauw vakmanschap aanpak is vooral geschikt voor teams die aan enkele 
basisvoorwaarden voldoen. Een team moet er zelf positief in staan om met BV te 
beginnen. Er is voldoende tijd nodig voor meerdere medewerkers om te leren werken 
met de BV gespreksaanpak. De groepen zijn bij voorkeur niet groter dan 15 en kleiner 
dan 6 collega’s en regelmatig aparte bijeenkomsten organiseren van rond de 2 uur is 
aan te bevelen. Eén of meer van de leidinggevenden of ervaren politiemensen moeten 
de bereidheid hebben om later als gespreksbegeleider op te gaan treden. Als er 
onenigheden of conflicten spelen in het team kunnen deze beter eerst aangepakt 
worden voordat men met BV gaat starten.  
 

4 Overweeg certificering voor facilitators 
Facilitators vormen een belangrijke schakel in het geheel, met name door hun 
procesvaardigheden en kennis van zaken van de gespreksmethodiek. Bij verdere 
verbreding is het hebben van goede facilitators een randvoorwaarde. Om de kwaliteit 
van facilitators te waarborgen is een praktijkopleiding (‘op de werkplek’) van wezenlijk 
belang. Het is het overwegen waard om voor facilitator een vorm van certificering in 
het leven te roepen, waarin men in de praktijk, onder ogen van een ervaren collega 
facilitator, een ‘proeve van bekwaamheid’ aflegt en zo laat zien zelfstandig als 
facilitator te kunnen optreden. 
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Bijlage 1: Uitwerkingen onderzoekscasussen 
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Hardenberg 
Het team Hardenberg bestaat uit ± 50 personen.  

Tijdlijn  

Facilitator actief Kennismaking/intake Debriefing 6 

bijeenkomsten 

FC 3 keer per 

week bij briefings 

Nieuwe TC Extra sessie 

Januari 2012 Januari 2013 Najaar 2013 – 

voorjaar 2014 

Januari 2014 Zomer 2014 Oktober 2014 en 

2015 

 

1.Contracteren en start Contact maken  

In Hardenberg is het eerste contact tot stand gekomen met de teamchef Gonda Bruns-Wiltink 
via het netwerk van Ben van Eeuwijk (facilitator, hierna FC). Hij is sinds 2012 actief om blauw 
vakmanschap (BV) daar te introduceren.  In januari 2013 werd de eerste afspraak gemaakt om 
een introductie te geven in de aanpak van  BV. Hierbij waren 15 – 20 collega’s aanwezig.  Het 
bleek dat BV passend was voor het team en in overleg werd besloten om te starten met 
gesprekken over BV. Er kwamen vanaf de eerste gesprekken al meteen casus op tafel.  

In de zomer van 2014 werd in het team een nieuwe teamchef (hierna TC) benoemd. 

2.Inrichten van BV-sessies. 

Tussen het najaar 2013 en het voorjaar van 2014 zijn in totaal 6 BV-gespreksbijeenkomsten 
gehouden van circa 2 uur.  De sfeer was familiair.  De casussen werden besproken met behulp 
van de eerste opzet van de leidraad BV, gebaseerd op de theorie van Jan Nap. De 
gespreksleiders leerden gedurende deze eerste periode steeds beter werken met de 
methodiek die gaandeweg ook concreter werd. De tijd van 2 uur was voldoende om in de 
casusbespreking ook de diepte in te gaan, achterliggende opvattingen van betrokkenen te 
bespreken.  

De teamleiding nodigde medewerkers uit hele team ,BPZ, recherche en intake, uit voor de 
besprekingen BV. De teamleiding en 2 groepschefs waren ook bij de besprekingen aanwezig. 
Halverwege 2014  sloten ook medewerkers uit het team (Ommen/Dalfsen) aan, dit in het 
kader van de samenvoeging van beide teams tot een robuust team.  Bij de besprekingen waren 
telkens 10 – 12 deelnemers aanwezig, de samenstelling was tijdens de sessies per keer 
verschillend.   

In het begin van de BV-besprekingen was de FC gesprekleider, later werd deze rol 
overgenomen door de TC en een aantal keren door een operationeel expert.  De TC en 
operationeel experts hadden wel enige oefening nodig om de rol van gespreksleider te leren 
vervullen. De FC heeft hen begeleid en is soms ingesprongen.   Met behulp van de methode 
van ‘train de trainer’ heeft de FC de gespreksleiders geleerd de kunst van het vragenstellen 
beter te beoefenen.   

Tijdens een BV-gesprekken werd meestal  1 casus behandeld, soms 2. Teamleden konden 
vooraf bij de leiding aangeven welke casus ze wilden behandelen, de leiding maakte zelf de 
keuze voor een casus. Iemand die bij de casus betrokken was, was steeds ook aanwezig bij de 
sessies. Gaandeweg is de operationeel expert ook korte casussen gaan bespreken tijdens de 
debriefing wanneer dat aan de orde was. Een mee diepgaande bespreking van een  casus bleef 
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men wel plannen  op een apart moment met meer tijd.  De operationeel expert beoordeelde 
zelf   of een debriefing geschikt was voor een verkorte BV-bespreking.   

3.Rol van de facilitator/ gespreksleider (operationeel specialist of teamleider)  

Ben van Eeuwijk heeft als de facilitator verschillende rollen vervult: eerst observator, voor een 
deel inhoudelijk deskundige, later vooral procesbegeleider. Daarnaast had hij de rol van 
trainer/coach om de gespreksleiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun 
vaardigheden als gespreksleider.  In januari 2014 is hij twee weken lang, drie keer per week 
aanwezig geweest bij briefings. 

Als procesbegeleider ging het erom om vooral stevig door te vragen op de aanpak die dienders 
gekozen hadden en de ondersteuning die kwam vanuit andere collega’s. Het is de kunst om op 
het juiste moment interventies te doen en de juiste toon te gebruiken zodat de deelnemers 
gefocust en inhoudelijk scherp bleven.  

De toegevoegde waarde van FC was de aanjagende rol. 

Volgens de teamleider hoeft de facilitator niet per se politie deskundige te zijn. Als iemand 
minder deskundig is kan de toegevoegde waarde ook zijn dat men zich juist meer verwondert.  

De rol van gespreksleider is tijdens de sessies door de facilitator, teamchef en deelnemer 
uitgevoerd. 

De rol van gespreksleider vraagt om persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Zij leerden de 
gesprekken te begeleiden door het model te hanteren en te werken vanuit hun  eigen 
betrokkenheid bij het vakmanschap. De operationeel experts gaven aan dat zij vanaf het begin 
van hun loopbaan al passie en drive hadden om het vak te willen verbeteren. Zo’n 
beroepshouding vinden zij niet alleen nodig, maar in feite ook heel normaal..    

De teamchef  was deelnemer, organisator, voorzitter, gespreksbegeleider. De teamchef heeft 
ook de rol van makelaar vervult door afspraken die tijdens de bespreking gemaakt worden 
door te zetten naar andere collega’s en er in volgend overleg op terug te komen .  

Volgens de facilitator ligt de rol van makelaar bij de leidinggevende, hij vindt dat je als 
leidinggevende moet kunnen schakelen tussen de rol van stuurder en ondersteuner.   

4. Effecten van de casusbespreking  BV op het werk 

Voor de FC is het lastig om  de effecten van BV op de uitvoering van het politiewerk te zien.  

Volgens de TC is het effect dat de medewerkers een andere houding hebben gekregen doordat 
ze makkelijker met elkaar in gesprek gaan over werk. Bovendien is de leiding zich bewuster 
geworden van het belang van het stellen van vragen. Als TC is ze scherper geworden in haar 
ondersteunende rol (terugtreden en niet direct oordelen)  

De operationeel experts geven meerdere voorbeelden aan waaruit blijkt dat het 
politieoptreden is veranderd door de gesprekken over verschillende casussen.  

5.Verduurzaming BV 

Na 6 bijeenkomsten bleek er nog meer behoefte aan regelmatige ondersteuning vanuit het 
programma BV, het voeren van de gesprekken was nog geen ‘automatisme’ 

Het streven is om de BV- aanpak tijdens debriefings  te gebruiken als daar aanleiding voor is. 
Dat gebeurt nu al bijna dagelijks, aldus de operationeel experts.  Op die manier begint BV nu 
echt te verduurzamen in het team. De rol van de gespreksbegeleider en de condities en 
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randvoorwaarden (tijd nemen, blijven doen)  zijn hierbij belangrijke succesfactoren om de BV 
besprekingen vast te houden.  

 

Heerlen 
 
Het team Heerlen bestaat uit 180 medewerkers Het basisteam Heerlen bestond in de 
beginfase uit  het(wijk)team Hoensbroek, dit team is in de loop van het jaar samengevoegd 
met het (wijk)team Heerlen tot het basisteam Heerlen.  
 
Tijdlijn:  
 
Voorlichting 
aan leiding 
Basisteam en 
enkele 
operationele 
experts 

BV- 
bijeen-
komst 

BV-
bijeen-
komst 

BV-
bijeen-
komst 

BV-
bijeen-
komst 

Voorlichtingssessies 
Basisteam 
Brunssum/Landgraaf 

BV-
bijeen-
komst 

Workshop 
BV op ‘dag 
voor de 
wijkagent’ 

BV-
bijeen-
komst 

29-12-2014 21-01-
2014 

11-03-
2014 

29-04-
2014 

11-09-
2014 

23-09-2014 14-10-
2014 

04-11-2014 11-11-
2014 

 
 
1.Contracteren en start. 
De facilitator Jeanine  Nas heeft gebruik gemaakt van het bestaande contact tussen haar en 
Wil Gooren adviseur eenheidsleiding Limburg. Op de vraag of ze met een team aan de slag kon 
gaan met het programma Blauw Vakmanschap reageerde hij positief en heeft dit besproken 
binnen de eenheidsleiding.  Ben van Eeuwijk, Janca Pennekamp (facilitator) en Jeanine hebben 
vervolgens een voorgesprek gehad met de teamleiding en een aantal operationeel experts 
(OE) van het basisteam Heerlen, dat uitgekozen was om hier te starten.  Aydin Dincer, 
operationeel expert in het basisteam heeft zich gemeld om met zijn groep te starten. 
Voorafgaand aan de eerste sessie heeft een intake met Aydin plaatsgevonden. 
 
Inrichting van de BV-sessie  
Er zijn 6 BV-sessies gehouden van 2 a 3 uur. Dat was prima, een uur zou te kort zijn. De 
groepssamenstelling bestond uit 6 tot 10 blauwe medewerkers. Voor een facilitator was een 
groep van 5-8 deelnemers ideaal, omdat zij dan iedereen konden betrekken bij het gesprek. De 
sessies werden altijd aan een grote ronde tafel gehouden. Diversiteit in de groep was 
belangrijk. Er zaten jonge collega’s studenten, wijkagenten, oude collega’s. Ook zaten niet 
altijd dezelfde mensen aan tafel, een wisselende groep, je zag mensen ook terugkomen. 
Hierdoor zaten er verschillende zienswijzen in de groep.  
De twee facilitators waren Jeanine Nas en Herman Maas. Herman had een dienst 
meegedraaid, Jeanine heeft hier geen gelegenheid voor gehad. Zij vonden het prettig om met 
z’n tweeën te werken, omdat ze op meerdere niveaus moesten schakelen (proces, verdieping, 
methode). Voor de facilitator is de relatie met de groep aangaan belangrijk en kan de 
politieachtergrond heel goed een combinatie van blauw en niet blauw zijn. De leidinggevende 
vindt feeling hebben belangrijk en een executieve achtergrond niet belangrijk. 
 
De casussen werden ter plekke ingebracht. Nagenoeg alle casussen, groot of een aantal kleine,  
bleken geschikt. Soms werd er als oppepper gevraagd naar succesverhalen. Veel van de 
casussen hebben met geweld of gedrag onder invloed van drugs te maken.  
De sfeer tijdens de sessies was altijd goed.  Men vond de BV een prettige vorm van 
gespreksvoering, iedereen luisterde actief, leefde zich in en ging erin verder. Door luisteren 
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naar anderen ontstond begrip voor elkaar en er ontstond een vertrouwensband. In het begin 
faciliteerde Jeanine, aangevuld door Herman, het gesprek, later werd Aydin gespreksleider. Hij 
groeide in die rol en de groep accepteerde die groei. Aydin heeft er bewust voor gekozen de 
rol van gespreksleider geleidelijk over te nemen. Omdat er werd doorgevraagd ging de casus 
ook leven bij diegenen die niet bij de casus betrokken waren. Buiten de verdiepingsvragen was 
sturing niet nodig. De open houding, niet oordelen, het over het werk hebben, het wij gevoel 
en de gemixte samenstelling droegen hieraan bij. Eerst kwamen deelnemers aan het woord, 
de facilitator haalden de beslismomenten eruit en brachten die terug in de groep.  Aydin deed 
als gelijke van zijn collega’s mee. Dat voelde gelijkwaardig. Van elke bijeenkomst werd een 
verslag gemaakt door de facilitators  met belangrijke leer- en actiepunten en gemaakte 
afspraken. Na elke BV-sessie was er een voor- en nabespreking tussen de facilitators  en Aydin 
waarin de eigen rol en ervaren sessie werd besproken.  
 
 
3.Rol van de facilitator/ gespreksleider (bedrijfsvoeringsspecialist of teamleider)  
De rollen die de facilitators  vervulden waren: eerst voorzitter waar ze de (begin)vragen 
stelden, daarna procesbegeleider. In deze rol ging het om het leggen van de verbinding, zorgen 
dat het gesprek helder was, luisteren en samenvatten, vragen stellen, doorvragen, activeren 
van de deelnemers om verder na te denken en filteren. Later hoefden ze alleen te monitoren 
omdat de deelnemers zelf verdiepingsvragen gingen stellen. De facilitators  zorgden ervoor dat 
de methodiek als leidraad werd gehanteerd. De rol van deskundige probeerden ze in principe 
niet op zich te nemen, hoogstens aan het eind van een gesprek. Als coach naar de 
gespreksleider reflecteerden ze, stelden vragen en deelde ervaringen met hem. 
 
 
Aydin was eerst deelnemer en ontwikkelde zich naar gespreksleider. Als gespreksleider zorgde 
hij voor een planning, betrok de medewerkers, nam zelf initiatief, vertelde zelf iets en liet 
mensen aansluiten. Aydin kende alle casussen, pakte zaken op waar wat mee gedaan moest 
worden en koppelde dat terug, hij durfde zich kwetsbaar op te stellen en straalde rust uit. 
De groep groeide en werd steeds meer volwassen in het voeren van de professionele dialoog. 
Deelnemers gingen zelf nadenken en elkaar vragen stellen.    
 
4. Effecten van de casusbespreking  BV op het werk) 
Respondenten vonden het lastig om te beoordelen of effect verwacht mag worden na 5 
bijeenkomsten. Genoemde effecten zijn dat er weer over het werk gesproken werd, dat men 
geleerd heeft om vanuit verschillende  perspectieven ergens naar te kijken. BV-sessies droegen 
bij aan de teambuilding en men leerde naar zichzelf te kijken.  Ook werden de deelnemers 
vrolijker. Een deelnemer verwacht dat hij sneller iets bespreekbaar zal maken als hij er een 
bepaald gevoel over heeft. Anderzijds werd aangegeven dat het gesprek na de sessie niet 
verder ging. De vraag was of deze werkwijze zal aanslaan omdat die niet past binnen de 
politiecultuur. Mogelijk zou BV sneller effect hebben gehad als deze sessies met meerdere 
teams waren gehouden.  
 
5.Verduurzaming BV 
De methodiek is goed, het is een echt ontwikkelprogramma waar je samen in gaat.  Er zijn 
inmiddels weer enkele BV-bijeenkomsten gehouden. Randvoorwaarden voor verduurzaming 
zijn dat je je samen een team voelt, vertrouwen hebt in elkaar en  herkenning in het werk 
hebt. BV zou breder gedragen en geborgd moeten zijn in het dagdagelijkse werk en iedereen 
zou zich hierin moeten scholen en structureel doen wat eraan bijdraagt om beter met elkaar te 
communiceren, men moet af van het idee dat er een afrekencultuur heerst.   
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De leiding moet er achter staan, ze hoeven niet bij de gesprekken aanwezig te zijn. De houding 
van de leidinggevende is essentieel voor de sfeer, motivatie, stimulatie. Als de leidinggevende 
niet weet hoe dat moet, dan houdt het direct op. Bij hiërarchie is het een verloren zaak. Er 
moet een vertrouwelijke sfeer zijn.  
 
  

Kennemerkust 
 
De groep bestond uit ongeveer 12 personen 
 
Tijdlijn:  
Ben van Eeuwijk 
uitgenodigd 

1e bijeenkomst 2e bijeenkomst Ben bij MT NIK-dag  met een 
workshop BV waar 
Michel bij aanwezig is.  

2012 April 2013 Juni 2013 Najaar 2013 April 2014 

 
 
1.Contracteren en start  
In 2012 is Ben van Eeuwijk uitgenodigd doorAlice Vellinga en Peter van Os om het Programma 
Blauw Vakmanschap te trekken. Via Peter Holla is Ben in contact gekomen met Michel 
Groenendaal (Teamchef Kennemerkust en voormalig hfd P&O van Politieregio Kennemerland) 
. Michel was een groot voorstander van BV, met name omdat de ontwikkelingsgerichte, de niet 
formele benadering en het centraal staan van de casuïstiek hem aansprak. In een gesprek 
heeft Michel Ben laten weten dat hij de BV-bijeenkomsten met een  groepje enthousiaste 
mensen uit zijn team wilde gaan houden, voornamelijk brigadiers. In de tijd dat dit zich 
afspeelt had Michel de opdracht om de bureaus Zandvoort en Heemstede/Bloemendaal 
samen te voegen.   Beide teams hadden tegengestelde culturen.  
Michel zocht een tiental mensen bijeen die met elkaar in gesprek wilden gaan. Roel was vanaf 
het begin één van de deelnemers die bij BV-bijeenkomsten betrokken was. Hij had vooraf de 
body of knowledge en de samenvatting van de methode gelezen.  
 
2.Inrichten van BV-sessies. 
De Operationeel Experts waarmee is gewerkt waren Roel Breet en André Haks.   
Tijdens de 1e bijeenkomst ging het gesprek over de vraag of de deelnemers met de methodiek 
van BV-bijeenkomsten wilden werken. Een aantal medewerkers had bezwaren op het punt van 
het geven van feedback. Ze vonden dat de organisatie hier zich niet voor leende. Binnen het 
bureau waren een aantal medewerkers van rond en boven de 45 jaar die daar moeite mee 
hadden. Na een interventie van Ben hierop ontstond een kantelmoment.  
In die BV-bijeenkomst heeft Ben de theorie uitgelegd en gingen sommigen er direct mee aan 
de slag.  
Tijdens de 2e bijeenkomst kwam een casus aan de orde.  
Ben heeft na deze bijeenkomst een paar diensten meegedraaid in het team.  
Er is een derde BV-bijeenkomst georganiseerd met de ploegbrigadiers.  De vierde bijeenkomst 
werd afgezegd in verband met verhuizing naar het nieuwe bureau.  
De begeleiding vanuit het Programma stopte feitelijk nadat Michel een andere functie had 
gekregen en het contact met de opvolger niet goed tot stand kwam.  
 
Tijdens de 2e bijeenkomst waar de casus woonwagenkamp werd besproken, was de sfeer 
aanvallend en verdedigend. Het kantelmoment ontstond nadat iemand de vraag aan de groep 
stelde hoe ze uit deze sfeer konden komen. Ben pleegde een interventie door de dialoog op 
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gang te brengen en stelde voor om de oordelen los te laten. Dit gaf ruimte om de oordelen te 
parkeren en om elkaar te begrijpen.  
 
3.Rol van de facilitator/ gespreksleider (operationeel specialist of teamleider)  
Ben had als facilitator door zijn uitstraling effect op het team.  Zijn mateloze enthousiasme 
zorgde voor beweging bij mensen. Hij legde verbinding en gaf mensen energie. Tijdens de BV-
bijeenkomsten pleegde hij interventies door vragen te stellen, te adviseren en om de casus 
vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen.  
Voor Ben heeft een facilitator het liefst donkerblauwe achtergrond en heb je als facilitator 
vooral diep inhoudelijk blauw vakmanschap nodig.  
Als deelnemer heeft het de voorkeur dat een facilitator het werk gedaan heeft, het politiewerk 
snapt,  ervaring en senioriteit uitstraalt en vanuit eigen ervaring en kennis kan aanvoelen hoe 
je een kantelmoment kunt aanbrengen in het gesprek.  Hij strooit niet met theorieën,  zal op 
het juiste moment iets laten zien van de achterliggende modellen en beheerst de kunst van 
het vragen stellen. Daarnaast zijn teamcoachings- vaardigheden zeer waardevol, aldus Roel.   
De externe blik van de facilitator die de diensten meedraaide was prettig.   
 
Michel was vanaf het begin de gespreksleider. Hoewel Ben op een gegeven moment het 
stellen van vragen voor zijn rekening nam, stelde Michel ook vragen.  
Michel vindt het belangrijk dat Operationeel Experts gecoacht worden in de aanpak van de BV-
bijeenkomsten. Het is belangrijk om hier maatwerk te leveren.  
 
 
4. Effecten van de casusbespreking  BV op het werk 
De BV-bijeenkomsten hebben de mensen bewust gemaakt van het belang van deze 
gespreksmethode  en kunnen het gebruiken naast de eigen kennis, ervaring en 
beroepshouding. Doordat de BV-methode zo helder gestructureerd en geformuleerd is, kan 
het ook makkelijk worden overgedragen en uitgeleerd en komen mensen op een andere 
manier in gesprek over hun werk, meer vanuit een gezamenlijkheid. Daar vloeit logischerwijs 
de teamvorming uit voort.  
BV heeft het mogelijk gemaakt om op meerdere lagen in de organisatie het verschil tussen de 
systeemwereld en leefwereld (die mensen intuïtief aanvoelen) aan het licht te brengen en 
helder te formuleren zodat je samen kunt kijken naar de meest optimale aanpak binnen de 
bestaande beperkingen.  
Mensen krijgen door de BV-aanpak een breder handelingsrepertoire, kunnen beter focussen, 
kunnen zelf beslissingen nemen op basis van het afwegen van opties en worden daardoor 
zekerder van de BV-aanpak.  
 
Door de gezamenlijke dialoog ontstond een teambinding en mensen kregen duidelijk meer 
plezier in het werk door de BV-sessies.  
Het team hanteert BV meer als basishouding zonder het nog BV te noemen. Zo kwam André 
(Operationeel Expert) tijdens de uitoefening van een dienst niet zelf met een oplossing of 
bijbehorend concreet gedrag, maar vroeg aan de medewerkers om met een oplossing te 
komen.   
 
5.Verduurzaming BV 
Op de lange termijn zullen de effecten beter zichtbaar worden als de aanpak consequent en 
breder gebruikt wordt. Dan krijg je daadwerkelijke professionalisering en andere 
omgangsvormen en kan het steeds normaler worden om elkaar feedback te geven en ontstaat 
een lerende organisatie.  
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Er komen nieuwe BV-bijeenkomsten. Er zijn al contacten geweest met Ben van Eeuwijk en de 
nieuwe TC. Het besef is er dat het echt nodig om er in te investeren.  Het voornemen is om BV 
zoveel mogelijk in te bedden in het gewone werk en het niet te veel te organiseren.  
 
Er is wel behoefte om op deze manier te gaan werken. Hiervoor is het wel nodig dat het 
gedachtengoed van BV goed begrepen en verinnerlijkt wordt. Contact en contract zijn hierbij 
cruciale succesfactoren. Het faciliteren van BV zou een onderdeel moeten zijn van de visie van 
de leiding op het vak. Dan gaat er een olievlekwerking vanuit en gaat het zich vanzelf 
verspreiden. Daarnaast zijn een goede begeleiding en met iedereen spreken over wat het kan 
betekenen in termen van persoonlijke groei en teamontwikkeling belangrijke voorwaarden. 
 

Purmerend 
De groep bestond uit ongeveer 20 personen 

Tijdlijn:  

1e BV-bijeenkomst  2e BV-bijeenkomst 3e BV-bijeenkomst  4e BV-bijeenkomst 5e BV-bijeenkomst 

13 mei 2014 23 juni 2014 15 september 2014 27 november 2014 19 februari 2015 

 

1.Contracteren en start Contact maken  

Ruben Boomsma, (MD-traject) had het proefschrift van Jan Nap gelezen en hij  had een 
gesprek gehad met Michel Groenendaal die in Kennemerkust al bezig was met Blauw 
Vakmanschap. Michel verwees Ruben door naar Ben van Eeuwijk. Daarnaast had Herman 
Maas contacten gelegd met Ruben en Richard Kalkman (Operationeel Expert) de direct 
leidinggevenden.  

2.Inrichten van BV-sessies. 

Er zijn 3 BV-bijeenkomsten gehouden tijdens de teamdagen. Ze waren goed voorbereid. 
Voorafgaand aan een bijeenkomst werd een voorgesprek gehouden tussen de gespreksleider 
en de facilitators.  Daarin werd gesproken over de aanpak en wie het gesprek zou leiden. De 
casussen waren van tevoren beschreven en doorgestoord naar de operationeel expert. 
Vandaaruit kwamen anderen met eigen voorbeelden. De casussen werden vanuit verschillende 
gezichtspunten benaderd. 

Bij de eerste en tweede BV-bijeenkomsten werden er twee groepen gemaakt. Bij elke groep 
was één gespreksleider (Ruben of Richard) en een facilitator  aanwezig. Bij de derde 
bijeenkomst was hele team aanwezig. 

Ruben en Richard hadden de rol van gespreksleider, zij werden daarbij ondersteund door een 
facilitator.  

Tijdens de BV-bijeenkomsten zijn de beslispunten goed uit de verf gekomen.  

Bij de eerste bijeenkomst kwamen de actiepunten nog niet goed uit de verf. Dat is wel bij de 
tweede en derde bijeenkomst het geval geweest.  

Tijdens de derde BV-bijeenkomst  werd een film van de casus getoond. Bij deze bijeenkomst 
werd de groep niet gesplitst. Naast Ruben trad nu ook Rolf van Heek, een enthousiast 
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geworden deelnemer, als gespreksleider op. Aan de hand van het film wist iedereen heel goed 
hoe de feiten in elkaar zaten. De casus werd goed uitgediept en iedereen kwam aan het 
woord.  Procesmatig liep deze BV-bijeenkomst heel goed. Er zijn 3 actiepunten uitgekomen.   

Toen na de bijeenkomst werd gevraagd hoe de mensen het hadden ervaren waren de reacties 
dat het nuttig was geweest.  

De facilitators en de gesprekleider hebben na alle BV- bijeenkomsten een nabespreking 
gehouden. 

 

3.Rol van de facilitator/ gespreksleider (operationeel specialist of teamleider)  

Er waren twee facilitators. Beiden begeleidden de groep, waarbij de ene facilitator de 
structuur vasthield (werkt het, deugt het, doet het deugd) en de mensen prikkelde om in 
gesprek te gaan.  

De ander facilitator luisterde en hield de grote lijnen in de gaten.  De facilitators gaven de 
groep en de gespreksleiders ruimte, ze ondersteunden de groep en namen het gesprek niet 
over.  

De gespreksleiders betrokken iedereen bij het gesprek, stuurden bij zodat iedereen aan bod 
kwam en grepen in als er tegenstellingen ter tafel kwamen. Deelnemers kregen ruimte voor 
andere meningen terwijl daar eerst geen ruimte voor leek.   

4. Effecten van de casusbespreking  BV op het werk 

Door de BV-bijeenkomsten zijn mensen er achter gekomen dat aan de hand van casuïstiek er 
een verbinding ontstaat op basis van een eigen analyse.  Door het praten over het werk en je 
eigen ervaring kregen mensen meer inzicht in hun eigen motivatie,  de eigen manier van kijken 
en de motivatie van de ander. Macho’s werden rustiger en milder. Men sprak met respect met 
elkaar. De structuur en setting (aan de hand van de methode met eigen collega’s over het 
eigen werk  in gesprek zijn) hielpen daarbij. Naast de teamdagen gingen mensen ook op 
andere momenten met elkaar in gesprek.   

5.Verduurzaming BV 

In de toekomst de vinger aan de pols houden en het team op gang helpen om er zelf mee aan 
de slag te gaan. Verder komen in het proces door de gedachtegang van de mensen te 
bespreken op grond waarvan iemand iets doet.   

Bij verschillende overleggen wordt Blauw Vakmanschap omarmt als iets positiefs. Het wordt 
een begrip bij heel veel mensen. 
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Rotterdam centrum OOT 
 
Het team Rotterdam OOT  bestaat uit ± 20 personen. 
 
Tijdlijn:  
OE hoort via chef 

wijkteam van BV 

Bijeenkomst OOT Bijeenkomst OOT Bijeenkomst OOT Bijeenkomst OOT Evaluatie   OOT-

gesprekken 

Begin 2014 23-04- 2014 

 

28-10- 2014 

 

04-11- 2014 

 

18-11- 2014 

 

13-01- 2015 

 

 
 
1.Contracteren en start  
 
Marco Plaizier is Operationeel Expert binnen de wijkpolitie centrum Rotterdam en geeft leiding 
binnen het  team OOT als nevenfunctie. Hij hoorde begin 2014 van ‘Blauw vakmanschap’ via 
de chef wijkteam.  Op dat moment voelde Marco zich niet happy, hij wilde dingen voor elkaar 
krijgen en dat lukte hem niet helemaal. Het werkte langs elkaar heen en hij had geen zicht op 
zijn personeel. Het positieve was er niet, dit kwam o.a. door de reorganisatie, het functiehuis 
en er bleven te weinig wijkagenten over. Daar had hij last van.  
Hij had samen met een collega Operationeel Expert (OE) één op één gesprekken met Ben van 
Eeuwijk  gevoerd.  
Ben heeft Herman Maas vervolgens gevraagd om samen het Ben een intakegesprek met 
Marco te gaan voeren.  Tijdens het gesprek tussen Herman en Marco ontstond direct een 
coachgesprek tussen Herman en Marco.  Op een later moment werd Herman gevraagd of hij 
met alle groepschefs van de OOT groepen BV-gesprekken wilde voeren. Dit heeft Herman 
samen met Ab gedaan.  Er zijn voorgesprekken gevoerd met alle Operationeel Experts van de 
OOT-teams. Daarna zijn er voor de verschillende OOT teams bijeenkomsten georganiseerd.  
 
2.Inrichten van BV-sessies. 
Het aanbod om met BV te gaan werken was nog niet aanvaard door Marco, maar wilde wel op 
eigen gelegenheid een bijeenkomst houden met zijn mensen.  Hij wilde het vooral over het 
verbeteren van het vak hebben. Bij de bijeenkomst waren 40 mensen aanwezig 
 
De inrichting van de bijeenkomst was anders dan het was bedoeld in de termen van BV-
bijeenkomsten. Toch was het een BV-gesprek met grote positieve gevolgen.  Als je kijkt naar de 
‘normale’ aanloop naar BV-sessies liep het in dit geval anders. Het was een goed gesprek, een 
soort voorloper  om met de wijkagenten en OOT aan de gang te gaan.  
Tijdens de bijeenkomst werd het programma BV geïntroduceerd door Ab Spaan,  werd de 
positionering van de facilitators toegelicht en werden de casussen besproken.  Tijdens de 
bespreking waren de mensen gefocust en ze vulden elkaar aan.   Marco maakte goed gebruik 
van een tip uit het coachgesprek dat eraan vooraf gegaan was, namelijk laat eens de stilte 
vallen en vul dat niet steeds of te snel in met je eigen verhaal en weer nieuwe vragen.  In het 
begin was er terughoudendheid in het gesprek. Na verloop van tijd kwamen de verhalen los en 
ging men praten over de dingen die men had meegemaakt, hoe men er tegenover stond en 
hoe je het de volgende keer zou kunnen doen.  Daarna volgden de verbeterpunten. Er kwamen 
nog weinig actiepunten. Wel ontstond er synergie in de groep.  Daarna hebben Herman en 
Marco een nagesprek gehouden. Het verslag van de bijeenkomst en de voor- en nagesprekken 
is gemaakt door Herman. Dit vond Marco zeer  waardevol. Het verslag ondersteunde hem bij 
het opnieuw betekenis geven aan hetgeen werd gezegd en bij het maken van vervolgstappen. 
Hij heeft bijv. het verslag voorgelezen in zijn Dagelijks Management Team. 
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Marco was tevreden omdat mensen zich uitspraken en ze vrolijk de deur uitgingen. Het ging 
hem vooral om te bespreken waarom iemand doet wat hij doet en hij kon het gebruiken als 
hefboom/startpunt. 
 
De bijeenkomsten die hierop volgden werden alle geleid door de operationeel expert  van het 
betreffende OOT (de collega’s/ evenknieën  van Marco). De facilitators, in wisselende 
samenstelling, waren coachend begeleidend voor deze  gespreksleidende operationeel 
experts. 
De OOT bijeenkomsten duurden gemiddeld 2 – 2, 5 uur en er waren 10 – 20 deelnemers. Er is 
een afzonderlijke evaluatiebijeenkomst geweest met de betrokken operationeel experts. 
 
3. Rol van de facilitator/ gespreksleider (bedrijfsvoeringsspecialist of teamleider)  
Als facilitator was Herman voornamelijk de persoonlijke coach/trainer voor de Marco in zijn rol 
als gespreksleider. Herman coachte bij de voorbereiding, achteraf en waar nodig tussendoor.  
 
In een latere fase voerde Herman nog afzonderlijk gesprekken met de gesprekken met de 
teamchef Rianne Poortvliet.  Ook is hij, op verzoek van de teamchef van de wijkagenten, 
gesprekken gaan voeren met wijkagenten. Dit deed hij samen met Tom Immel, BV-facilitator.  
 
4. Effecten van de casusbespreking  BV op het werk 
Mensen zijn  makkelijker gaan praten. Men reageert anders. Het gesprek over het vak en de 
beweging is op gang gekomen. Het is na het gesprek niet gestopt en de organisatie stilte is 
doorbroken. 
Voor Marco was het geslaagd omdat hij op dat moment had bereikt wat hij wilde bereiken en 
hij had geleerd om door te vragen en is dat blijven doen.  Marco heeft plezier gekregen in het 
stellen van vragen en daardoor ook meer plezier in het werk. De nieuwe teamchef,(Rianne 
Poortvliet, vond het ook prachtig. Er is ook verbinding gemaakt met praktijkcoach en 
trajectbegeleider van studenten.  
 
De geïnterviewde deelnemers merken dat op een BV-bijeenkomst de tijdsdruk eraf is, 
waardoor je dan kunt doorpraten, je zit minder in de emotie van het moment van actie en het 
is goed voor de onderlinge band.   Rustig over het werk praten is relaxed, je komt wat dieper in 
het gesprek. Je gaat erover discussiëren en je hoort wat een ander ervan vindt.   
Er ontstaat een goed gesprek , waarbij de methode helpt, maar vooral ook de ondersteuning 
door de facilitator. Het is helder geworden dat de methode niet altijd helemaal wordt 
toegepast, maar dat het effect en de doorwerking van een BV-sessie/-gesprek veel meer zit in 
het proces zelf en de verbinding en interacties tussen de deelnemers tijdens de ontmoeting 
zelf. 
 
5.Verduurzaming BV 
 
Er is nog steeds contact tussen Herman en Marco. De ene keer neemt Herman het initiatief, de 
andere keer Marco. Contact houden wordt door beiden belangrijk gevonden, anders vervaagt 
het omdat mensen het te druk hebben.  
Steun van de facilitator blijft nodig om je verder te helpen en niet weg te zakken.  BV-dagen 
zouden, ook naar de mening van enkele deelnemers, ingepland moeten worden zodat je met 
je eigen groep kunt praten. Dan is de setting anders, ook omdat je in burger bent en je leert 
van elkaar.  Binnen het nieuw te vormen basisteam zouden BV-besprekingen best kunnen. 
Inbedding in het eigen team is belangrijk.  Niet van bovenaf implementeren. Zelf ervaren en 
willen is de basis voor verspreiding en inbedding.  Het is wel afhankelijk van de ontwikkelingen 
op het moment en wat de mensen allemaal op hun afkrijgen.  
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Rotterdam Crooswijk 
 
Het team Rotterdam Crooswijk bestaat uit 17 personen 
 
Tijdlijn:  
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1.Contracteren en start  
Ben van Eeuwijk (FC) via het contact met een stafmedewerker, iemand van de Korpsleiding en 
Anja de Bruin, districtschef, binnen gekomen bij Rotterdam Crooswijk. De korpsleiding had 
aangegeven dat Crooswijk een wijkbureau was dat geschikt zou kunnen zijn voor Blauw 
Vakmanschap (BV) vanwege de hectische omgeving, de problematiek en het feit dat politie 
mensen bedreigd werden. Ben en Ab Spaan hebben in een intakegesprek Leo Ringma, de 
leidinggevende van het wijkteam gevraagd of BV iets voor hem en het team zou kunnen  
betekenen. De leidinggevende was eerst terughoudend vanwege de omstandigheden en de 
werkdruk waaronder het team werkt. Na een gesprek met Ab Spaan en Ben van Eeuwijk gaf hij 
te kennen dat hij het wel wilde proberen.  Hij had  kennis gemaakt met BV via de 
wandelgangen of tijdens één van de wijkteamoverleggen. Hij vindt dat het altijd goed is om er 
iemand bij te hebben die van de andere kant kijk. 
 
2.Inrichten van BV-sessies. 
In 2013 zijn 12 BV-bijeenkomsten van in principe twee uur in de maand gepland.  Hiervan zijn 
de bijeenkomsten in augustus, oktober en december geannuleerd bij gebrek aan voldoende 
deelnemers. Gemiddeld genomen waren er 8 deelnemers. De medewerkers zaten aan een 
grote tafel in de werkruimte van het wijkteam. Een enkele keer werd uitgeweken naar een 
vergaderzaal in het naast gelegen politiebureau. 
Ab had vooroverleg met de leidinggevende van Crooswijk, Leo en tussentijds hadden beiden 
geregeld telefonisch contact. De BV-bijeenkomsten werden doorgaans door één en enkele 
keren door twee facilitators begeleidt. De facilitators vroegen zich wel soms af of het geen 
overkill zou zijn als er 2 facilitators bij een bijeenkomst aanwezig zouden zijn.   
 
Bij de behandeling van de casuïstiek ging het doorgaans over het contact tussen bewoners en 
politie. Dat contact ontaardde soms in geweld, of er was sprake van belediging of (bedekte, 
soms openlijke) intimidatie. Een één casus stond het begrip dienst-/hulpverlening centraal 
(“hoe ver moet je gaan”). Deelnemers aan de bijeenkomsten spraken openlijk over het werk 
en er was geen probleem om casuïstiek ter sprake te brengen. Van de bijeenkomsten werd 
een verslag gemaakt. Elke bijeenkomst werd daarna met de teamchef in een persoonlijk 
gesprek geëvalueerd door  
De gesprekken hadden vaak een open eind. Iemand bracht iets in, dan volgde het gesprek en 
daar werd een verslag van gemaakt. De facilitator vroeg naar de aspecten zoals het effect, 
deugt het, doet het deugd en de gezichtspunten. Het verslag vormde daarmee dan een soort 
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agenda voor een volgende bijeenkomst of voor tussentijdse gesprekken van de teamchef met 
zijn teamleden. 
 
Tijdens de eerste casus die de deelnemer had ingebracht was er rust en aandacht voor zijn 
verhaal.  Daarna was er een moment van bezinning. Hij voelde zich gesteund en dat deed hem 
goed. Bij BV-bijeenkomst waar de leidinggevende van Leo aanwezig was ging het meer over 
praktische zaken, niet over hoe je iets ervaart.  
 
3.Rol van de facilitator/ gespreksleider (operationeel specialist of teamleider)  
 
De facilitator was op zoek naar een goede balans tussen adviseur, coach en facilitator 
waardoor de rollen van deskundige, adviseur en facilitator door elkaar heen  liepen. De 
facilitator heeft vooral geacteerd als adviseur. Dit had ook te maken met de problematiek van 
de casus. Als beide facilitators aanwezig waren, dan vulden ze elkaar aan. Ze waren in hun rol 
begripvol en meelevend en begrijpend.  De meerwaarde van de blauwe achtergrond van de 
facilitators is dat je met iemand kunt sparren over de omgeving en de complexiteit waarin je 
moet werken.  Het is voor politiemensen makkelijker om hun gedachten  en gevoelens te 
delen met een ervaren collega. Eén facilitator is bij de eerste bezoeken in uniform gegaan en 
heeft ook late diensten meegedraaid. 
 
Tijdens de bijeenkomsten was de leidinggevende ook de gespreksleider en deelnemer van het 
gesprek.  In zijn rol van gespreksleider werd hij door de facilitator gecoacht.  
 
4. Effecten van de casusbespreking  BV op het werk 
Er is wat veranderd in de in de onderlinge omgang en contact. De teamleden letten op elkaar 
en ze weten dat ze een hechte club zijn. De medewerkers hebben van BV geleerd om meer 
naar elkaar om te kijken en zorgzaam te zijn voor elkaar. Mensen snappen nu wat het effect 
kan zijn en hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te zijn,  ook op langere termijn.   
Binnen het team worden één op één gesprekken met elkaar over het werk, de aanhouding  en 
de persoonlijke situatie gevoerd. Het gaat niet zozeer om oordeelsvorming, maar meer om hoe 
ze zo naar dingen kijken. De medewerkers sparren over hun optreden en de aanpak.  
De leidinggevende heeft meer oog gekregen voor kleine incidenten en hoe hij daarmee moet 
omgaan met zijn medewerkers.  
De deelnemer kon de casus veilig aan de orde stellen en hij werd daarin serieus genomen. Hij 
voelde zich gesteund door het team en de facilitators. Het heeft ook effect gehad dat de 
facilitators buitenstaanders waren  omdat zij (de facilitators) zich betrokken voelden en met 
een bepaalde mate van objectiviteit het gesprek faciliteerden.   
 
Eén casus heeft er toe bijgedragen dat de groepscohesie is versterkt. De teamchef is zich er 
bewust van geworden dat ook - ogenschijnlijk - kleine incidenten, grote impact op de  
individuele politieman/-vrouw kunnen hebben en dat dat voortdurend scherpte van de leiding 
vraagt. Mede als gevolg van de inbreng van BV is de ‘problematiek Crooswijk’ wat hoger op de 
interne agenda gekomen en ervoer men uiteindelijk meer steun van de organisatie ‘het 
systeem’ bij de aanpak van de specifiek operationele problematiek binnen Crooswijk. Tenslotte 
heeft men water beter leren focussen: geen top 60 meer, maar top 2. Dit omdat men al meer 
dan de handen vol had om het werk gedaan te krijgen met de personele bezetting op dat 
moment.   
 
 
5.Verduurzaming BV 
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Het team is hechter geworden. Het team heeft wel behoefte aan ondersteuning om door te 
gaan met het verinnerlijken of verduurzamen van het proces. Inmiddels heeft de personele 
reorganisatie tot gevolg gehad dat het wijkteam op zal gaan in een groter geheel. De specifieke 
en gestructureerde aandacht voor BV is wat naar de achtergrond verschoven, maar wacht op 
nieuwe impulsen. 
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Bijlage 2: Uitkomsten vragenlijst deelnemers 
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Aantal respondenten per team 

 

Hardenberg (Hb) 2 

Heerlen (He) 10 

Haarlem/Kennemerkust (HK) 3 

Purmerend (Pu) 5 

Rotterdam Centrum OOT (Rce) 6 

Rotterdam Crooswijk (Rcr) 5 

Totaal                                                                                        N= 31 

 

 

1 Welke functie vervul je in het team? Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Wijkagent 1 4 - 2 - 3 10 

 (Hoofd)agent - 1 3 3 4 2 13 

 Aspirant - 4 - - - - 4 

 Leidinggevende - - - - 2 - 2 

 Informatiemedewerkers 1 - - - - - 1 

 Trajectbegeleider - 1 - - - - 1 

 

2 Aan hoeveel bijeenkomsten van Blauw vakmanschap heb je 
deelgenomen? 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 1 - 4 2 - 4 - 10 

 2 - - - 1 - 1 2 

 3 2 2 1 2 1 2 10 

 4 - 4 - 2 1 2 9 

 5 - - - - - - - 

 6 - - - - - - - 

 7 of meer - - - - - - - 

 

3 Welke rol vervulde je in de cases die besproken werden 
tijdens Blauw Vakmanschap? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Inbrenger casus - 7 1 3 3 2 16 

 Direct betrokken bij de casus 1 6 3 - 2 2 14 

 Niet direct betrokken bij de casus 1 4 1 5 3 3 17 
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4 Het aantal bijeenkomsten Blauw vakmanschap vond ik Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Te weinig 1 2 3 - 3 - 16 

 Precies goed 1 7 - 5 3 2 14 

 Te veel - 1 - - - 3 17 

 

5 Door deel te nemen aan de bijeenkomst(en) van blauw vakmanschap ben ik mijn vakmanschap meer gaan ontwikkelen 
op een of meer van de volgende punten. Geef aan in hoeverre je het met de stellingen eens of oneens bent. 

  

5a In mijn eigen praktijk ben ik meer gaan zoeken naar 
verbetering van politiewerk 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens - 1 - - - - 1 

 Mee eens 2 3 2 3 3 1 14 

 Deels mee een, deels oneens - 6 1 2 - 3 12 

 Mee oneens - - - - 3 1 4 

 Helemaal mee oneens - - - - - - - 

 

5b Mijn praktijkervaringen bespreek ik nu vaker met collega’s 
ben ik meer gaan zoeken naar verbetering van 
politiewerk 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens - - - - - - - 

 Mee eens 2 7 1 - 5 1 16 

 Deels mee een, deels oneens - 2 1 3 1 1 8 

 Mee oneens - 1 1 2 - 3 7 

 Helemaal mee oneens - - - - - - - 

 

5c De kennis en ervaring van collega’s benut ik nu meer Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens 0 0 0 0 0 0 - 

 Mee eens 1 7 2 2 6 1 19 

 Deels mee een, deels oneens 1 2 0 3 0 1 7 

 Mee oneens 0 1 1 0 0 3 5 

 Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 - 

 

5d Als collega’s zijn we elkaar meer gaan steunen en sturen in 
de richting van afgesproken protocollen en 
werkwijzen 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens 0 1 0 0 0 0 1 

 Mee eens 0 3 1 2 5 0 11 

 Deels mee een, deels oneens 1 3 1 2 1 2 10 

 Mee oneens 1 3 1 1 0 3 9 

 Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 - 

 

5e We geven elkaar nu meer feedback over resultaten en Hb He HK Pu Rce Rcr T 
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effecten van werk 

 Helemaal mee eens - - - - - - - 

 Mee eens - 6 1 2 5 1 15 

 Deels mee een, deels oneens 2 3 1 2 1 2 11 

 Mee oneens - 1 1 1 - 2 5 

 Helemaal mee oneens - - - - - - - 

 

5f We ondersteunen elkaar nu actiever bij het leren vanuit de 
praktijk 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens - - - - - - - 

 Mee eens 1 8 - 2 5 1 17 

 Deels mee een, deels oneens 1 1 2 2 1 2 9 

 Mee oneens - 1 1 1 - 2 5 

 Helemaal mee oneens - - - - - - - 

 

6 Voeren jullie tijdens overlegmomenten met het team nu zelf 
ook gesprekken over vakmanschap? 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Nee 2 6 1 1 3 2 15 

 Ja, 1 enkele keer - 3 1 2 1 3 10 

 Ja, 1 keer per maand - 1 1 2 2 - 6 

 Ja, 1 keer per week - - - - - - - 

 Ja, dagelijks - - - - - - - 

 

7 Ben je zelf tijdens het werk meer gesprekken gaan voeren 
met collega’s? 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Nee 1 2 - 3 2 2 10 

 Ja, 1 enkele keer 1 5 1 2 2 2 13 

 Ja, 1 keer per maand - 3 2 - 2 1 8 

 Ja, 1 keer per week - - - - - - - 

 Ja, dagelijks - - - - - - - 

 

8 Vakmanschap kun je op vele manieren ontwikkelen. De 
manier die mij het beste past is: 

Verdeel 10 punten over deze 5 vormen 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 De ‘kunst afkijken’ door te werken met verschillende 
collega’s 

3 3 2 2 2 3 15 

 Samen werk bespreken (zoals Blauw vakmanschap) 3 3 2 3 3 2 16 

 Oefenen/trainen met begeleiding 3 2 3 1 3 2 14 

 Nieuwe werkwijzen uitproberen in de praktijk 1 2 2 3 2 2 12 

 Kennis opdoen via valbladen, websites of boeken  - 1 1 1 2 1 6 

 

9 Wat vond je van de bijdrage van de externe begeleider van Hb He HK Pu Rce Rcr T 
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Blauw vakmanschap? 

 Zeer goed - 3 - - 2 - 5 

 Goed 1 5 1 1 1 - 9 

 Voldoende 1 2 1 2 3 2 11 

 Matig - - - 2 - 3 5 

 Slecht - - 1 - - - 1 

 

10 Heb je tips voor de begeleiders van blauw vakmanschap? Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Ja  a b c,d e,f g 7 

 nl  

a Geen tips, de werkwijze is goed. Kundig en bekwaam. 

b Helaas nauwelijks begeleiding van externe begeleiders gehad. 

c Luister naar wat er wordt gezegd. 

d Meer kennis van de huidige praktijk 

e Mogen nog meer het proces sturen. In gesprek verdiepingsvraag stellen. 

f Veel meer inplannen! Veel meer van dit soort gesprekken en ook de leidinggevende er in sturen, het schort aan 
gevoel van inspecteurs voor medewerkers. 

g Ik heb de hele onderneming als tamelijk zinloos ervaren dus mijn tip is: stoppen 

 

11 Hoe belangrijk vind je het dat eigen mensen uit het team 
(leidinggevenden, operationeel experts, etc) zelf 
besprekingen over Blauw vakmanschap kunnen 
begeleiden? 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Zeer belangrijk - - - 1 2 - 3 

 Belangrijk 1 - 2 - 2 4 9 

 Neutraal - 3 1 4 2 - 10 

 Niet belangrijk 1 7 - - - 1 9 

 Helemaal niet belangrijk - - - - - - - 

 

12 Zijn er ook collega’s uit het eigen team geweest die 
besprekingen van Blauw vakmanschap hebben 
begeleidt?  

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Nee 2 5 2 - 4 3 16 

 Ja - 5 1 5 2 2 15 

 Het bespreken van casuïstiek van een of meer collega’s uit het eigen team werkt goed: locatie aan de hand van 
inlogcode. 

 De gehanteerde methode tijdens de casusbespreking werkte goed 

 

 

 

 

13 Wat vond je van de begeleiding van deze collega’s? Hb He HK Pu Rce Rcr T 
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 Zeer goed - - - - - - - 

 Goed - 2 1 3 1 - 7 

 Voldoende - 3 - 2 1 - 6 

 Matig - - - - - 2 2 

 Slecht - - - - - - - 

 

14 Hoe vaak heb je zelf kennis, ideeën en ervaringen 
ingebracht tijdens de bijeenkomst(en)?  

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Altijd - 1 - - 1 - 2 

 Vaak - 2 - - 1 1 4 

 Regelmatig - 5 - 1 1 1 8 

 Soms 2 1 3 4 2 3 15 

 Nooit - 1 - - 1 - 2 

 

15 De beste groepsgrootte voor een bespreking van Blauw 
vakmanschap vind ik 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 1 t/m 5 collega’s 1 2 - - - 1 4 

 6 t/m 10 collega’s 1 8 3 4 3 2 21 

 11 t/m 15 collega’s - - - 1 3 2 6 

 15 t/m 20 collega’s - - - - - - - 

 21 of meer (hele team) - - - - - - - 

 

16 Het bespreken van casuïstiek van één of meer collega’s uit 
het eigen team werkt goed 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens - 3 - - 1 - 4 

 Mee eens 2 6 3 4 5 3 23 

 Deels mee een, deels oneens - 1 - 1 - 1 3 

 Mee oneens - - - - - 1 1 

 Helemaal mee oneens - - - - - - - 

 

17 De gehanteerde methode tijdens de casusbespreking 
werkte goed 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Helemaal mee eens - 2 - - 1 - 3 

 Mee eens 2 8 2 4 3 3 22 

 Deels mee een, deels oneens - - 1 1 2 2 6 

 Mee oneens - - - - - - - 

 Helemaal mee oneens - - - - - - - 

 

 

 

18 Welke van de volgende momenten vind je het meest Hb He HK Pu Rce Rcr T 
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geschikt voor een casusbespreking op de manier van 
Blauw vakmanschap? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 Aparte bijeenkomsten van circa 2 uur 1 7 1 1 5 2 17 

 1 op 1 gesprek met een collega na een lastig incident 2 3 - 2 2 3 12 

 Als onderdeel van een teamdag - 3 - 5 3 2 12 

 Tijdens een debriefing 1 5 2 2 2 1 13 

 Anders, nl - - - 1 - 1 2 

 al het bovenstaande zou kunnen, afhankelijk van het incident 

 werkoverleg 

 

19 Mijn algeheel oordeel over Blauw vakmanschap is Hb He HK Pu Rce Rcr T 

 Zeer goed - 3 - - - - 3 

 goed - 4 - 2 - 1 7 

 voldoende 2 3 2 3 3 2 15 

 matig - - 1 - 2 2 5 

 slecht - - - - 1 - 1 

 

20 Welke suggesties voor verbetering van Blauw 
vakmanschap heb je? 

Hb He HK Pu Rce Rcr T 

    e  a, c b,d 5 

a Het zou eigenlijk voor elk team een standaard iets moeten worden. Een onderdeel van het werken in teamverband 
wat elke 2 maanden bijv terugkomt. Ik merk, nu het voorbij is, dat er niets mee gedaan wordt en dat er niets 
verandert is. Bij ons in het  team waren er twee belangrijke onderdelen. Namelijk de ‘onaantastbare in de wijk 
en intimidatie door de pappenheimers. De politie organisatie gaat erg achteruit door personeelstekorten (ofwel 
bezuinigingen).  

b Collega’s van andere diensten (onder)steunen de collega’s op straat niet. Voorbeelden vanuit ons team zijn er ten 
overvloede. Alles gaat om cijfers en mutaties. Met het voornoemde als gevolg. De ruimte voor professionaliteit 
van de individu wordt kleiner of is er misschien zelfs niet meer. Ik ben TROTS op mijn vak en sta voor blauw! 
Maar ik ben dien teleurgesteld in mijn organisatie. We gaan zien wat de tijd brengt.  

c Meer, en beter. 

d Stoppen. 

e Wij hebben enkele besprekingen gehad, echter daarna nooit meer iets over gehoord. De inzet/opzet was een goed 
idee, helaas heeft dit niet geleid tot enige veranderingen in de praktijk. Ik vermoed omdat er nauwelijks meer 
aandacht is geweest is 
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