EVALUEREN IS VOORUITKIJKEN

Otto Adang

(Dit artikel is een bewerking van zijn bijdrage aan het Symposium Openbare Orde en Verantwoordelijkheid gehouden op 4 november 1993)

In april 1989 werden bijna 100 mensen doodgedrukt in het Hillsborough stadion in Sheffield, Engeland. Het jaar daarvoor hadden dezelfde ploegen (Liverpool en Nottingham Forest) in hetzelfde stadion gespeeld. Zonder problemen, zegt men. Dat argument is keer op keer gebruikt bij de voorbereidingen voor de wedstrijd in 1989, bij het nemen van beslissingen op cruciale momenten in 1989 (vorig jaar lukte het immers ook zo) en achteraf als verontschuldiging. Daarbij werd echter uit het oog verloren dat de wedstrijd van het jaar ervoor allerminst probleemloos verlopen was. Ook toen kwamen er talloze mensen in de verdrukking.
Er vielen echter geen doden, niemand hoefde naar het ziekenhuis, dus alles was "prima" verlopen. Een bekend geluid. Gevolg: er werd niet serieus geëvalueerd, de lessen uit het verleden zijn niet getrokken.

Ook in Nederland zijn er volop voorbeelden van negatieve gevolgen van het negeren van lessen uit het verleden. Niet zo dramatisch, maar misschien is dat slechts een kwestie van tijd. Zo kwam Lucas Reijnders op 21 oktober 1993 in het NRC/ Handelsblad tot de conclusie dat de regering "kennelijk niets geleerd heeft van de Bijlmerramp. Als die lijn wordt voortgezet is er een goede kans dat we rond Schiphol nog een keer een vliegtuigramp zullen beleven die vergelijkbaar is met het ongeluk van 4 oktober 1992".
De ramp in Sheffield en de Bijlmerramp waren grootschalige gebeurtenissen. Het accent in dit verhaal zal schijnbaar liggen op grootschalige gebeurtenissen, maar nadrukkelijk als onderdeel en sluitstuk van een veel bredere openbare orde en veilgheidsproblematiek.
Het is niet zo dat er helemaal niets geleerd wordt met betrekking tot grootschalig optreden. Zo is het bestaan van het Politie Instituut Openbare Orde en Veiligheid indirect een gevolg van de rellen in het midden van de jaren zestig: er bleek behoefte aan beter getrainde Mobiele Eenheden en er werden twee ME-opleidingscentra opgericht: één voor de Rijkspolitie in 1970 en één voor de gemeentepolitie in 1972.
Sinds die tijd is er het nodige veranderd op het gebied van de grootschalig optreden, mede als gevolg van de rellen in het begin van de jaren '80:
- het accent bij de uitrusting is verlegd naar adequate bescherming
- de ME evolueerde van "harde bijstand" naar multifunctioneel, aangepast aan de omstandigheden: de ME wordt niet alleen maar ingezet bij dreigende rellen, maar ook bij evenementen, zoekacties, rampen; kortom allerlei vormen van grootschalig optreden
- het accent bij grootschalig optreden verschoof van repressie naar preventie
- er is sprake geweest van een evolutie van alleen maar collectief optreden naar een waar mogelijk selectievere en individuelere aanpak.
- de relatie met maatschappelijke ontwikkelingen werd steeds nadrukkelijker gelegd.
Deze ontwikkelingen zijn overigens niet ten einde en gaat tot op de dag van vandaag door.

Bij grootschalig optreden gaat het om het in laatste instantie handhaven of herstellen van de openbare orde. Over de inhoud van het begrip Openbare orde zijn inmiddels boekn vol geschreven, maar een algemeen aanvaarde definitie is als volgt (Suyver/ van der Meulen):
De naar tijd en plaats bepaalde normale gang van zaken op voor het publiek toegankelijke plaatsen (welke gang van zaken wordt gekenmerkt door een overwegende mate van algemene vrijheid  deze plaatsen overeenkomstig hun bestemming te gebruiken in veiligheid van persoon en goed)
De invulling daarvan - en dus van wat normaal gevonden wordt- verandert in de loop der tijden: in de jaren zestig werd de openbare orde nog verstoord door het uitdelen van krenten op het Spui in Amsterdam. Heden ten dage loop je kans de openbare orde te verstoren als je zonder kaartje voor een voetbalwedstrijd op zak loopt en uit de verkeerde stad komt.

DE KWALITEIT VAN HET LEERPROCES
Leren veronderstelt een gedragsverandering, op grond van ervaring, met als doel aanpassing aan de omgeving. Dat betekent dat als de omgeving verandert of anders in elkaar blijkt te zitten dan we gedacht hadden, ons gedrag moet veranderen. Soms komen noodzakelijke gedragsveranderingen echter niet tot stand en wordt er niets geleerd: er wordt afgeschoven (op het beleid, op excessen van individuen, op de autonomen, op de vandalen) of er wordt simpelweg ontkend dat ons gedrag niet aangepast was aan de omgeving, de maatschappij of het probleem waar we mee geconfronteerd werden.
Als het wel tot gedragsveranderingen komt kan dat via verschillende leerprocessen tot stand komen:
- via belonen en straffen (conditionering)
- door vallen en opstaan
- via intelligent leren
Het leren met betrekking tot openbare orde en veiligheid is voornamelijk leren door vallen en opstaan. Conditionering is er ook wel, maar dan wat eenzijdig: beloningen zijn er niet of nauwelijks, straffen wel, maar dan moet je het wel erg bont maken. Intelligent leren, op basis van inzicht, komt vrijwel niet voor. Ik laat in het midden of dat komt omdat de intelligentie ontbreekt of omdat hij onvoldoende gebruikt wordt.
Mede als gevolg van ontkennen, afschuiven en achteraf leren is het tempo waarin geleerd wordt vrij traag. Als dan de tijdschaal waarin grote verstoringen van de openbare orde en veiligheid zich voordoen vrij ruim is en personeelswisselingen elkaar snel opvolgen dan leidt dat ertoe dat het wiel steeds weer opnieuw uitgevonden wordt.
Want er wordt niet alleen geleerd, maar vooral ook heel veel weer vergeten: het is niet moeilijk om bij iedere discussie die ontstaat naar aanleiding van een uit de hand gelopen situatie terug te grijpen naar oude rapporten of al verrichte onderzoeken om de toepasselijke aanbevelingen te vinden. Ook in de meest recente rapporten zijn geen nieuwe aanbevelingen te vinden. Dat zou ons ernstig aan het denken moeten zetten over ons leervermogen.

Om te leren is ook geheugen nodig, en daaraan heeft het lang ontbroken, ook al is er lang op aangedrongen. IJzerman schreef bijvoorbeeld in 1982: "Het is helaas nog steeds niet gelukt om in een dringende behoefte aan een landelijk evaluatie-platform te voorzien; een mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, te evalueren wat effecten zijn e.d. ". Er is sinds kort wel zo'n geïnstitutionaliseerd geheugen: het informatie- en documentatiecentrum van het PIOV, waar praktijkinformatie verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en beschikbaar gesteld wordt. Nu er nog gebruik van maken. Dat gebeurt tot nog toe slechts incidenteel en dat is jammer.

Zolang er grote verschillen zijn tussen de uitkomsten van (schaarse) externe evaluaties en interne evaluaties is de kwaliteit van het leerproces onvoldoende. De minister van Binnenlandse Zaken gaf dat onlangs in de Tweede Kamer ook aan en zij zegde de Kamer toe met voorstellen te komen:
"verder zijn wij voornemens om met het bevoegd gezag en de korpsbeheerders af te spreken dat voortaan na ieder grootschalig politie-optreden, waarbij door de politie geweld is aangewend, een (openbare) evaluatie zal plaatsvinden"
De kwaliteit van het leerproces moet dus omhoog. Dat betekent ook dat kritiek mogelijk moet zijn. Dat wil wel eens moeilijk liggen. De regionalisatie van de politie zorgt daarbij hopelijk voor een kwaliteitsimpuls die verder gaat dan ambitieuze mission-statements. Bij de opleidingen voor grootschalig optreden is met de instelling van het PIOV de koppeling gemaakt met onderzoek en advisering, nadrukkelijk ter verhoging van de kwaliteit van het leerproces. 
Maar als het gaat om de kwaliteit van het leerproces met betrekking tot openbare orde en veiligheid dan hoort het niet alleen over de politie te gaan.


WIE MOET ER EIGENLIJK LEREN?
Degene die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid, zouden ook verantwoordelijk moeten zijn voor het leerproces. Daar horen beleidsmakers en beslissers, het bevoegd gezag dus bij. Gezien het feit dat onveiligheid het maatschappelijk probleem van deze tijd is, is meer aandacht voor hen op zijn plaats.
Onlangs nog konden we lezen hoe de Commissaris van de Koningin in Zeeland stelt dat de burgemeesters in Zeeland niet goed weten hoe ze moeten omgaan met grootschalig optreden. Ze moeten gaan oefenen. Zou dat alleen voor Zeeland gelden? Korpsbeheerder Hermans gaf onlangs aan dat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde maar bij de burgemeesters weggehaald moest worden. De korpsbeheerders die nog niet zo lang geleden geen superburgemeesters mochten worden zouden die verantwoordelijkheid over moeten nemen.
En zou het gebrek aan deskundigheid alleen bij burgemeesters liggen? Twee recente rapporten naar verschillende grootschalige acties wijzen op gebrekkig functionerend driehoeksoverleg. En hoe heeft op de meer dan 14 verschillende plaatsen waar door binnenschippers afgelopen zomer actie gevoerd werd het driehoeksoverleg gefunctioneerd? In veel gevallen helemaal niet.
Er zijn uiteraard nog meer actoren: de gemeenteraad speelt meestal pas een rol als het uit de hand gelopen is. Commissarissen der Koningin en ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie als er politieke druk ontstaat.

Maar niet alleen nieuwste ontwikkelingen plaatsen het grootschalig optreden binnen hele openbare orde en veiligheidsproblematiek. Het wordt steeds duidelijker dat grootschalige problematiek het sluitstuk van een hele besluitvormingsketen is.
De openbare orde (zoals eerder genoemd) wordt dan ook vooral verstoord en de veiligheid wordt vooral aangetast door overheidsbeslissingen:
- uitbreiding Schiphol
- Betuwelijn
- aangekondigde bezuinigingen
- politieke uitspraken m.b.t. criminaliteit, onveiligheid, asielzoekers etc.
- afgifte van vergunningen
- etc. etc.
In het kader van de integrale veiligheidszorg begint langzamerhand aandacht te komen voor deze ruimere verantwoordelijkheid van de overheid in het algemeen. Maar in de veelheid van belangen dreigt de aandacht voor openbare orde en veiligheid toch vaak kopje onder te gaan zolang zich geen incidenten voordoen.
Het primaat van andere belangen, het lang vermijden van conflicten en het dwangmatig toepassen van een harmonie/ consensusmodel draagt ertoe bij dat conflicten uiteindelijk op straat terecht komt, en grootschalig optreden aan de orde is. Politiek verantwoordelijken hebben dan hun verantwoordelijkheid onvoldoende opgepakt.

Kijkend naar gebeurtenissen van het afgelopen jaar die op het gebied van grootschalig optreden de meeste aandacht trokken is dat ook waarneembaar:
- bij jongerendemonstraties
- bij  acties van binnenschippers
- en in mindere mate bij de voetbalvandalismeproblematiek (met onlangs Nederland- Engeland)

Bij deze recente grootschalige optredens is een trend tot schaalvergroting waarneembaar, niet zozeer in het aantal politiemensen, maar in tijd, plaats en aantal betrokkenen:
- het duurde meerdere dagen of zelfs weken
- het speelde zich af op meerdere plaatsen en was niet alleen maar een lokaal probleem (acties van jongeren in het kader van de wilde woeste weken door het hele land, schippersblokkades op meer dan 14 lokaties, Engelse voetbalvandalen aan de grenzen, op doortocht en in Amsterdam en Rotterdam).
- er was een heel scala aan verantwoordelijken betrokken: landelijke overheid (aangekondigde bezuinigingen, wijzigingen in regelgeving), meerdere lokale overheden, particulieren (onderwijsinstellingen, verladers, KNVB, vervoerders etc. etc.).
Behalve uitdijing in plaats, tijd en aantal verantwoordelijken werd tegelijkertijd de grens tussen kleinschalig en grootschalig minder scherp.

Bij ieder van deze optredens is kritiek gekomen: kritiek op het te veel gebruiken van geweld (jongerendemonstratie), kritiek op te weinig ingrijpen (schippersacties), kritiek op het gebruik van preventieve bevoegdheden (Nederland - Engeland). Daaruit moet niet de conclusie getrokken worden dat het dus altijd of niet goed is of niet deugt, maar wel dat er maatwerk geleverd moet werden met respect voor grondrechten van iedereen. Dat betekent ook weer eens dat het niet alleen maar een politiezaak is om kwaliteit te leveren.

Met betrekking tot het leerproces van recente grootschalige gebeurtenissen is het illustratief om na te gaan of en hoe er geëvalueerd is. De voetbalwedstrijd Nederland- Engeland is uitgebreid geëvalueerd. Verder is er fragmentarisch, niet of onder druk geëvalueerd, met weinig aandacht voor de bovenlokale aspecten. Nog steeds wordt elk grootschalig optreden als een incident op zichzelf gezien, waarbij voorbijgegaan wordt aan het feit dat de afhandelingsfase van het ene incident de voorbereiding is van het volgende incident.
Als er al duidelijkheid over zou zijn dat iedere verantwoordelijke ook een verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het leerproces, dannog blijft de vraag wat er precies geleerd moet worden.

VOORUITKIJKEN
Om systematisch te evalueren zijn er geen ingewikkelde modellen, maar wel een juiste instelling. Evalueren is niet een moeilijk woord voor nakaarten. Goed uitgevoerd is evalueren meer een vorm van intelligent leren dan van leren door middel van vallen en opstaan. Niet het probleem van gisteren oplossen, maar dat van morgen. Het is van belang om te beseffen dat intelligent leren gebaseerd is op vooruitkijken. Evalueren is niet terugkijken, maar vooruitkijken: hoe zouden we het een volgende keer anders doen?
Het is ook van belang om open te staan voor kritiek en niet te ontkennen dat het anders zou kunnen, problemen niet af te schuiven, niet te gaan zoeken naar schuldigen. Successen zijn gevaarlijk. Het zijn vaak zogenaamde successen. De goede afloop is vaak niet of niet alleen aan onszelf te wijten, maar aan omstandigheden. Denk aan Sheffield!
Er is vooral veel meer aandacht nodig voor gevolgen van beslissingen. We zijn gewend te kijken naar oorzaken, we moeten leren meer naar effecten te kijken.

Als we dat niet doen zijn de grootschalige optredens van de toekomst gemakkelijk te voorspellen. We hebben te maken met een aantal voorzienbare maatschappelijke ontwikkelingen (gedeeltelijk ook aangegeven in het rapport Politie 2000):
- veranderende opvattingen onder de jeugd en breder in de maatschappij dat de softe tijd voorbij is; groeiende intolerantie; (verrechtsing)
- multiculturele samenleving in samenhang met demografische ontwikkelingen (grotere rol allochtonen)
- Europese eenwording en relatie met nationalisme en economische ontwikkelingen (verrechtsing, economische vluchtelingen, economische protesten)
Dergelijke ontwikkelingen zullen zeker gepaard gaan met conflicten. Vermijding van die conflicten lost niets op. Daarom is het des te belangrijker te investeren in conflictpreventie, conflictbeheersing en conflictoplossing.

Daartoe moeten niet alleen optredens geëvalueerd worden maar ook:
- beslissingen
- effecten
Een parallel kan hier gevonden worden in de milieuproblematiek, waar we ook door schade en schande wijs geworden (ook daar ontbrak het veelal aan intelligent leren) pas in een laat stadium oog zijn gaan krijgen voor gevolgen van ons handelen en voor de mogelijke effcten van overheidsbeslissingen.

Concreet kan dat op het gebied van openbare orde en veiligheid door:
- een paragraaf over gevolgen voor openbare orde en veiligheid verplicht te stellen bij overheidsbeslissingen;
- bij bepaalde beslisingen OVER (Openbare Orde en Veiligheids Effect Rapportage) toe te passen, vergelijkbaar met MER (Milieu Effect Rapportage);
- beslissers hun verantwoordelijkheid ook in dit opzicht te laten waarmaken en nadrukkelijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van beslissers, o.a. via oefeningen;
- de inzet van evaluatie-teams om de organisatie, besluitvorming en uitvoering van grootschalige optredens door te lichten.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het hierbij niet alleen maar gaat om grootschalige incidenten, maar veelmeer om het leerproces met betrekking tot het hele terrein van openbare orde en veiligheid, van besluitvorming tot en met uitvoering, van klein- tot grootschalig. Daarbij gaat het uiteindelijk om het resultaat: gedragsverandering als daar aanleiding voor is:
- als de omgeving verandert (en die verandert)
- als de te bereiken doelen beter op een andere wijze bereikt kunnen worden.
Dat betekent uiteraard ook: met behoud van wat goed is.


HET E(valuatie)-TEAM

DOEL VAN HET E-TEAM
Het doel van het Evaluatieteam is het bevorderen van de kwaliteit van grootschalig optreden. 

SAMENSTELLING VAN HET E-TEAM
Het Evaluatieteam wordt samengesteld uit een pool van tien tot twintig medewerkers van het Politie Instituut Openbare orde en Veiligheid en ervaren politiecommandanten grootschalig optreden uit diverse regio's en kan zonodig worden aangevuld met anderen.

WERKWIJZE VAN HET E-TEAM
Het Evaluatieteam kiest op aanvraag of op eigen initiatief, maar altijd in overleg met het betreffende bevoegd gezag en/ of korps (de organisatie van) grootschalig optredens tot onderzoeksobject. Gestreefd wordt naar een spreiding over heel Nederland en over diverse vormen van grootschalig optreden. Het onderzoek van het Evaluatieteam beslaat het hele traject van voorbereiding tot en met evaluatie. Desgewenst kan het onderzoek van het Evaluatieteam zich concentreren op één of meer specifieke deelaspecten (bijvoorbeeld samenwerking, communicatie, geweldstoepassing).
Van voorbereiding tot en met afbouw verrichten één of meer medewerkers op diverse niveaus observaties en nemen interviews af. De observaties en interviews worden direct vastgelegd en zo snel mogelijk uitgewerkt. De werkzaamheden van het Evaluatieteam zijn geen vervanging van reguliere evaluatieprocessen, maar een aanvulling daarop. In uitzonderingsgevallen kan het Evaluatieteam ook achteraf onderzoek doen naar het verloop van een grootschalig optreden. Het resultaat van het werk van het Evaluatieteam is een verslag waarbij de belangrijkste omstandigheden, keuzes en beslissingen bediscussieerd worden en in het perspectief geplaatst van aanvaarde principes, uitgangspunten en wetmatigheden. Daarbij komen aspecten als voorbereiding, organisatie, uitvoering, afbouw en evaluatie aan de orde.

VOORDELEN VAN HET E-TEAM
Via het Evaluatieteam wordt de organisatie van het betreffende grootschalige optreden op onafhankelijke en deskundige wijze doorgelicht en worden aanbevelingen voor de toekomst gedaan. Het betreffende bevoegd gezag en het betreffende korps kunnen daar hun voordeel mee doen. Voorzover de bevindingen ruimer bruikbaar zijn kunnen ook andere gemeenten en korpsen er hun voordeel mee doen.

Daarnaast worden de resultaten gebruikt om de opleidingen en trainingen met betrekking tot grootschalig optreden te vervolmaken en om het informatie- en documentatiecentrum openbare orde en veiligheid van het PIOV te voeden.

De medewerkers van het Evalutieteam die in hun eigen regio een rol spelen bij grootschalige optredens doen een schat aan ervaring op.

