Bejegeningsprofiel politie Euro 2000
Een jaar na dato….


Nanette Baggen, Annemarie van Berkel, Lisette Boekhorst, Nynke Coesel, Gabrielle Cunnen, Karen van Giersbergen, Gilbert Klok, Pauline Klomp, Miranda Martens, Rick Meijer, Paul Mosterd, Dolfi Richardson, Nathalie Smeets, Elbert Spek, Remco Tielemans, Otto Adang en Wim van Oorschot


Euro 2000 lijkt alweer lang geleden. In de "Evaluatie EK 2000" van het Crisis Onderzoeksteam (COT) is Euro 2000 vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een succes genoemd. 
Het COT concludeerde dat het zogenaamde "bejegeningsprofiel" een belangrijke rol gespeeld heeft voor de wijze waarop politiemensen hebben opgetreden tijdens het toernooi en gaf aan dat het bejegeningsprofiel inmiddels in meerdere korpsen gebruikt zou worden om de kwaliteit van het politieoptreden in de dagelijkse praktijk te verbeteren. Wat zijn de belangrijkste elementen uit het bejegeningsprofiel en was het inderdaad een belangrijke succesfactor? Wordt het nu nog daadwerkelijke gebruikt? Een jaar na dato hebben vijftien studenten van de NPA geprobeerd dat uit te zoeken door te gaan praten met een vijftiental experts, waaronder politiechefs, die op korps- en nationaal niveau bij de voorbereiding en uitvoering van EURO 2000 betrokken waren of op dit moment betrokken zijn bij grootschalige gebeurtenissen, bijvoorbeeld als Operationeel of Algemeen Commandant.


DE ESSENTIE: MENSELIJK EN STRENG, REDELIJK EN ZEKER, ACTIEF EN CREATIEF, VOORSPELBAAR EN ONVERWACHTS, DIRECT EN DUIDELIJK!

De geïnterviewden hebben veel uiteenlopende reacties op het fenomeen bejegeningsprofiel gegeven. Echter, er bestaat ook overeenstemming, bijvoorbeeld dat het in feite gaat om 'crowd control' en het belang om dat te bereiken middels het toepassen van een aantal interactie-tactieken. Deze tactieken dienen duidelijk gecommuniceerd te worden, zowel intern als extern. Het is belangrijk om normen te stellen en deze te handhaven. De politie dient consequent op te treden. Een belangrijke aantekening daarbij is dat het nodig is om terminologie en definities van korpsen af te stemmen. 

Politiemensen moeten vervolgens kunnen switchen tussen zelfstandig optreden in normale situaties en onder leiding in een team fungeren. Tijdens bijvoorbeeld de rustige fases dient de politie en de individuele agent een actieve uitstraling te hebben, er kort bovenop te zitten en zichtbaar aanwezig te zijn. Ook moet de agent in staat zijn gezamenlijk en overeenkomstig gedrag te vertonen bij grootschalige optredens. Daarbij komt professionaliteit om de hoek kijken; het bewust toepassen van rollen, emoties beheersen in stress-situaties, het wisselen van rollen en de onmisbare reflectie. Veel buitenlandse collega's zeggen dan ook bewondering te hebben voor het flexibele vermogen van de Nederlandse politiemensen, om zich te midden van de massa soepel te bewegen en zich aan te passen aan de omstandigheden. Uit gesprekken en onderzoeken is gebleken dat ter ondersteuning van grootschalige optredens, bij opleiding en training meer aandacht kan worden besteed aan het vermogen van de agent om tactisch bewust rolwisselingen toe te kunnen passen. De hoop is dat het gedragsprofiel na opleiding en training dermate is geïnternaliseerd dat de agent deze direct op kan roepen in zowel voorziene als onvoorziene situaties. Continue aandacht voor gedragsprofielen tijdens briefingen en debriefingen zijn, volgens geinterviewden, wenselijk omdat het de kans vergroot deze bij collega's beklijven. 
Het trainen mag overigens niet leiden tot geprogrammeerd denken, want ook hier geldt het bekende poldermodel: er dient altijd ruimte te blijven voor initiatief en creativiteit; de blauwdruk mag nooit heilig zijn. Het publiek heeft gemaakt gedrag meteen door. Ook mag het opgaan in de massa niet ten koste gaan van benodigde autoriteit.

Zichtbaarheid hoort bij beide rollen. Kleding en uitrusting is daarbij een belangrijk middel; simpel en eenduidig gebruik (bijvoorbeeld de hesje-petcombi) vergroot het beeld van zichtbare politie, "zo, aan die kun je zien, waar die voor staat"!


BEJEGENINGSPROFIEL EURO 2000, KRITISCH POSITIEF

Hoewel de geinterviewden het erover eens zijn dat de Nederlandse politie zich, o.a. door het bejegeningsprofiel, van een heel goede kant heeft laten zien en er nog steeds gebruik wordt gemaakt van het profiel, zijn we gestuit op een aantal nuances. Ten eerste werd opgemerkt dat er in de speelsteden een maximum aan capaciteit aanwezig was en men nog nooit zo goed was voorbereid op een voorziene gebeurtenis. Je zou dan kunnen concluderen dat het met zoveel goed voorbereide agenten het wel makkelijk bejegenen is. Ten tweede zegt men dat het bejegeningsprofiel tijdens de euforische scoringsdrift onder bestuur en politiek na het toernooi,
op z'n minst uit zijn verband gerukt, want: het fenomeen bejegeningsprofiel is niet nieuw. Er is voortgebouwd op ontwikkelingen en denkwijzen die reeds in een aantal korpsen speelden. Enkele treffende voorbeelden zijn de optredens tijdens de Gay Games in Amsterdam, de Koninginnedagviering in Rotterdam en TT's van Assen. 

Over de sterke punten van het bejegeningsprofiel zijn de geïnterviewden ook duidelijk. Voor het eerst is het aspect boven in de top van de politieorganisatie gezamenlijk benoemd, opgeschreven en uitgedragen: er is gezamenlijk regiogrensoverschrijdend opgetreden. Volgens een geïnterviewde is het ook opvallend dat dit profiel in alle hoeken van de Nederlandse politie op de werkvloer is doorgedruppeld. Al is iedereen er een eigen kleur aan gaan geven. Op niveau van basiseenheden, districten, korpsen en de beide landen, werden namelijk verschillen in vertaling van het bejegeningsprofiel waargenomen. Tevens bleken grote verschillen te bestaan tussen de bijstandseenheden. Uit niet- speelregio's kwamen met betrekking tot het bejegeningsprofiel zowel goed gebriefde als minder goed gebriefde eenheden. 

EEN JAAR NA DATO...
In het afgelopen jaar zijn er verschillende landelijk bekende situaties geweest, waarbij door de reguliere politie en de ME grootschalig en gezamenlijk moest worden opgetreden. De bij deze situaties opgedane ervaringen kunnen gebruikt worden om te bepalen of het bejegeningsprofiel nog wordt gebruikt. Een jaar na dato blijkt dat in veel korpsen inderdaad het geval te zijn. Dat bleek onder andere uit het plan van aanpak rond het huwelijk van Prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst en het Zomercarnaval in Rotterdam. In hun reactie op de evaluatie Euro 2000 schreven de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie aan de Tweede Kamer dat ze verdere benutting van het bejegeningsprofiel een positieve ontwikkeling vinden die bij kan dragen aan het terugdringen van geweld tegen de politie. De geinterviewden geven wel aan dat het voor 26 Hoofdcommissarissen toch lastig blijkt om per (onvoorziene) gebeurtenis snel de noodzaak van gezamenlijke aanpak te benoemen en te operationaliseren. En elk korps en district wil toch zijn eigen “sausje”. De Nederlandse politie is daarom nog steeds een fictie, aldus een geïnterviewde.

De geïnterviewden geven als tip mee dat het profiel een cruciaal checkpunt in het operationeel plan is. Op tactisch en operationeel niveau van leidinggevenden zal derhalve meer commitment moeten worden bereikt. Goede en minder goede ervaringen kunnen interregionaal meer uitgewisseld
worden, zodat van elkaars fouten en successen kan worden geleerd. Tijdens de interviews werd het uniform veelvuldig genoemd als praktisch voorbeeld van de bejegening. Toch zeiden velen dat het gevaar bestaat dat de nadruk teveel gelegd wordt op outfit in plaats van performance. Indien gedragsprofielen in het juiste kader normaal wordt gebriefd, zal een ieder de outfit een logisch gevolg vinden. Het bekendmaken op de werkvloer dient overigens met respect te gebeuren: agenten zijn professionals. Worden zij op deze manier gebriefd dan zal het profiel aanslaan en niet betuttelend werken. Ook ruimte voor meedenken en discussie wordt gewaardeerd en is nodig voor de betrokkenheid. Gewaakt moet worden voor gemakzucht en de neiging zonder zelfkritiek op routine te drijven, want dit doet afbreuk aan het proces.

Ter afsluiting is het belangrijk het volgende te onderkennen. Wordt gevraagd naar het succes van het bejegeningsprofiel, dan kan de mening van de gebruiker (agent) en de klant (publiek) in dit artikel eigenlijk niet ontbreken. Ook in de toekomst is het peilen van deze groepen, inclusief arrestanten, een onmisbare informatiebron bij het bepalen van het succes van het profiel. 
Een laatste opmerking van een geïnterviewde ten aanzien van de primaire gebruiker van het bejegeningsprofiel: 

"DE POLITIEMENSEN, DIE MET HUN POTEN IN HET BIER STAAN, MOET
JE DE ZAAK AAN LATEN STUREN, DIE MOETEN GETRAIND ZIJN OM 
DE BESLISSING TE NEMEN"


Dit artikel is onder begeleiding van Otto Adang en Wim van Oorschot geschreven door de lesgroep "Academici 2000" van de Nederlandse Politie Academie (NPA). De “Academici 2000” (zie foto) bestaan uit: Nanette Baggen, Annemarie van Berkel, Lisette Boekhorst, Nynke Coesel, Gabrielle Cunnen, Karen van Giersbergen, Gilbert Klok, Pauline Klomp, Miranda Martens, Rick Meijer, Paul Mosterd, Dolfi Richardson, Nathalie Smeets, Elbert Spek, Remco Tielemans. Ter voorbereiding heeft de lesgroep voetbalwedstrijden bezocht in Nederland, België en Duitsland en geparticipeerd in ME-oefeningen. Vervolgens is voor de informatieverzameling gesproken met experts uit zowel speelregio's als niet-speelregio's, en landelijk betrokkenen van onder andere het LSOP. Otto Adang en Wim van Oorschot, zijn verbonden aan de NPA, respectievelijk als senior-onderzoeker/ programmaleider en als docent-onderzoeker.





HET BEJEGENINGSPROFIEL EURO 2000 IN HET KORT

Voor Euro 2000 hadden de Belgische en Nederlandse overheden een kader opgesteld met beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. Op basis hiervan werden vanuit het (bi)nationale politieproject aanbevelingen opgesteld voor de tactische uitwerking. Het aanbevolen basisconcept kenmerkte zich door primair een preventieve, en secundair een repressieve aanpak met snelle en vroegtijdige interventies. Surveillances dienden ter vergroting van de aanspreekbaarheid plaats te vinden in dagelijks tenue en bij voorkeur in kleine eenheden van maximaal vier personen. Kennis en vaardigheden van andere partners, zoals buitenlandse politiediensten en lokale contacten werden in dit kader zoveel
mogelijk benut.

De uitvoering van dit tactisch concept was uiteraard in grote mate afhankelijk van de attitude en het feitelijk optreden van politiemensen. Daartoe was, mede aan de hand van de resultaten van eerder onderzoek en de ervaringen opgedaan tijdens de wereldkampioenschappen in Frankrijk, een bi-nationaal gedragsprofiel
opgesteld. De wens tot uniformiteit in bejegening van supporters en de visie dat een vriendelijk doch streng politie-optreden de meeste kans op succes zou bieden, lagen ten grondslag aan het profiel. In het profiel wordt er vanuit gegaan dat de meeste bezoekers geen problemen zouden veroorzaken. Tevens moest voorkomen worden dat bij eventuele incidenten bezoekers zich zouden aansluiten bij probleemveroorzakers. Laatstgenoemden zouden in een vroegtijdig stadium aangesproken dan wel aangepakt worden.

In het bejegeningsprofiel wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de politiemens beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen en tactische kaders kent, 
op de hoogte is van specifieke informatie en zich bewust is van de informatiepositie die hij voor de politieorganisatie vervult. De politiemens bepaalt zijn handelen niet volledig individueel, maar is daarbij gebonden aan de gestelde kaders. Verder toont hij zich in gedrag en voorkomen:
* het visitekaartje van de overheid
* respectvol naar andere culturen en nationaliteiten
* onpartijdig en beoordeelt mensen op feitelijk gedrag en op feitelijke informatie
* actief in het leggen van contacten
* als aanspreekpunt
* flexibel in aanpak



