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D
e conclusies volgden op de presentatie van de 
zogenoemde International Pearl Fishers Action 
Learning Group (IALG), een groep talenten uit 
de wereld van de rechtshandhaving. In de groep 

waren de Nederlanders Commissaris Remmert Heuff 
(KLPD/Nationale Recherche) en Generaal Andre 
Peperkoorn (Koninklijke Marechaussee) vertegenwoordigd. 
Samen met vier vooraanstaande wetenschappers onder-
zochten zij in een leertraject van negen maanden de ontwik-
kelingen rond social media. Welke consequenties heeft die 
ontwikkeling voor misdaad en veiligheid, welke strategi-
sche mogelijkheden biedt het de politie en welke aanbeve-
lingen zijn er voor de toekomst? De noodzaak tot samenwer-
king wereldwijd, spanningen tussen generaties, implicaties 
voor professionalisering en impact op de publieke percep-
tie, legitimatie, financiën, politiek en burgerjournalistiek, 
werden in de action-learningopdracht betrokken. 

Irrelevante politie 
De IALG ontdekkingsreis geeft belangrijke inzichten. 
Evident is dat social media de politie en andere rechts-
handhavers voor enorme uitdagingen en dilemma’s stellen. 
Criminelen maken gebruik van de nieuwe technieken, 
privacy wordt geschonden en politie-inspanningen liggen 
onder de loep. Deze uitdagingen hebben ertoe geleid dat 
veel politieorganisaties terughoudend zijn in het gebruik 
van social media. Die terughoudend is wijdverbreid en is – 
opvallend genoeg – in het gebruik bij de rechtshandhaving 
groter in landen waar nieuwe media een grotere rol spelen 
in het dagelijks leven. Naast de vele risico’s en uitdagingen 
bieden social media de rechtshandhaving ook voordelen. 
Informatie kan zonder tussenkomst van andere media direct 
met een grote massa worden gedeeld, social media kunnen 
gebruikt worden voor werving en marketingcommunicatie 
en om intelligence in te winnen. Slotconclusie van de 
International Action Learning Group was dan ook dat het 
niet adequaat gebruikmaken van social media leidt tot een 
irrelevante politiemacht. 

Cultuurverandering 
De IALG adviseerde rechtshandhavers een strategie te 

ontwikkelen om met nieuwe media en de bijbehorende 
risico’s om te gaan. Politieorganisaties moeten onderzoek 
laten doen om inzicht in social media en het gebruik ervan 
te vergroten. Gelet op de gesignaleerde terughoudendheid 
was wellicht de belangrijkste aanbeveling aan de politielei-
ders zelf: ‘Omhels de noodzaak voor social media en werk 
aan de vorming van een flexibele, transparante cultuur met 
ruimte voor risico’s’. Pieter Tops was een van de weten-
schappers verbonden aan Pearls. Tops: ‘Je ziet dat de 
verschillen tussen de landen in de houding en het gebruik 
van social media door de politie enorm varieert. Met name 
Australië en Canada, maar zeker ook Nederland, lopen 
voorop. Social media vormen een goudmijn voor criminal 
intelligence en hebben een enorme waarde om mythes te 
ontkrachten in tijden van crises. Een belangrijke aanbeve-
ling vind ik ook dat social media een belangrijke plek 
moeten krijgen in de basisopleiding. Bij de Politieacademie 
wordt die positie steeds prominenter.’ 

Nieuw paradigma 
Commissaris Anita Hazenberg, conferentiedirecteur van 
Pearls in Policing: ’De deelnemers waren zo overtuigd van 
het belang van een strategisch antwoord van de politie op 
de ontwikkelingen omtrent social media dat er een ‘follow-
upworkgroup’ is opgericht. Op de volgende conferentie in 
juni 2012 in Singapore presenteert zij een conceptueel 
wereldwijd kader voor rechtshandhaving in relatie tot social 
media.’ De groep wordt aangevoerd door de Australische 
New South Wales Police Force en professor Willy Brugge-
man van de Benelux Universiteit. Hazenberg: ’Het is voor 
het eerst dat er een groep wordt gecreëerd om de uitkom-
sten van de conferentie direct een vervolg te geven. De 
aanwezige politietop, grotendeels, zoals ze dat zelf aanga-
ven, van de BWC-generatie (Born Without Computers) 
realiseert zich dat social media om een nieuw paradigma 
van politieorganisaties wereldwijd vragen.’ «
Pearls in Policing is een mondiale denktank waar een select 
gezelschap topmensen uit de rechtshandhaving informeel 
samenkomt om ‘out of de box’ en toekomstgericht ideeën met 
elkaar uit te wisselen. Meer info:  www.pearlsinpolicing.nl.

Social media vergen 
nieuw paradigma  

Social media noodzaken politieorganisaties een nieuw paradigma te ont-

wikkelen. Dat concludeerden 35 politieleiders en wetenschappers uit 21 

landen en 6 internationale organisaties wereldwijd op de vijfde ‘Pearls 

in Policing’-conferentie in Den Haag. Politieleiders zullen het voortouw 

moeten nemen om de daarvoor noodzakelijke cultuurverandering te rea-

liseren. Een follow-upgroep onder aanvoering van Australische collega’s 

presenteert op de Pearls-conferentie in Singapore volgend jaar een con-

ceptueel wereldwijd kader. 


