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Deel 1. Ervaringen Peer Review Teams 

1. Inleiding  
De Nationale Politie en de Politieacademie faciliteren sinds een paar jaar het houden van peer 
reviews op eigen verzoek van politiechefs en specialisten, die hun aanpak willen verbeteren. Dit 
initiatief vloeit voort uit de aangegeven behoefte van de commandanten om bij evenementen, 
demonstraties, voetbalwedstrijden en horeca-aanpak, via een afgestemde, publiek-private 
ketenaanpak, een veiliger verloop te bewerkstelligen, gekarakteriseerd door een zo efficiënt en 
effectief mogelijk politieoptreden.  

Door het toepassen van de peer review methode wordt een (leer)proces in gang gezet, waarbij 
goede werkwijzen worden geïdentificeerd, geïnventariseerd, uitgewisseld, ontwikkeld en 
geïmplementeerd.  

De peer review-methode is een intercollegiale leermethode ontwikkeld door het lectoraat Openbare 
Orde en Gevaarbeheersing. Het concept van de peer review is gebaseerd op het betrekken van 
ervaren politiecommandanten, en thematisch betrokken collega’s uit verschillende eenheden om 
inzichten te verkrijgen in de politieaanpak als onderdeel van de integrale benadering. Dit niet door 
achteraf terug te kijken, maar de operatie daadwerkelijk real time te volgen, waarbij niet geoordeeld 
wordt, gefocust wordt op fouten, of schuldigen aangewezen worden. Maar waar het juist gaat om 
met een lerende bril onafhankelijk mee te kijken in de operatie. 

Doordat de methode gericht is op de uitwisseling van ervaringen en het leren ervan, ontstaat er een 
win win-situatie voor zowel de verzoekende lokale chef/commandant, de participerende teamleden, 
als voor de politie als geheel.  

Het is goed te bedenken dat een peer review geen allesomvattend en diepgaand evaluatieonderzoek 
pretendeert te zijn, maar wel het resultaat van een zorgvuldig, gericht en gestructureerd proces van 
gegevensverzameling. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen, zodat de optredende 
eenheid een spiegel voorgehouden kan worden. Als zodanig geeft de rapportage de persoonlijke 
opvattingen van de peer review teamleden n.a.v. hun gerichte observaties weer en is het een intern 
werkdocument en een persoonlijk leerdocument voor de aanvrager. 

In 2016 hebben 7 teamchefs en hun horeca-coördinatoren het initiatief genomen om op deze wijze 
met gemixte teams bij elkaar in de keuken te kijken. De systematiek1 van deze reviews is gelijk aan de 
wijze zoals deze al jaren wordt gehanteerd binnen de openbare orde evenementen. 

Tijdens een themadag horeca in 2016 ontstond de behoefte vanuit verschillende basisteams met een 
uitgaansgebied om inzicht te krijgen in elkaars gehanteerde horeca aanpak. Dit met name gezien de 
wetenschap dat uitgaan nog vaak gepaard gaat met uitgaansgeweld, en de ambitie van de politie om 
ook deze vorm van geweld een halt toe te roepen. Met deze problematiek en ambitie in het 
achterhoofd hebben Emile Vermeulen (voorzitter landelijk horeca coördinatorenoverleg) en Wim van 
Oorschot (landelijk coördinator peerreviews & snelle kennismobilisaties) contact met elkaar gezocht, 
om de mogelijkheden van peer reviews binnen de horeca te verkennen. Dit heeft erin geresulteerd 
dat in het najaar van 2016 tussen 16 september en 16 december zeven peerreviews zijn uitgevoerd 
gericht op de politiële horeca aanpak. Deze peerreviews zijn uitgevoerd in zeven verschillende grote 
steden met een actief en veelal omvangrijk uitgaansgebied. 

  

                                                           
1 Voor een nadere toelichting van deze systematiek, kan de flyer peerreview? Gewoon doen! Geraadpleegd worden. Tevens 
is in politievakblad BLAUW van 26 maart 2016; jaargang 12 nr.3 (pagina 24-27) een uitgebreid artikel gewijd wat inzicht geeft 

in de gehanteerde methodiek.  
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De reviews zijn opeenvolgend gehouden in Maastricht, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, 
Arnhem en Amsterdam. Aan de peerreviews hebben in totaal 28 peers uit acht verschillende 
eenheden deelgenomen. Alle deelnemende peers hadden vanuit eigen functie of rol sterke 
verbintenis met het onderwerp ‘politieel horecatoezicht’.   

Tijdens de genoemde peerreviews tezamen zijn in het totaal 423 personen geïnterviewd, waarvan 
zo’n 50% collega’s zijn  en de overige 50% partners en publiek. De gesprekken en observaties van alle 
peer reviews hebben plaatsgevonden op de vrijdagavond en nacht globaal tussen 22:00 uur en 4:00 
uur. Hiervoor is gekozen aangezien de vrijdagnacht doorgaans iets rustiger is dan de zaterdagnacht. 
Hierdoor is het voor de peerreview-teams beter mogelijk om in gesprek te gaan met collega’s, 
partners en publiek, en zo een adequaat beeld te verkrijgen van de horeca aanpak. Opgemerkt dient 
hierbij te worden dat alle reviews in het najaar hebben plaatsgevonden, het zou hierdoor mogelijk 
kunnen zijn dat de waarnemingen iets vertekend zijn ten opzichte van een warme zomeravond. 
Tijdens de reviews is hiervoor expliciete aandacht geweest tijdens de opzet en uitvoering van met 
name de interviews. De peerreviews waren allen zo gepland dat er tijdens de review geen grote 
evenementen in de stad waren, om zo ernstige vertekening van het beeld omtrent de horeca aanpak 
te voorkomen. 

 

2. Doelstelling 
Elk van de zeven peerreviews is gerapporteerd aan de betreffende aanvrager als intern 
werkdocument. Aangezien het de keuze is van iedere individuele aanvrager of hij/zij de persoonlijke, 
lokale feedback wenst te delen, is het leereffect van de review primair gericht op de aanvrager zelf, 
zijn team/district/eenheid en het betrokken reviewteam.  

 
Deze analyse heeft ten doel om  de  overkoepelende bevindingen, die zijn opgedaan in deze serie 
peerreviews horecatoezicht, breder inzichtelijk en bruikbaar te maken.  

 
Het is namelijk na een dergelijke serie peerreviews gericht op eenzelfde thema erg  interessant 
gebleken om na te gaan welke generaliseerbare bevindingen er zijn opgedaan. Dergelijke 
overeenkomende bevindingen binnen de uitgevoerde serie, kunnen van meerwaarde zijn voor 
ontwikkelingen of vraagstukken binnen overige eenheden en basisteams met uitgaansgebieden. 
Tijdens de reviews zijn naast de bevindingen gericht op de vragen van de aanvragers  ‘goede 
werkwijzen’ benoemd, die tijdens meerdere reviews werden aangetroffen Deze uitzonderlijke, 
effectieve, of anderszins in het oog springende werkwijzen kunnen fungeren als eyeopener. 

Na benoeming van de belangrijkste thema’s, zullen deze onderwerpen nader behandeld worden. 
Vervolgens worden de goede werkwijzen genoemd en een algemene conclusie van de serie 
peerreviews gegeven. Besloten zal daarna worden met aanbevelingen. 
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3. Trend uitgaansgedrag 
Door de toename van welvaart is men niet alleen mobieler geworden, maar men heeft ook meer 
vrije tijd. Voor het uitgaansleven betekent dat voor de (streek)jongeren een vergrote “actieradius” 
van het uitgaanscircuit en -gebied. Waar vroegere de plaatselijk discotheek en uitgaansgelegenheden 
de boventoon voerden, zoeken zij nu hun vertier in verschillende steden (ook over de grens) en 
bezoeken frequent (rave - dance) festivals. Maar er is een opkomende tendens van een veranderde 
behoefte naar meer intimiteit en dienovereenkomstig een toename aan kleinere festivals en 
uitgaansgelegenheden. 
 
Daarnaast zijn er drie indicatoren van belang die bijgedragen hebben aan de veranderingen in het 
uitgaansleven. Als eerste het ingevoerde rookverbod. Hierdoor speelt het uitgaansleven zich ook 
grotendeels af voor de verschillende uitgaansgelegenheden, op straat en de terrassen.  
De horeca uitbaters spelen hierop in en beconcurreren elkaar met harde muziek als publiekstrekker. 
Dit maakt dat de iets oudere “stapper” deze gebieden in de binnenstad mijdt en op zoek gaat naar 
locaties in de luwte ervan. De tweede indicator is de tijdsverschuiving in het uitgaan. Het 
uitgaanspubliek begeeft zich later naar de uitgaansgebieden en hebben zich in de privé sfeer al 
ingedronken. Waarbij overmatig en excessief alcoholgebruik door jongeren schrikbarend toeneemt. 
En last but not least moet het toenemend combi-gebruik van alcohol en drugs worden genoemd; in 
zowel het uitgaansleven als bij festivals, met name de dance-events. 
 
Over het geheel is er bovendien sprake van een vercommercialisering van de horeca. Daarbij is de 
horeca voor de steden van een dermate economisch belang, dat deze zich het liefst willen profileren 
als de “place to be”, als onderdeel van stadspromotie. Waarbij niet zelden dit belang in onbalans is 
met de gevolgen voor de veiligheid. Om de aantrekkingskracht te vergroten hanteren steeds meer 
gemeenten vrije sluitingstijden.  Bovendien vindt er vanuit de overheid decentralisatie plaats en 
worden verantwoordelijkheden doorgeschoven naar de betreffende bedrijfstakken. Horeca uitbaters 
en organisatoren van festiviteiten zijn genoodzaakt om meer beveiliging in te huren.  
 
Tot slot is natuurlijk de groeiende alertheid op mogelijke terroristische aanslagen in de           
(uitgaans-)centra van grote steden aan de orde.   Dit tezamen benadrukt dat er vanuit de politie 
ingespeeld moet worden op deze ontwikkelingen en onderstreept het belang van een verdere 
professionalisering en duurzamere samenwerkingsverbanden van de publieke en private 
verantwoordelijken voor de horeca-functie in uitgaansgebieden. 
Mogelijk dat de inzichten van deze serie peer reviews hierbij kunnen helpen.  
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4. De leervragen 
Als basis voor elk peerreview gelden de persoonlijke leervragen van de aanvrager; het reviewteam 

focust zich hier helemaal op. Ondanks dat alle vragen direct of indirect betrekking hebben op het 

politiële horecatoezicht, is er een behoorlijke diversiteit in de vraagstelling geconstateerd. Na 

grondige bestudering van de peerreview-rapportages is gebleken dat het overkoepelende thema van 

alle reviews en vragen is terug te voeren op:  

de effectiviteit en efficiency van de huidige politiële horeca aanpak 

Na analyse van de review-rapportages kan gesteld worden dat er een diverse vraagstelling in aard en 
omvang is gehanteerd die leidt tot bovengenoemde hoofdthema. Desondanks zijn deze toch 
grotendeels te vatten in onderstaande opgesomde onderwerpen.  Deze opsomming is tevens de 
volgorde waarop de onderwerpen behandeld zullen worde in deze eindrapportage. Overigens is er in 
deze geen sprake van een hiërarchische volgordelijkheid. 

 
➢ Operationeel horecatoezicht 
➢ Capaciteit 
➢ Veiligheid 
➢ Taak 
➢ Training/ opleiding 
➢ Integrale aanpak 

• Intern politie 

• Extern met partners 

 

5. Operationeel horecatoezicht 
Horecatoezicht binnen de Nationale Politie is op veler verschillende wijze ingericht. Ondanks dat dit 
een relatief eenvoudig constatering betreft, is het minder eenduidig en eenvoudig om de aard van 
deze sterk verschillende uitvoering van het horecatoezicht te kunnen duiden. Grofweg zijn drie 
vormen van operationeel horecatoezicht te benoemen: gespecialiseerd proactief, hybride en 
incidentreactief sec. 

Gespecialiseerd proactief horecatoezicht (evenementbenadering) 

Dit is de meest vergaande en geprofessionaliseerde vorm van operationeel horecatoezicht. Hierbij 
functioneert de horeca-aanpak als project separaat van de andere lopende werkprocessen binnen 
het basisteam. Er is sprake van een horecateam dat middels opleiding/training is voorbereid op 
werkzaamheden in het uitgaansgebied. Die daarbij op elkaar zijn ingespeeld en derhalve in beperkte 
wisselende samenstelling het horecatoezicht uitvoeren. In facilitaire zin is daarbij zorg gedragen voor 
voldoende kwantiteit en kwaliteit van de benodigde middelen.  

 
Idealiter wordt bij deze vorm van horecatoezicht het uitgaan gezien als een wederkerend 
evenement, waarbij ook de project-organisatiestructuur vergelijkbaar is. Potentieel risicogedrag van 
uitgaanspubliek, groepen en individuen worden benaderd vanuit crowdmanagementprincipes. 
Vanuit een publiek-privaat horeca-convenant volgt een integraal veiligheidsplan, van waaruit alle 
ketenpartners hun gezamenlijk afgesproken en afgestemde subdoelen, activiteiten en resultaten 
middels deelprojectplannen hebben geformuleerd. Hierbij is ook de inzetcapaciteit van alle partners 
gesteld, die zowel kwalitatief als kwantitatief is afgestemd op actuele, lokaal realistische scenario’s.  
Zo wordt er aan politiezijde bijvoorbeeld gewerkt met eigen C2000 kanalen en centralisten, eigen 
commandanten of coördinatoren en wordt er specifiek op de uit te voeren horecataak gebrieft.  
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De medewerkers die deze deel participeren in deze vorm van toezicht, zijn hiervoor vooraf opgeleid 
en worden hierin getraind. Er vinden ook gezamenlijke trainingen met beveiligers op locatie plaats. 
Kennen en gekend worden, onderling en naar het publiek, is een uitgangspunt, evenals duidelijk 
gecommuniceerde gedragsregels voor het hele horeca-gebied, die integraal worden gehandhaafd.  
Daarnaast gaat het operationeel toezicht gepaard met duidelijke lijnen tussen uitbaters, portiers en 
overige partners, waarbij de gemeente een herkenbare en actieve regiefunctie vervult. Kennis en 
ervaring vanuit de ketenpartners worden gebruikt bij advisering en besluitvorming over 
ontwikkelingen in de infrastructuur  (fysieke veiligheid!) van het horeca-gebied. 
Het zal geen verrassing zijn, dat deze ideale vorm tijdens de reviews weliswaar niet in zijn 
volledigheid is gedetecteerd, maar wel qua visie en streven door diverse sleutelpersonen in 
meerdere steden werd gedragen: een ontwikkel- en verbetertraject in die richting zou al winst 
opleveren.  
 
Hybride horecatoezicht 
Bij deze vorm van operationeel toezicht is er sprake van een deels gespecialiseerde en 
geprofessionaliseerde vorm van operationeel horecatoezicht, vaak met het doel om verder in de 
richting van de vorige te komen. Er zijn dan ook vele overeenkomsten met het gespecialiseerde 
toezicht, met dien verstande dat in deze vorm altijd, vaak niet onbelangrijke, componenten van het 
gespecialiseerde toezicht ontbreken. Ondanks dat tijdens de serie is waargenomen dat de 
ontbrekende componenten verschillen, is gebleken dat er altijd sprake is van een specifieke, 
projectachtige organisatie en facilitering ten bate van de horeca. Zo is bijvoorbeeld waargenomen 
dat enkele basisteams nagenoeg alle componenten van gespecialiseerd toezicht op operationeel 
niveau bezaten. Maar door het ontbreken van bijvoorbeeld enige opleiding en training van het 
horecateam, voldoende capaciteit, of een integrale aanpak in balans, wordt een dergelijke aanpak 
dan toch als hybride geclassificeerd. 

 
Incident-reactief horecatoezicht sec  
Bij deze vorm wordt de horeca “tijdens de lopende dienst” meegenomen, met hoogstens 
taakaccenten of naar aanleiding van plotselinge bijzonderheden. In deze vorm van toezicht wordt 
binnen het basisteam nagenoeg geen aandacht besteed aan de uitvoering van het horecatoezicht. 
Waarbij feitelijk de incident afhandelingseenheden tevens belast zijn met het horecatoezicht. Kortom 
de horeca maakt onderdeel uit van de reguliere surveillance, waarbij uitgaansgeweld en andere 
horeca gerelateerde meldingen en incidenten op eenzelfde wijze en volgordelijkheid worden 
afgedaan als bijvoorbeeld een burenruzie en de inzet vanuit de algemene prioriteitscoördinatie van 
de meldkamers plaatsvindt. 

Tijdens de serie is veelal het hybride horecatoezicht waargenomen, waarbij wel opgemerkt kan 
worden dat er grote verschillende bestonden in de hoeveelheid van ontbrekende componenten. De 
gespecialiseerde vorm is zeer beperkt waargenomen, hoewel uit de serie wel is gebleken dat er 
basisteams waren die bij de opstart van hun horecateam hier zeker operationeel aan voldeden. 
Hetgeen met name gold voor de zogenoemde Openbare Orde Teams (OOT), die na de invoering 
medio 2009 op verschillende plekken in het land zijn opgericht.  
 
In nagenoeg alle reviews van deze serie is waargenomen en aangegeven dat er een veranderende 
tendens wordt ervaren binnen de horeca, waarbij sprake is van een lager incidentenbeeld. Hetgeen 
overigens niets zegt over de ernst en omvang van de incidenten die wel plaatsvinden. Ondanks het 
gegeven dat men deze verandering waarneemt, is niet duidelijk geworden of de politiële aanpak en 
toezicht hieraan hebben bijgedragen. Hoewel de professionalisering van de horeca aanpak 
ogenschijnlijk een belangrijke stimulator is van deze verandering, kan niet worden uitgesloten dat 
sociaaleconomische- en maatschappelijke- ontwikkelingen wellicht de meest prominente rol spelen.  
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Desalniettemin is waargenomen ondanks de bevindingen van horecateam-medewerkers omtrent het 
veranderende incidentenbeeld, dat hier zeer summier op wordt ingespeeld in de organisatie van het 
politiële horecatoezicht. Dit roept de vraag op  “in hoeverre de huidige invullingen van het 
operationele horecatoezicht nog passend zijn voor adequaat effectief en efficiënt optreden”.  
 
In de serie reviews zijn per definitie geen basisteams meegenomen waarin sprake was van 
incidentafhandeling sec. Dit is dan ook meer een toezichtvorm die gebruikelijk is in basisteams met 
verzorgingsgebieden waarin zeer beperkte en geconcentreerde horeca aanwezig is. Desondanks was 
er toch een basisteam, die gezien de onder druk staande capacitaire mogelijkheden,  bijna 
genoodzaakt is over te stappen op deze vorm van horecatoezicht. Hetgeen gezien de ervaringen 
tijdens de bewuste review, ook in vergelijking met de aanpak in andere grote steden, als zeer 
onwenselijk en risicovol gezien moet worden.   

 

6. Capaciteit  
De capacitaire bezetting van de horecadiensten was sterk uiteenlopend, ondanks de vergelijkbare 
omvang van het uitgaansgebied en  teams in deze serie. Er was hierbij een variëteit in 
kernkwaliteitsgroepen waarneembaar van zo’n 5 tot 15 medewerkers, die specifiek belast waren met 
het operationele horecatoezicht.  
 
Ondanks deze grote verschillen bleek bij nagenoeg alle horecateams van deze serie dat de capaciteit 
een issue was. Zoals eerder aangegeven was dit in één uiterste geval zo nijpend dat hier de 
beëindiging van specifiek horecatoezicht een serieuze overweging bleek te zijn. In vele andere 
gevallen werd capaciteit meer vanuit doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet bekeken. Met 
name gezien het veranderende incidentenbeeld, speelt deze efficiency vraag op. Temeer aangezien 
met de schaalvergroting van de Nationale Politie en de generale taakstelling van de basisteams er 
ook tal van andere zaken belegd zijn in het basisteam. 
 
Het capaciteitsvraagstuk bleek te spelen op verschillend niveau in de organisatie. Naast de 
beheersmatige verantwoording wordt een terugkerende verantwoording van ingezette capaciteit ten 
opzichte van resultaat ervaren. Bij de uitvoerende collega’s is dit geen issue maar gaat de 
capaciteitsvraag meer over zingeving, teamgevoel en veiligheid, waarbij dit met name bij de uiterste 
aantallen naar voren kwam. Zo is bij individuele medewerkers van een horecateam met een lage 
inzet de back-up meermaals een issue gebleken. Waardoor er soms voor werd gekozen om niet 
direct op te treden bij incidenten, maar te wachten tot hiervoor voldoende back-up van bijvoorbeeld 
de incidenten- afhandelingseenheden ter plaatse waren. Ook bij de teams met een hoge personele 
inzet voor het horecatoezicht ontstonden issues. In tegenstelling tot de teams met weinig personele 
beschikbaarheid bleken hier veiligheid en eensgezindheid juist zeer sterk aanwezig, maar bleken 
zingeving en motivatie tot capacitaire discussies te leidden. Afgevraagd werd dan ook hoe 
motiverend het werken via een vast stramien in een horecagebied met relatief weinig incidenten is. 
Hierop werd een grote wens uitgesproken over meer flexibiliteit qua werkzaamheden tijdens een 
horecadienst, met name omdat een feitelijke teruggang in capaciteit voor de meeste actoren nog 
een stap te ver. Ondanks de veranderend tendens in het horecagebied, zijn er toch nog steeds 
incidenten waarbij het ‘alle hens aan dek’ is. 
 
De gelabelde capaciteit voor het horecatoezicht bleek van verschillende factoren afhankelijk. Zo is 
gebleken, dat wanneer een uitgaansgebied gelegen is in een plaats waar meerdere basisteams actief 
zijn, de betrokkenheid van de omliggende basisteams een belangrijke factor is. Terwijl het vaak om 
een uitgaansgebied met een regionale uitstraling betreft. Hiermee samenhangend is op welke wijze 
het horecatoezicht is ingericht en de aard en omvang van de uitgaansgerelateerde incidenten.  
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Daarnaast spelen ook de beleidsmatige keuzes en (landelijke) prioriteiten die gemaakt of opgelegd 
zijn aan het basisteam, al dan niet in afstemming met het bevoegde gezag, een rol voor een bepaalde 
capacitaire inzet. Vaak bleek dan ook achter een bepaalde capaciteit voor het horecatoezicht een 
lange en complexe historie schuil te gaan, die lang niet altijd is meegegaan met doorgemaakte 
ontwikkeling van de politie en/of haar omgeving.  
 
 

7. Eigen veiligheid 
Regelmatig verschijnen in de media berichten dat tijdens het uitgaan er heftige incidenten hebben 
plaatsgevonden in de horeca. Het is niet altijd te zeggen dat deze incidenten direct gerelateerd zijn 
aan de horeca, desondanks is dit wel de plek waar ze zich voordoen. Daarbij kan gesteld worden dat 
er in een uitgaansgebied een andere dynamiek heerst dan in bijvoorbeeld een woonwijk. Daarbij 
komt dat de incidenten die plaatsvinden veelal onder invloed van drank en/ of drugs plaatsvinden, en 
dat overmatig gebruik hiervan kennelijk niet volledig te beheersen is. De politie is er dan ook samen 
met de partners in het publieke domein voor om de orde en veiligheid voor het uitgaanspubliek te 
waarborgen. Op de integrale wijze waarop dit al of niet  is waargenomen zal verderop worden 
ingegaan.  
 
Naast de veiligheid die de politie tracht te waarborgen voor het uitgaanspubliek, blijkt meer dan eens 
dat agressoren het op de politie hebben voorzien. Tijdens deze serie is dan ook naar aanleiding van 
verschillende vraagstellingen gekeken naar de veiligheid voor de politiemedewerkers. Het is hierbij 
niet eenduidig aan te geven hoe deze ‘interne’ veiligheid te duiden is, wel zijn een aantal parameters 
gebleken die hier invloed op hebben. Zo is geconstateerd dat back-up in aantallen collega’s en 
snelheid waarop zij ter plaatse kunnen zijn bij incidenten een prominente rol spelen. Daarnaast 
bleken de mogelijkheid tot directe en vlotte communicatie met collega’s en de centrale post, een 
duidelijke commandovoering en vertrouwen in elkaar en de partners benoemd te worden als 
veiligheid beïnvloedende factoren.  
 
De back-up bleek in elk team anders georganiseerd, dit had vooral te maken met de wijze waarop de 
horeca was ingericht en de grootte van het verzorgingsgebied. Meermaals werd aangegeven dat een 
vlotte back-up ook een zeer de-escalerende werking kan hebben. Hierbij valt te denken aan een 
aangehouden verdachte die spoedig getransporteerd kan worden naar het bureau, waardoor de 
sfeerbepalend agressor uit het uitgaanspubliek verwijderd wordt. Anderzijds heeft snelle back-up 
ook een preventieve werking bij aankomende opstootjes, en de risicoafweging die hierbij gemaakt 
wordt door agressoren. Gebleken is dat de administratieve afhandeling van incidenten op straat 
leiden tot tijdelijke niet-beschikbaarheid van back-up. Normaliter is gebleken dat dit prima is op te 
vangen door overige medewerkers. Echter wanneer er meerdere eenheden bezig zijn met 
administratieve afhandeling kan dit leiden tot zwaktes in de back-up. Waargenomen is dat om deze 
incidentele krapte op te vangen, vaak een extra koppel of afhandeleenheid wordt ingezet. Deze luxe 
bleek echter capacitair niet overal haalbaar.  
 
Vlotte en directe communicatie bleek sterk bij te dragen aan het gevoel van veiligheid. Met name in 
de basisteams waarbij gebruik wordt gemaakt van een reguliere gespreksgroep, ontstaat frustratie. 
Zo moet men hier werken met aanvraag spraakcontacten alvorens informatie te kunnen delen over 
C2000, waarbij ook alle reguliere incident afhandelingseenheden gebruik maken van deze 
gespreksgroep. Uitgaan gerelateerde incidenten zijn vaak zeer kort en heftig, waardoor met een 
systeem van aanvraag spraakcontacten vaak niet tijdig en voldoende direct gecommuniceerd kan 
worden. Met name wanneer er een summiere capaciteit belast is met horecatoezicht leidt dit soms 
tot minder veilige situaties voor de politiemedewerkers. Door steeds verder geïntensiveerde 
contacten  met onder andere de portiers, is hier wel enige buffer aanwezig. Het gevoel dat zij ook 
“collega’s in veiligheid” zijn, kan nog verder worden gepraktiseerd.  
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Toch blijft het gevoel bij ernstige incidenten direct contact met politiecollega’s te hebben cruciaal. 
Ondanks genoemde kanttekeningen is tijdens geen van de reviews aangegeven of expliciet 
waargenomen dat collega’s zich echt onveilig voelen. 

 
 

8. Opleiding/training 
Elke politiemedewerker heeft tijdens zijn/haar initiële politieopleiding ervaring en kennis opgedaan 
om op te kunnen treden in het openbare orde domein. Ondanks deze basisvaardigheden, is gebleken 
dat dit geen garantie is voor succesvolle participatie in het uitgaansgebied. In de basisteams van deze 
serie is er dan ook expliciet of impliciet voor gekozen om zoveel mogelijk medewerkers in te zetten 
die affiniteit hebben met horecatoezicht en/of uitgaanspubliek. 
 
De mate waarin dit gebeurd bleek erg te verschillen, zo waren er teams die werkten met 
belangstellingsregistraties voor toetreding tot een horecateam. Maar ook waren er basisteams waar 
op basis van eerdere ervaring de planning indien mogelijk rekening hield met wie gepland wordt voor 
de horeca. Wanneer er sprake was van een belangstellingsregistratie dan was hier ook een opleiding 
aan gekoppeld waarin de betreffende optant klaargestoomd werd voor deelname aan het 
horecateam. De OOT-opleiding of afgeleide hiervan is hierin veruit de meest toegepaste opleiding, 
waarbij certificering in sommige basisteams als voorwaarde was gesteld voor het uitvoeren van 
horecatoezicht, en verkrijging van de daarbij behorende middelen. Tijdens deze training werd vooral 
ingespeeld op het groepsproces binnen een horecateam en de daarmee samenhangende 
competenties en vaardigheden. Van her certificering van de certificaten was geen sprake, en het 
bijhouden van competenties gebeurde veelal via reguliere IBT-dagen en incidenteel met 
toegevoegde IBT. Dit laatste bleek vaak om praktisch reden meestal lastig haalbaar.  
 

Naast de basisteams die werkten met opleiding gericht op het horecatoezicht, waren er ook  
basisteams die niet werkten met opleidingen en selectie. In de meeste gevallen werd hierbij gewerkt 
met incidentele trainingen. Hoe deze trainingen werden gehouden bleek zeer uiteenlopend, van ad 
hoc met enkele collega’s tot zeer goede trainingen samen  met private beveiligers. Ook de locaties 
waarop deze trainingen plaatsvonden varieerden. Zo waren er basisteams die de training in een 
gesimuleerde omgeving uitvoerden, maar ook die daadwerkelijk in het betreffende uitgaansgebied 
de training organiseerden. Met name de trainingen in de daadwerkelijke praktijkgebieden werden als 
zeer waardevol ervaren, echter bleek dat dit slechts sporadisch als realistische optie werd 
beschouwd. Tijdens de trainingen lag de nadruk op hoe reactief op te treden als groep collega’s in 
veelvoorkomende typen (potentieel) escalerende situaties. De proactieve wijze van bejegening en 
surveilleren, inclusief het differentiëren ervan in groepen en menigten, maakten nagenoeg geen 
onderdeel uit van de trainingen, ook niet wanneer voorafgaand gewerkt werd met een systeem van 
opleidingen. Trainingen bleken in alle gevallen een meerwaarde te hebben voor de kwaliteit van het 
horecatoezicht naar inzicht van de politiemedewerkers. Met dien verstande dat de frequentie ervan 
veel te laag ligt om te kunnen spreken van een significante bijdrage. Met name in basisteams waarin 
geen sprake was van horecateams, ofwel vaste horecasamenstellingen bleek de wens om dan in 
ieder geval opgeleid of getraind te worden sterk aanwezig. Om zo de toch complexe en dynamische 
horecatoezicht zo goed en adequaat mogelijk vorm te kunnen geven.  

 

9. Taak  
In artikel 3 van de politiewet 2012 is de taakstelling voor de Nationale Politie in het algemeen 
gesteld, welke vervolgens in en visiedocumenten en regelingen nader geduid worden. Uiteindelijk 
wordt dit alles vertaald door de uitvoerende teams naar teamplannen.  
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Wanneer het basisteam een uitgaansgebied in het verzorgingsgebied heeft, zullen zowel in het 
teamplan als in een (specifiek) integraal veiligheidsplan uitgangspunten over de taken en 
verantwoordelijkheden voor het bewuste gebied worden benoemd.  

Tijdens deze serie is gebleken dat er een grote diversiteit bestaat tussen de mate waarin er op 
beleidsniveau aandacht is besteed aan horecabeleid.  
Daarbij is wel in elke basisteam waargenomen dat direct of indirect beleidskaders zijn opgesteld, 
maar dat deze soms zo summier zijn dat dit geen enkele houvast geeft voor de daadwerkelijke 
uitvoering van het politiële horecatoezicht. Ook blijkt het beeld in de serie zeer uiteenlopend, van 
‘zero tolerance’ tot ‘wij faciliteren een feestje’. Beide uitgangspunten of hieraan gelieerde zijn 
meermaals waargenomen. Daarbij bleek dat ‘zero tolerance’  eigenlijk helemaal geen zero tolerance 
bleek te zijn; er werd impliciet en soms zelfs expliciet aangegeven dat handelen naar eigen 
inschatting van de verbalisant moet plaatsvinden. Met deze mogelijkheid van discretionaire ruimte 
bleek het  ‘zero tolerance’ beleid in de praktijk niet werd uitgevoerd. Met name op plekken waar dit 
in meer of mindere mate wordt of werd uitgedragen ontstond bij individuen van het uitgaanspubliek 
onduidelijkheid. Tevens is meerdere malen aangegeven in de reviews dat echt zero tolerance volgens 
de politiemedewerkers niet mogelijk is, en dat hier altijd op individueel niveau in samenspraak met 
de directe collega invulling aan gegeven moet worden.  
 
Het beleid van waarbij de politie het feestje faciliteert lijkt het tegenovergestelde van zero tolerance. 
Hierbij leek het namelijk dat er zoveel mogelijk in het teken van de-escalatie diende te staan, en er 
derhalve ontoelaatbaar gedrag soms genegeerd leek te worden. Gezien de handhavende taak die de 
politie wettelijk op de openbare orde en rechtsorde kent, lijkt een dergelijke taak tamelijk ruim 
ingevuld. Daarbij is het ook hier de vraag wat de kaders zijn van een dergelijke beleid. Waarbij er 
verschillende basisteams waren die werkten of gaan werken met gastheerschap vanuit partners, 
waardoor de politiële taak kan verschuiven. Hierin schuilt een gevaar, dat de politie alleen nog maar 
een repressieve interventiemacht wordt en de kansen van een preventieve integrale beïnvloeding 
van situaties laat liggen. 
 

In alle teams van de serie bleek ondanks veelal duidelijke briefings dat het lastig was om helder te 
krijgen met welke daadwerkelijke taak toezicht gehouden zou gaan worden. Beter gezegd wat nou 
de handelingsperspectieven en kaders waren aan de hand waarvan en de wijze waarop zou worden 
opgetreden.  In de gevoerde gesprekken is gebleken dat vele politiemedewerkers werkzaam in het 
uitgaansgebied zichzelf prima in staat achten om in afgeleide van de politietaak en het horecabeleid 
uitvoering hieraan te geven. Aan de hand hiervan is de vraag in hoeverre duidelijke handelingskaders 
noodzakelijk zijn voor een effectief politieel horecatoezicht. Hetgeen overigens wel haaks staat op de 
uniformiteit en eenduidigheid die beoogd wordt in de gestructureerde vormen van horecatoezicht 
zoals het OOT, die in hoge mate effectief leken gezien de dalende tendens qua incidenten.  

 

10. Integrale Aanpak 
Naast de politie zijn er in het publiek domein verschillende andere private en publieke instanties 
actief die een rol spelen in het creëren en bewaken van veiligheid in het uitgaansgebied. Waar 
voorheen de politie hierin de leidende rol had, is dit in de afgelopen jaren veelal overgenomen door 
de gemeentes. In hoeverre dit ook in praktische zin is geëffectueerd, hangt onder andere af van de 
visie van de gemeente op de integrale aanpak en haar positie hierin, i.r.t. de aard en de omvang van 
het uitgaansgebied. Naast de horeca coördinator van de politie en de ambtenaar OOV van de 
gemeente, spelen de uitbaters of een vertegenwoordiging ervan, portiers en gemeentelijke 
handhavers een belangrijke rol in de operationele benadering van de veiligheid in het 
uitgaansgebied. 
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Om met deze verschillende partners te komen tot die gezamenlijke aanpak, vinden in alle basisteams 
zogenoemde horeca overleggen plaats. De frequentie van deze overleggen bleek verschillend, en ook 
de inhoud kwam in de meeste gevallen niet overeen. Wel sloot vanuit de politie eigenlijk altijd de 
horecacoördinator aan, al of niet in dubbelfunctie als wijkagent van het betreffende uitgaansgebied. 
Veelal bleken de overleggen redelijk operationeel georiënteerd, met name gericht op de actualiteit 
en nabije toekomst. Het horecaoverleg werd dan ook veelal benoemd als operationeel overleg. 
Ondanks de aangegeven operationele aard van de overleggen, bleek dit in de meeste gevallen geen 
uitvoerend overleg. Dit is wel een complicerend factor gebleken ten bate van de effectiviteit van de 
overleggen. De informatie en/ of afspraken zoals ze tijdens het overleg worden besproken, moeten 
namelijk worden vertaald naar de uitvoeringspraktijk. Bij de politie gebeurt dit veelal tijdens 
briefings, waardoor de politiemedewerkers redelijk geïnformeerd over bepaalde zaken hun werk 
kunnen uitvoeren. Bij de partners zijn de lijnen vaak minder kort en eenduidig, waardoor er situaties 
ontstaan waarin niet alle relevante partijen over de meest actuele informatie en afspraken beschikt. 
Dit leidt tot onduidelijkheid en onrust in het toezicht. Wel is gebleken dat dergelijke omissies vaak 
snel zichtbaar werden, zelfs dan bleek correctie ervan niet altijd even eenvoudig.  
 
Ondanks de in de meeste gevallen werkende overlegstructuur, is gebleken dat de samenwerking in 
de uitvoering erg divers en behoudens een enkele uitzondering niet optimaal verloopt. In sommige 
gevallen werd zelfs volledig geïsoleerd gewerkt en enkel bij incidenten ondersteunde men elkaar. Zo 
is waargenomen dat soms nauwelijks interactie bestond tussen politie en partners tijdens de 
horecadienst. De aangevoerde reden hiervoor was bijvoorbeeld dat de coördinator alleen het 
contact maakt met de partners en dat dat voldoende was. Of dat de gemeentelijke handhavers hun 
eigen taken en gebied kennen, en het dus niet zo relevant is om van elkaar te weten wat er speelt 
voor de dienst. Daarentegen zijn er ook teams waargenomen die uitvoerig contact maken en hebben 
met partners tijdens de dienst, waarbij soms zelfs partners aansluiten voor een gemeenschappelijke 
briefing.  Desalniettemin het bleek nog geen standaardisatie in het doen en denken van de 
politiemedewerkers en partners om vanuit een meer gezamenlijke taak en doelstelling 
horecatoezicht uit te voeren. Prominent hierin lijken de verschillende invalshoeken van de 
verschillende actoren, in combinatie met de onder-/ in- schatting van elkaars competenties, 
kwaliteiten en mogelijkheden.  

  
Desalniettemin zijn er zoals eerder aangegeven zelfs plaatsen waar gastheren namens de gemeente 
actief zijn, met name voor vroeg signalering en tijdige de-escalatie. Voor zowel politie als portiers 
bleek dit een welkome aanvulling, zodat men zich beter kan richten op hun eigenlijke taak en het 
gezamenlijk creëren van veiligheid in het uitgaansgebied.  

  
Ook de wijze waarop gecommuniceerd wordt met de partners verschilt. Zo zijn er verschillende 
basisteams die werken met applicaties voor de smartphone. Dit kan het alom bekende whatsapp zijn, 
maar ook speciaal ontwikkelde apps waarmee bijvoorbeeld veilig pushberichten gestuurd kunnen 
worden met relevante informatie voor de partners. Ondanks de digitale mogelijkheden geven de 
horeca coördinatoren allen aan dat de warme contacten met ondernemers, portiers en gemeente 
van groot belang zijn voor een adequate afstemming.  
 
Opvallend is overigens dat het OM eigenlijk nergens volledig ingebed blijkt in de ontwikkelde of 
ontstane structuren. Terwijl OM juist aan de voorkant betrokken moet zijn, om te voorkomen dat zij 
alleen een zaakgerichte benadering hanteren i.p.v. een proactieve probleemgerichte. 
 

Tot slot is er nog de interne samenwerking die de integraliteit van de aanpak compleet zou kunnen 
maken. In vele gevallen is men ervan bewust dat de incident afhandelingseenheden een bijdrage 
kunnen leveren aan de horeca aanpak. In sommige gevallen is door de voor de horeca vrijgemaakte 
capaciteit echter de keuze gemaakt om deze volledig los te organiseren van de horeca qua inzet.  
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In sommige gevallen bleek hierbij ook de informatiedeling en sturing (briefing) los van elkaar 

georganiseerd werden, hoewel in andere gevallen dit gezamenlijk werd georganiseerd. Ondanks de 

wisselende geluiden over de noodzaak van in ieder geval gezamenlijk briefen, was men wel van 

mening dat in geval van nood alle eenheden elkaar zouden moeten kunnen ondersteunen. In de 

gevallen waarbij weinig capaciteit gelabeld was aan horeca, bleken de incident 

afhandelingseenheden bittere noodzaak om elkaars veiligheid te garanderen.  

Hierbij was het dan ook meer een vanzelfsprekendheid dat gezamenlijk gebrieft en gestuurd werd. 
Om zo effectief en preventief mogelijk te kunnen optreden en de veiligheid van elkaar en het publiek 
zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Cruciaal hierbij zijn de afstemmings- en 
opschalingsafspraken tussen horeca-coördinator, de Officier van Dienst en de meldkamer. Ook op dit 
punt werden onduidelijkheden, verschillen in verwachtingen en opvattingen waargenomen. 
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11. Goede Werkwijzen  
Zoals eerder aangegeven worden binnen de systematiek van peerreviews ook altijd gekeken naar 
goede werkwijzen: ook bij deze serie reviews kunnen we weer concluderen, de Nederlandse politie 
goed in public ordermangement vanuit de community policing gedachte is, dat er lokaal zeer 
interessante ontwikkelingen en innovaties zijn, die gedeeld moeten worden om zo samen het 
kwaliteitsniveau van horeca aanpak nog beter te maken  Bovenal viel tijdens alle peer reviews de 
grote motivatie, het enthousiasme en bij velen de juiste mind-set voor een goede horeca-aanpak op; 
een cruciaal fundament voor kwaliteitsgroepen. Hieronder zullen de meest overeenkomende en 
generaliseerbare goede werkwijzen uit de serie worden weergegeven en toegelicht. 

 

Convenant en projectplan horecatoezicht hanteren benadering als een wederkerend evenement 
met de bijbehorende proactieve, integrale projectbenadering 

Door het horecatoezicht als wederkerend evenement te beschouwen is gebleken dat men 
gemakkelijker over bepaalde noodzakelijke basisfaciliteiten kan beschikken. Te denken valt hierbij 
aan aparte gespreksgroepen, een eigen ‘centralist’, eenduidige contactpersonen, een duidelijke 
commandovoering, coördinatie. Een dergelijke benadering draagt bij een gedegen professionalisering 
van het horecatoezicht.  

Door zowel op structurele beleidsmatige basis af te stemmen met relevante partners in en extern, zal 
dit ook in het operationele horecatoezicht profijt opleveren. Cruciaal bij een dergelijke aanpak is een 
goede afstemming over de taakstelling en bijdrage van een ieder in het uitgaansgebied. Zo’n 
rolduidelijkheid en taakverdeling zal op termijn leiden tot lastenverlichting bij de politie. Bewust 
gezamenlijk gastheerschap en inzet van gemeentelijke BOA’s zijn hiervan sprekende voorbeelden. 

 

Een bekend en volwaardig aanspreekpunt voor partners. 

Een duidelijk operationeel aanspreekpunt en gezicht van de politie voor de partners op structurele 
basis is zeer gewenst gebleken. Met name vanuit de horecapartners is deze vraag zeer sterk en schept 
vertrouwen in optreden. Partners vinden het daarbij prettig om in het begin van de avond contact te 
maken met de vaste, bekende politiemedewerkers voor het horecatoezicht. Een let op in deze goede 
werkwijze is dat het aanspreekpunt niet te letterlijk en fragile georganiseerd is, waarbij bijvoorbeeld 
slechts één persoon binnen het gehele BT deze rol kan vertolken. Hiermee zal de goede werkwijze 
subiet ontkracht worden. Intern is het van belang, dat leidinggevenden de aanpak en de coördinator 
zichtbaar steunen en faciliteren. 

 

Gebruik van politie-bikers bij de uitvoering van het horecatoezicht 

De bikers blijken een belangrijke toevoeging te zijn voor adequaat horecatoezicht. Specifieke 
kenmerken als benaderbaarheid, snelheid, groepsgetrainde inzet en actieradius leiden tot een 
krachtige combinatie in en om een uitgaansgebied. Door het toepassen van deze functionaliteit in het 
horecatoezicht stelt men zich in staat om vroegtijdig te signaleren en eventueel te de-escaleren.  

 

Opleiding (OOT-niveau) gericht op medewerkers die participeren in de horecadiensten en publiek-
private gezamenlijke training  

Voor de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het uitgaansgebied, en/of gelieerd zijn aan 
operationeel horecatoezicht. Is het zeer wenselijk gebleken om deze middels gedegen opleiding voor 
te bereiden op deze soms complexe taak.  
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Voorbeelden van een gedegen opleiding is de zogenoemde OOT-opleiding zoals deze op verschillende 
plekken heeft plaatsgevonden. Met enkel opleiden ben je er echter niet, zorg ook vooral voor goede 
trainingen voor de medewerkers die actief zijn binnen het horecatoezicht, en zorg voor periodieke 
training. Het ultimum hierbij is trainen met partners in het horecatoezicht, en daadwerkelijk in het 
horecagebied en bijbehorende locaties. Kortom zo realistische en praktisch mogelijk trainen en 
opleiden zal een sterk positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het 
horecatoezicht. Bovendien doorbreekt dit het Wij-Zij denken (“wij binnen, jullie buiten”), nodig voor 
een gezamenlijke uitstraling richting het publiek in het gebied. 

 

Noodzakelijke randvoorwaarden en steun aanwezig  

Adequate middelen en faciliteiten blijken een sterk stimulerende werking te hebben voor adequaat 
horecatoezicht. Welke middelen er exact nodig waren bleek enigszins af te hangen van het specifieke 
horecagebied, en kunnen dan ook niet alle gespecificeerd worden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden 
aan persoonlijke communicatiemiddelen, rustlocatie nabij het uitgaansgebied, uniforme kleding. Van 
belang hierbij is om in gesprek te gaan met de uitvoerder van het operationele horecatoezicht welke 
randvoorwaarden noodzakelijk zijn, en hen hier tevens een prioritering in aan laten brengen. 

 

Smartphone-app 

In verschillende hoedanigheden werd gebruik gemaakt van applicaties voor de smartphone om in 
verbinding te zijn met de omgeving en de partners. Zo wordt er op een basisteam een zogenoemde 
UIT-app gebruikt waarmee pushberichten verzonden kunnen worden vanuit de politie naar de 
horecaondernemers om zo informatie te delen. Ook zijn er basisteams waar whatsapp-groepen 
tussen de politie en partners actief zijn. In beide gevallen werd lovend gesproken over de effectiviteit 
van het gebruik van apps via de smartphone. Hiermee kan snel en adequaat gecommuniceerd worden 
met de omgeving, waar een proactieve werking van uitgaat, en de sfeer en veiligheid in het 
uitgaansgebied ten goede komt. Ook werd het gedisciplineerd gebruik van een onderlinge 
alarmvoorziening (piepsysteem, horecatelefoon) als uitstekend werkend ervaren. 

 

Bijdrage in capaciteit door omliggende basisteams 

Vanwege de regionale aantrekkingskracht van het uitgaansgebied wordt vanuit de adoptiegedachte 

geparticipeerd in de horeca-aanpak. Er is sprake van een win-winsituatie: het kennen van 

uitgaansgedrag van risicogroepen en –personen en het gekend worden versterkt de relatie en levert 

informatie op voor de dagelijkse aandacht aan hen. 

 

Afstemming en verbinding met noodhulp en tijdens evenementen en voetbal 

De commandanten maken tijdens de aansturing optimaal gebruik van de kwaliteiten van het 

horecateam en de coördinator  en hebben deze  opgenomen in het het ordehandhavingsproces. Ook 

blijken duidelijke afspraken over de rolverdeling tussen leidinggevende meldkamer, OVD-P en 

horecacoördinator goed te werken bij opvolging of assistentie.  
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Samenwerking met speciale jongerenwerkers en studentencontactpersonen  

Hoewel door de gemeente ingezet, wordt de proactieve samenwerking van het horecateam met deze 

functionarissen als toegevoegde kwaliteit gezien. De jongerenwerkers in het uitgaansgebied zijn op 

specifieke competenties in die omstandigheden geselecteerd. 

 

Regelmatig sleutelpersonen laten meekijken 

Effectief blijkt het mee laten draaien van het strategisch en bestuurlijk niveau van de 

convenantpartners en de gemeenteraad. Confrontatie met de ontwikkelingen en  excessen in het 

uitgaansgedrag en de noodzaak van de publiek-private aanpak zijn van belang voor hun oordeels- en 

besluitvorming. 

 

Persoonlijk rondje bij aanvang dienst 

Individueel contact met beveiligers, uitbaters en overige partners op straat, in ieder geval op de 

hotspots, werkt als start van de dienst uitstekend. 

 

Snel samenspel met goede camera-uitkijk 

Kwaliteit en ervaring op gebied van persoonsherkenning,  dreigende escalaties en crowdmanagement 

bij degenen, die vanuit de camera-uitkijk in contact met het horecateam staan, is een absolute 

voorwaarde. Noot: ook mindere voorbeelden. 

 

Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid over het gebied 

Door opvallend tenue, bewuste verspreiding en actieve communicatie van horecateam en overige 

toezichthouders wordt een grote feitelijke en gevoelsmatige aanwezigheid gecreëerd. 

 

Snelle toepassing duidelijke spelregels 

Een na snelle interventie in onderling overleg partners meteen breed opgelegde en gecommuniceerde  

ontzegging werkt! 
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12. Conclusies 
Ondanks de waargenomen diversiteit van het politiële horecatoezicht in de uitgevoerde peerreviews 
kan gesteld worden dat de medewerkers die dit toezicht uitvoeren, deze taak zeer professioneel 
invullen. Daarnaast is gebleken dat het uitgaansgebied sterk veranderd is ten opzichte van enkele 
jaren geleden. Zo lijkt er onder andere sprake van een dalende tendens voor wat betreft incidenten, 
hetgeen niets zegt over de aard, omvang en ernst van de incidenten. Ondanks dat dit niet met 
zekerheid gesteld kan worden, is het waarschijnlijk te noemen dat de professionaliseringsslag die 
onder andere de politie heeft gemaakt qua horecatoezicht hieraan heeft bijgedragen. 
 
De vroegere noodzaak tot professionalisering van het politiële horecatoezicht, heeft er toe geleid dat 
er in alle teams in de serie sprake is van vormen van hybride politieel horecatoezicht, waarbij 
enthousiast wordt gewerkt aan ontwikkelingen om verder te komen. Maar men loopt ook tegen 
hobbels aan. De mate van professionalisering, en met name facilitering loopt hierbij wel sterk uiteen. 
Het is het aannemelijk dat deze vorm van horecatoezicht heeft bijgedragen aan de grip op het 
uitgaanspubliek en hiermee samenhangende incidenten. Gesteld kan dan ook worden dat de huidige 
waargenomen vorm van horecatoezicht voor de vroegere situatie meer dan volstond, afgevraagd kan 
echter worden in hoeverre deze vorm van toezicht nog past binnen de huidige tendens. Met name 
wanneer gekeken wordt naar effectiviteit en efficiënte van de huidige vorm politieel horecatoezicht 
in combinatie met de professionalisering van de partners. Binnen het huidige toegepaste 
horecatoezicht is de flexibiliteit qua taakstelling van de horecateams zeer gering. Verbreding van aan 
horeca verwante taken zou dan ook kunnen leiden tot meer efficiëntie, tegelijkertijd hoeft hierdoor 
niet ingeboet te worden op de effectiviteit die de beschikbare capaciteit met zich mee kan brengen. 
In de huidige situatie lijkt het terugbrengen van capaciteit naar zeer geringe aantallen nog niet 
wenselijk, en zal een bepaalde minimum in acht genomen moeten worden van medewerkers die 
expliciete ingezet worden voor horecatoezicht. Ondanks dat het benoemen van minima situatie 
afhankelijk is, kunnen we uit de serie concluderen dan een minimale bezetting van 6 tot 8 
kernmedewerkers in een kwaliteitsgroep noodzakelijk is voor het adequaat uit kunnen voeren en 
door ontwikkelen van acceptabele hybride horecatoezichtvormen van horeca-toezicht in (middel) 
grote steden met een uitgaansfunctie. 
 
Enerzijds is een dergelijke minimum van belang om te kunnen voldoen aan de met het bestuur 
gemaakte afspraken. Anderzijds zijn dit aantallen die minimaal noodzakelijk zijn om procedures en 
rollen hierbinnen fatsoenlijk uit te kunnen voeren. Deze procedures dragen bij aan de onderlinge 
veiligheid, evenals de veiligheid, orde en rust in het uitgaansgebied waardoor vaak vroegtijdig 
effectief geïntervenieerd kan worden bij incidenten. Wanneer je niet adequaat kan ingrijpen doordat 
bijstand langer op zicht laat wachten, zal de dynamiek van het uitgaansgebied veelal leiden tot een 
sneeuwbaleffect met veel grotere incidenten en alle gevolgen van dien. Uiteraard kunnen middelen 
als politie-bikes de back-up tijd verkorten, en vallen deze middelen in de horeca sterk aan te bevelen, 
echter zullen deze niet in plaats van moeten fungeren.  
 
Een integrale aanpak is de standaard gebleken bij het uitvoeren van het horecatoezicht. De wijze 
waarop dit wordt vormgegeven loopt echter sterk uiteen. Hierbij is wel duidelijk geworden dat de 
gemeente steeds meer invulling geeft aan haar  regierol. Er vonden dan ook overal integrale 
(horeca)overlegvormen plaats waarin met partners werd gesproken over de veiligheid en beleid in 
het uitgaansgebied. Ondanks dat deze overlegvormen veelal operationeel en gericht op de actualiteit 
waren, bleek de effectiviteit voor de uitvoeringspraktijk doorgaans matig. In tegenstelling tot de 
organisatie van overlegvormen met partners tussen coördinatoren en leiding, is op uitvoerend 
niveau vaak nog geen sprake van een nauwe samenwerking.  In de uitvoering wisten partners en 
politie elkaar tijdens incidenten doorgaans goed te vinden, echter in de reguliere contacten bleek dit 
minimaal.  
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Overigens zijn hier ook positieve uitzonderingen op waargenomen, waarbij er bij aanvang van de 
horecadienst contact en afspraken tussen politie en partners werden gemaakt en andere van belang 
zijnde zaken werden afgestemd. Desalniettemin bleek ook in de basisteams waar dit aan de orde was 
er sprake te zijn van onvoldoende bekendheid, inzicht en begrip voor elkaars competenties en 
taakstelling. 
 
Ook de eigen politiële taakstelling van de politiemedewerkers participerend in het uitgaansgebied 
bleken niet heel duidelijk afgebakend. In plaatsen waar sprake was van een zogenoemd ‘zero 
tolerance’ aanpak bleek dit uitgevoerd te worden met een grote mate van discretionaire vrijheid, wat 
leidde tot weinig eenduidigheid in het optreden. Het andere uiterste waarbij vooral het feestje 
gefaciliteerd diende te worden door de politie leidde evenmin tot afbakening, tot hoever was het 
namelijk een feestje. Is openlijk drugsgebruik een kenmerk van het feestje of een strafbare gedraging 
waartegen opgetreden moet worden. In teams waar sprake is van een horecateam bleek er iets meer 
structuur in taakstelling aanwezig, hetgeen met name werd ingegeven door de vaak homogene 
groep medewerkers en de vaak meer directe vorm van aansturing. Ook daar bleek echter net als in 
de andere gevallen dat er weinig collectieve handelingsperspectieven voortkwamen uit bijvoorbeeld 
de briefing, en een grote mate van interpretatieve handelingsruimte voor de medewerkers op straat. 
In beginsel kan dit als positief en professioneel bestempeld worden, echter is binnen horecatoezicht 
en helemaal in combinatie met partners eenduidigheid en duidelijkheid van het optreden gewenst. 
Daarbij ontstond hierdoor in sommige situaties onbegrip bij partners en publiek.  
 
Opleiding en training kunnen een methode zijn om bij te dragen aan meer eenduidigheid en 
adequaat politieoptreden. Er waren teams die werkten met een systematiek van opleiden, waarbij 
de OOT-opleiding en afgeleide hiervan als norm gezien kunnen worden. Hierbij wordt naast 
eenduidigheid, geïnvesteerd op procedures en onderling vertrouwen en groepsproces van de 
medewerkers werkzaam in het uitgaansgebied. Ondanks dat wanneer er sprake is van het 
taakgericht opleiden van medewerkers voor het horecatoezicht, zijn er ook basisteams waarbij de 
filosofie gehanteerd wordt dat toezicht houden in het uitgaansgebied een onderdeel is van de 
generieke taakstelling. Gebleken is in deze serie dat het als onwenselijk geacht moet worden om 
iedere politiemedewerker met deze diensten te belasten. Affiniteit met dergelijk publiek en 
geconcentreerdheid ervan zijn een absolute vereiste voor kwalitatief hoogwaardig horecatoezicht. 
Daarbij komt dat in het uitgaansgebied veelal door gebruik van drank en drugs een zeer snelle 
escalatie met heftige dynamiek kan ontstaan.  Horecatoezicht laten uitvoeren geïntegreerd in de 
reguliere incidenten afhandeling moet daarom ook als zeer onwenselijk geacht worden. Ook 
wanneer de mogelijkheid niet bestaat om veelal capacitaire redenen om een horecateam of 
geselecteerde medewerkers in te zetten voor het horecatoezicht, valt het aan te bevelen op 
periodiek te trainen, waarbij het zeer effectief blijkt om deze training in de praktijk gezamenlijk met 
de partners vorm te geven. Voor efficiënt en effectief horecatoezicht is het noodzakelijk om op 
opleiding, training en afstemming te blijven investeren.  
 
Ook de interne afstemming over aansturing en prioritering binnen het politieproces vergt hierbij 
aandacht. Hoe worden de arrestanten bijvoorbeeld afgehandeld en door wie, en op welk moment. 
Hierin zijn verschillende vormen waargenomen, waarbij elke vorm voor en nadelen met zich draagt. 
Waar de ene vorm inboet op veiligheid en beschikbaarheid, gebeurt dit bij een andere vorm weer op 
efficiëntie en capaciteit. In het meest gunstige geval zal dan ook een combinatie gemaakt kunnen 
worden, waarbij efficiënt omgegaan wordt met tijd en capaciteit, en waarbij anderzijds de veiligheid 
van de medewerkers optimaal is gewaarborgd. Daarnaast is opgevallen dat er een minimale controle 
is op de kwaliteit van de opgemaakte processen-verbaal, hoewel bekend is dat dit in de nachtelijke 
uren tot een hogere complexiteit leidt dan anders. Daarbij zijn er basisteams die gebruik maken van 
imprimé pv’s om zo de foutmarge te verkleinen met als doel de effectiviteit te verhogen.  
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Opmerkelijk is dat het OM binnen het horecatoezicht en de hierin gelieerde overlegvormen veelal 
niet tot structurele partner gerekend wordt en derhalve betrokken wordt bij het creëren van 
efficiënter afdoeningen voor bepaalde veel voorkomende horeca gerelateerde delicten.  
 
Overall concluderend is het politiële horecatoezicht van de basisteams in deze serie van redelijk tot 
goed niveau. Ondanks de zonder uitzondering sterk gemotiveerde politiemedewerkers die het 
toezicht uitvoeren, is er een grote diversiteit in organisatiegraad. Wel dient afgevraagd te worden in 
hoeverre de tot op heden succesvolle, maar routinematige manier van politieel horecatoezicht 
toekomstgericht is. Soms lijkt de effectiviteit en efficiëntie ervan over zijn hoogtepunt heen zijn, 
zowel in motivatie van medewerkers als noodzakelijkheid vanuit het veiligheidsbeeld. Het zou dan 
ook passend zijn om met name invulling te gaan geven aan een meer flexibelere vorm politieel 
horecatoezicht, maar wel vanuit een kernproject van vaste medewerkers. Ook is een behoorlijk 
ontwikkelpotentieel voor de integrale aanpak op verschillende niveaus aanwezig. Om dit succesvol te 
laten zijn zal vanuit verschillende actoren en niveaus hierbinnen nader afgestemd moeten worden, 
en met name serieus gekeken worden naar elkaar capaciteiten. Kortom probeer gebruik te maken 
van elkaars mogelijkheden in competenties en middelen en tracht hierbij inzicht en begrip voor 
elkaars werk te creëren bij  met name de daadwerkelijke uitvoerende medewerkers. Waarbij een 
gemeenschappelijke missie een leidende verbinding zou kunnen vormen 
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Deel 2. Reactie Lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing 

 
13.  Aanbevelingen  
Op basis van de analyse van de rapporten in deze serie peer reviews en/of afgeleide hieruit, zijn een 
aantal aanbevelingen te doen. Deze aanbevelingen kunnen dienen ter bekrachtiging of verbetering 
van het beleid en de uitvoering van het horecatoezicht. Daarbij zijn deze aanbevelingen niet specifiek 
van toepassing op de aan de serie deelnemende horecateams, en gelden dan ook voor basisteams 
met een uitgaansgebied in zijn algemeenheid.  

- Stel binnen de politie en op strategisch niveau met partners en bevoegd gezag vast, dat 
uitgaansgedrag in centra van (middel)grote steden , als ware het een wederkerend 
evenement (zoals b.v. betaald voetbal), integraal moet worden benaderd en wat dit voor de 
huidige horeca-aanpak betekent. Stel hierbij ook eisen aan de publiek-private samenwerking 
en de kwantitatieve en kwalitatieve operationele bijdrage van alle partners Het convenant 
moet een jaarlijks integraal veiligheidsplan met afzonderlijke uitvoeringsplannen van 
partners behelzen, waarop evaluatie plaatsvindt. Betrek hierbij de handhaafbare en 
herkenbare “spelregels” voor het gebied, zowel voor binnen als op straat, vanuit 
veiligheidsoptiek. 
 

- Onderzoek hierbij op landelijk niveau, wat de veranderende trend in uitgaansgedrag 
betekent voor het huidige politiële horecatoezicht. Kortom probeer proactief vast te stellen 
welke toekomstige uitdagingen afkomen op de politie waar het gaat om horecatoezicht. Het 
is aan te raden om hierbij de focus te leggen op de noodzakelijk kaders en bijbehorende 
randvoorwaarden, en in mindere mate op een gedetailleerde uitvoering. Dit aangezien 
hiervoor de ‘couleur locale’ leidend dient te zijn, voor een effectieve en efficiënte uitwerking. 
 

- Zorg voor een duidelijke en afgebakende politiële taak, maar met voldoende discretionaire 
ruimte voor de operationele aansturing. Hierbij is het van belang dat de taakstelling 
voortkomt uit een visie op de te volgen aanpak in de horeca, en dat er voldoende 
handelingsperspectieven en kaders benoemd worden voor een eenduidige en consistente 
politiële aanpak. In het verlengde van bovenstaande is het van belang dat niet alleen de 
eigen taakstelling intern duidelijk is, maar ook voor  partners op alle verschillende niveaus. 
Stem daarnaast af hoe de taken van de politie samenhangen met die van de partners en hoe 
met eventuele omissies of overlap omgegaan zal worden. Creëer daarnaast commitment 
over de afspraken met alle uitvoerende betrokkenen, en maak hen deelgenoot en 
verantwoordelijk van het slagen van een gezamenlijke visie en doelstelling in het 
uitgaansgebied. 
 

- Beschouw ook bij interne communicatie en briefings het horecatoezicht als wederkerend 
evenement en stem hier de noodzakelijke randvoorwaarden op af, op de eerste plaats de 
afstemming en verbinding met de reguliere aansturing, ook in geval van opschaling Zorg er 
daarbij voor dat de incident afhandelingseenheden (noodhulp) op de hoogte zijn van 
hetgeen er speelt in de horeca en vice versa. 
 

- In steden met een omvangrijk horecagebied valt het aan te bevelen om te kiezen voor een 
ontwikkeling naar de proactief specialistische vorm van operationeel horecatoezicht. 
 

- Train en oefen operationeel samen met partners (beveiligers, uitbaters, jongerenwerk, 
toezichthouders, contactpersonen doelgroepen), zowel op preventief toezicht als de-
escaleren en (vroegtijdige) interventies op geweldssituaties, overcrowding en aanslagen. 


