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De methodiek van peer reviews heeft de laatste jaren vaste voet aan de grond 
gekregen binnen de politie. Collega’s kijken mee met elkaars werk en geven 
vertrouwelijk feedback. ‘Ik heb gezien dat er meer wegen naar Rome leiden.’

Op verzoek van Sjoerd Top, algemeen commandant van 

de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden, keek begin 

2015 een peer-reviewteam mee naar het optreden van 

de Rotterdamse politie tijdens het Europa League-duel tussen 

Feyenoord en AS Roma. Het team bestond uit vijf collega’s uit 

andere eenheden, aangevuld met drie medewerkers van de 

Politieacademie. “Het was al lang geleden dat Feyenoord ver kwam 

in Europa”, licht Top, tevens districtschef van Rijnmond Noord, zijn 

aanvraag voor de peer review toe. “Het was dus een mooi moment 

om eens met elkaar te kijken hoe we ervoor stonden.”  

Vier specifieke vragen had hij aan het peer-reviewteam. Komt 

de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste operationele 

eenheden? Hoe vertalen de eenheden de opgestelde scenario’s 

tijdens de operationele uitvoering? Hoe verlopen crowdmanage-

mentmaatregelen ten opzichte van AS Roma-fans? En als laatste: 

hoe verlopen interventies van de politie(-eenheden) in (dreigen-

de) geweldsituaties ter voorkoming van verdere escalatie? 

Scenario’s  Het duel kreeg het predicaat ‘hoog risico plus’ 

door rellen en vernielingen tijdens de heenwedstrijd in de Itali-

aanse hoofdstad, maar dat wist Top nog niet toen hij zijn verzoek 

De maatschappij verandert voortdurend en de politie 

moet mee in de ontwikkelingen. De Politieacademie 

heeft in samenspraak met de praktijk een aantal 

methodieken ontwikkeld met als doel het vakman-

schap te verbeteren. In Blauw belichten we een aantal 

van deze praktische methodieken. In dit nummer de 

tweede aflevering: peer review.   
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deed. Uiteindelijk verliep de dag zonder wanklanken. De leden 

van het peer-reviewteam spraken 119 mensen. “Uiteenlopend van 

de eenheidschef en mijzelf, tot een beleidsmedewerker van de 

politie, een buschauffeur, supporters van beide clubs, Italiaanse 

spotters en een bewoner van de Oude Haven, waar de Italiaanse 

supporters werden opgevangen”, zegt Top. 

De dag na de wedstrijd bespraken de teamleden hun bevin-

dingen, met de nadruk op de genoemde aandachtspunten en 

stelden zij een rapport op, gevalideerd door Otto Adang, lector 

Openbare Orde & Gevaarsbeheersing. Volgens het peer-review-

team beschikten alle actoren rond de voetbalwedstrijd over veel 

kennis, ervaring, betrokkenheid en motivatie. Het peer-review-

team was dus positief, maar zag ook wel wat verbeterpunten. Zo 

waren de operationele collega’s onvoldoende bekend met de 

mogelijke scenario’s die vooraf waren opgesteld. Top: “Dat nemen 

we mee voor een volgende keer. Zo zijn er altijd dingen die beter 

kunnen. Het belangrijkste aspect van peer reviews is naar mijn 

idee het leereffect, maar als aanvrager krijg je ook feedback over 

wat goed gaat. Ik vond het mooi te horen dat iedereen in de orga-

nisatie zo betrokken en gastvrij was. Als voorbeeld werd gegeven 

dat de dames die broodjes aan de ME’ers serveerden dit met zo’n 

grote glimlach deden dat het uitstraalde naar alle aanwezigen. Als 

algemeen commandant heb ik op dat soort details geen invloed 

en in alle hectiek vaak ook geen zicht, maar doordat iedereen op 

die manier bezig is, ontstaat wel een soort flow.”

Grondlegger  Otto Adang is de grondlegger van de peer 

review binnen de politie. Al sinds hij onderzoek doet, gelooft hij in 

een methodiek waarbij mensen plaatsnemen in een observerende 

rol. Eerst deed hij dat zelf. “Medio jaren tachtig heb ik namens de 

universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar relsituaties. Ik 

observeerde het politieoptreden en sprak dat in op een cassette-

recorder. Aangeven wat je ziet zonder dat je daar een mening over 

hebt of direct conclusies aan verbindt, is een belangrijk punt van 

wat later de peer review werd.”  

Toen Adang als onderzoeker bij de Politieacademie terecht-

kwam, ontwikkelde hij die methodiek verder. “Ik liep tegen het 

probleem aan dat je wel dingen kunt signaleren, analyseren, 

onderzoeken en daaruit een conclusie kunt trekken, maar vaak 

gebeurt daar niet veel mee. Zo kwam ik op het idee om politie-

mensen te laten meekijken bij hun collega’s, in een rol waarin ze 

anders nooit zitten. Ze hoeven geen beslissingen te nemen, maar 

collega’s
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kunnen zien welke beslissingen collega’s nemen in eenzelfde 

functie als zijzelf en welke effecten die beslissingen hebben. 

Bovendien kunnen ze die ervaringen in vertrouwen met elkaar 

delen. Het is verder aan de aanvrager wat hij ermee doet.” Daarin 

wijkt de peer review af van bijvoorbeeld audits, waarbij mensen 

ook bij elkaar in de keuken kijken. “Maar bij een audit gaat het 

meer om afrekenen dan om beoordelen”, meent Adang. “Bij een 

peer review staat een veilige leeromgeving centraal. Het gaat niet 

om verantwoording afleggen of kijken wat er fout gaat. Het doel is 

juist om iets te leren voordat het fout gaat. En dat alles op vrijwil-

lige basis. En door ook in kaart te brengen wat goede werkwijzen 

zijn, zonder deze aan een specifieke gebeurtenis te koppelen, 

kunnen we andere teams verder helpen.” 

Feedback  De eerste peer review vond plaats in 1995. Na 

een aarzelende start was de Nederlandse politie om en volgden 

de peer reviews elkaar steeds sneller op. “Sinds 2004 hebben we 

er 152 gedaan, eerst alleen bij voetbalwedstrijden, later ook op 

andere terreinen”, zegt Wim van Oorschot. Hij houdt zich namens 

de Politieacademie fulltime bezig met de landelijke coördinatie 

van peer reviews. Evenementen, opsporingsonderzoeken, demon-

straties, ordehandhaving of gevaarsbeheersing in het dagelijks 

politiewerk: alles leent zich voor deze intercollegiale leermethode. 

“Maar het uitgangspunt blijft altijd hetzelfde”, benadrukt Van 

Oorschot. “Feedback vragen en krijgen van collega’s is de basis, 

altijd in vertrouwelijkheid en op vrijwillige basis. Daardoor durven 

mensen zichzelf veel meer bloot te geven dan normaal.” 

De focus van de peer review wordt bepaald door de aan-

vragende politieorganisatie. Die bespreekt haar vragen, maximaal 

vijf, met Van Oorschot tijdens een intakegesprek. “De vragen  

moeten te maken hebben met het eigen optreden van de aan- 

vrager. Het gaat om dingen waarop hij of zij invloed kan  

uitoefenen.” 

Vakbekwaam  Zijn de specifieke vragen eenmaal helder, 

dan komt een gemixt team van peers – mensen die in hun een-

heid dezelfde rol hebben als de aanvrager – van buiten de eigen 

eenheid meekijken. Daarnaast doen de peers informatie op door 

vele gesprekken te voeren over de inzet van de aanvrager op 

dat moment. Behalve de peers bestaat het reviewteam uit een 

wetenschappelijk politieonderzoeker die affiniteit heeft met het 

onderwerp en een facilitator. Hij of zij zorgt dat het team de peer 

review op een valide wijze invult. Er zijn nu vier facilitators, maar 

dat aantal wordt uitgebreid. Moeite om reviewers te vinden heeft 

Van Oorschot niet. Eerder het tegenovergestelde. “Elke medewer-

ker heeft recht op professionaliseringstijd. Je moet vakbekwaam 

blijven. Dan kun je naar seminars gaan of een cursus volgen, maar 

je kunt ook een peer review doen. Je kunt voor elk taakgebied een 

peer review aanvragen. Ook voor opsporingsonderzoeken of bin-

nen een wijkteam. Op het gebied van openbare orde hebben we 

nu per jaar minimaal één peer review per eenheid. Soms hebben 

de aanvragers voorkeur voor een collega uit een bepaalde een-

heid, bijvoorbeeld omdat die ervaring heeft met een soortgelijke 

operatie. Ik let er wel op dat alle eenheden evenredig vertegen-

woordigd zijn. Ik streef ernaar dat de methodiek een structureel 

karakter krijgt binnen de politie. ” Adang vult aan: “Maar de peer 

review is niet iets van de baas. Dat maakt het zo sterk. Het moet 

iets zijn van de praktijk, niet te veel geïnstitutionaliseerd.” 

Respectvol  Het peer-reviewteam werkt tweeënhalve dag 

aaneengesloten op locatie, waarbij de teamleden niet interve-

niëren in de operatie. De eerste avond komen de teamleden bij 

elkaar om de specifieke vragen van de aanvrager nog eens scherp 

te stellen en te bespreken hoe ze hier het best invulling aan kun-

nen geven. De volgende dag volgen de observaties en interviews. 

De laatste dag is bestemd om de verzamelde informatie met 

elkaar te delen en erop te reflecteren. Binnen vier weken krijgt de 

aanvrager een rapport met persoonlijke feedback. Daarbij wordt 

goed gekeken naar de formulering. Het gaat om feitelijke consta-

teringen, die respectvol zijn geformuleerd. Dat vergroot namelijk 

de acceptatie en daarmee het effect. 

Een gemixt team van peers – mensen die in hun eenheid dezelfde rol hebben  
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Een lector van de Politieacademie, betrokken bij het onderwerp, 

valideert het rapport. “Die link naar de wetenschap is heel belang-

rijk”, licht Van Oorschot toe. “Zo zorgen we ervoor dat de rappor-

ten een stevige basis hebben. Een peer review gaat veel verder 

dan een dagje kijken in de keuken bij collega’s. Het wordt echt 

gezien als een thermometer die je een dag diep in een optreden 

of proces zet. Een heel valide en kwalitatieve onderzoeksmetho-

de.” De teamleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht. 

Alleen de aanvrager bepaalt of en in hoeverre de bevindingen 

naar buiten mogen komen. 

Briefing  Met het delen van de bevindingen heeft de Rot-

terdamse algemeen commandant Sjoerd Top geen probleem. 

Hij kiest er juist bewust voor de feedback breed te verspreiden. 

Behalve de peer review rond Feyenoord-AS Roma vroeg hij tevens 

een review aan tijdens Rotterdam Unlimited, beter bekend als 

het Zomercarnaval, twee jaar geleden. “De bevindingen van het 

peer-reviewteam heb ik ter beschikking gesteld aan de SGBO die 

het evenement het jaar daarop heeft gedraaid. Zo konden zij zien 

waar verbeteringen mogelijk waren”, zegt Top. “De inhoud van 

de briefing kon bijvoorbeeld beter. Het uitwerken van mogelijke 

scenario’s hadden we goed gedaan, maar dat was onvoldoende 

doorvertaald naar de collega’s op straat. Daardoor was onduide-

lijk of zij wel op de hoogte waren van de commanders intent bij 

dergelijke scenario’s. Ik kon me goed vinden in de feedback. We 

hebben daarop ingespeeld door tijdens de briefing een jaar later 

nog explicieter mogelijke incidenten te benoemen en daarbij aan 

te geven wat in dergelijke gevallen de doelstelling van de com-

mandant zou zijn.” 

Het meekijken door collega’s ervoer Top niet als lastig. “Ik ben 

juist benieuwd hoe anderen naar mijn werk kijken en waar dat 

eventueel anders of beter kan. Dat zou standaard moeten gebeu-

ren. Ik probeer in de hele omgeving, en niet alleen bij evenemen-

ten, een sfeer te creëren waarin mensen kritisch maar met respect 

durven te reflecteren. Zo wordt het politieproduct alleen maar 

beter. Daar sluit de methodiek van de peer review goed bij aan.”

Snelkookpan  Niet alleen de aanvrager van de peer review 

leert van de feedback van zijn collega’s. Ook voor de peers zelf 

is het vaak verhelderend om eens bij een andere eenheid in de 

keuken te kijken en heel intensief met hun vak bezig te zijn. “De 

bijvangsten zijn gigantisch”, zegt Van Oorschot. “Je zit drie dagen 

bovenop elkaar in die snelkookpan, waarin je zonder verdere 

afleiding continu over je vak praat met een groep collega’s uit 

verschillende eenheden. Daardoor wordt het netwerk ook steeds 

groter. Ik heb mensen horen zeggen dat ze in die korte periode 

meer hebben geleerd dan tijdens een opleiding van vier weken.” 

Top vervulde de rol van reviewer deze winter tijdens Serious 

Request in Heerlen, op verzoek van de commandant uit de een-

heid Limburg. “Ten eerste omdat er sprake van was dat Serious 

Request komend jaar in de eenheid Rotterdam zou kunnen plaats-

vinden. En ten tweede omdat het hartstikke gaaf is om met een 

aantal collega’s drie dagen lang ondergedompeld te worden in 

de wereld van anderen en van de buitenkant mee te kijken hoe zij 

het doen. Daar leer je ook zelf van.”  Als voorbeeld noemt Top het 

feit dat de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden werd gedraaid 

door het basisteam van Heerlen. “Wij zouden zoiets hoog opscha-

len, maar hier was de wijkagent hoofd Ordehandhaving. Dat heeft 

me wel aan het denken gezet. In Rotterdam zijn we meer van 

doorpakken en verdachten aanhouden om ze uit de anonimiteit 

te halen. De collega’s tijdens Serious Request kozen er daaren-

tegen juist voor om eerder te verbaliseren dan aan te houden. 

Natuurlijk is een dergelijk familie-evenement voor het goede doel 

niet te vergelijken met een risicowedstrijd, maar ik heb wel gezien 

dat er meer wegen naar Rome leiden.” 

Wilt u reageren op dit artikel?  

Mail erik.van.der.veen@politieacademie.nl

Voor meer informatie:

wim.van.oorschot@politieacademie.nl

 als de aanvrager – van buiten de eigen eenheid kijkt mee.


