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de-escalatie & openbare orde

Lessen uit de politiepraktijk van
de Amsterdamse Vredeseenheid

In de frontlinie
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“Hoe percepties van politieagenten van demonstranten 

de interactie met demonstranten beïnvloeden”

Ruben Sprong

Politie Amsterdam

Plv. Hoofd Communicatie

Hoofd Handhaving Netwerken

Socioloog
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De wereld dichtbij
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De samenleving verandert
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• Aantal en omvang van demonstraties neemt toe

• De stad is de wereld

• De stad als speelveld 

• Nieuws en emoties reizen met de snelheid van het licht

• Groepen en individuen hebben meervoudige verbindingen

• Groeperingen zoeken elkaar op
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Politie en openbare orde

◆ Mobiele Eenheid (ME)                                                

◆ Vredes Eenheid (VRE)

*ME en VRE zijn complementair



8

Demonstratie

‘Een collectieve bijeenkomst in de publieke ruimte, 

met als doel politieke, sociale en culturele invloed uit te 

oefenen op de machthebbers, de publieke opinie en 

participanten, middels een gedisciplineerde en 

vreedzame uiting van een mening of een eis.’

(Casquete, 2006)
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Openbare orde

'De rust en orde binnen het menselijke samenleven, zoals dit
plaatsvindt binnen openbare ruimten en gelegenheden.'

(politieacademie, 2013)
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Theorie over groepsgedrag

Le Bon (1895) probeert groepsgedrag te theoreticeren:

◆ Irrationeel

◆ Agressief

◆ Verlies van identiteit in de massa

◆ Homogene bedreiging

◆ Dominante denkbeeld tot ongeveer 1970

Politietactiek op basis van het model van Le Bon:

◆ repressief
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De Wetenschappelijke basis

v.a. 1970 nieuwe inzichten aangaande groepsgedrag 
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Resultaten onderzoek 

Perceptie ME-respondenten:

◆ Afwijkend gedrag

◆ Potentieel gevaarlijk

◆ Kleine groep beïnvloedt meerderheid

◆ ‘goede’ and ‘slechte’ demonstranten

◆ (zichtbare) aanwezigheid politie noodzakelijk  

Percepties VRE-respondenten: 

◆ Maatschappelijk betrokken gedrag

◆ (zichtbare) aanwezigheid politie beinvloedt demonstratie



Faciliteren of Verbieden
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Principes bij groepen
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1. Ken het publiek

2. Faciliteer legitieme doelstellingen

3. Differentieer op grond van gedrag, 

niet op groep

4. Communiceer intenties

5. Kijk en luister: gedrag heeft 

betekenis
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Kansen (OF: Inzichten en lessen)
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• Verbinden werkt; ook met moeilijke groepen

• Groepen willen een betrouwbare en herkenbare overheid

• Goede ervaringen vertellen zich voort

• Door anders kijken zie je meer

• Door ervaring kun je begrijpen

• Door te begrijpen kun je het anders zien

• Denk buiten hokjes

Vanuit andere betekenisgeving: van Afwijkend en Potentieel gevaarlijk, 

naar Maatschappelijk betrokken

uitoefening van een belangrijk grondrecht 
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Hoe doen we dat? 

Even een “opfrissertje” over het gebruik maken van je hulpbronnen bij het leggen 
van contact:

MOED  (aanspreken van demonstranten)

GEVOEL (inleven/verplaatsen in de demonstranten)

HUMOR (ontspanning)

Contact maken
Op tijd op demo locatie zijn

Spotten en scannen 

Tijdig contact maken

Conflicten oplossen
Van tevoren contact levert krediet op

Begrip tonen

Begrenzen van gedrag. Consequenties benoemen.

Zodra het conflict er al is, is het eigenlijk te laat

ontklonteren en heterogeniseren
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Demonstratie 1 oktober 2015

◆ Anti Kraakwet (ingevoerd in 2010 gevolgd door 
flinke wanordelijkheden
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Demonstratie Pegida maart 2018
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Omgaan met censuur
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Vragen over aanpak en lessen van 
de Vredeseenheid
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Gesprek over de 
lessen van de 
Vredeseenheid

De 5 principes vd

Vredeseenheid

1. Ken je publiek

2. Faciliteer legitieme 

doelstellingen

3. Differentieer op grond van 

gedrag, niet op groep

4. Communiceer intenties

5. Kijk en luister: gedrag heeft 

betekenis
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Hulpbronnen bij het leggen van (tijdig) contact:

MOED om contact te maken

GEVOEL inleven in de ander, toon begrip

HUMOR brengt ontspanning

GRENZEN Benoem 

consequentiesquenties

Vanuit andere 

betekenisgeving:

- van Afwijkend en 

Potentieel gevaarlijk,

- naar Maatschappelijk 

betrokken uitoefening 

van een grondrecht 

Ga in gesprek met de collega’s aan je tafel rond de volgende vraag

• Wat kan je als programmanager leren van de aanpak en principes van de Politie?

• Welke vragen heb je daar bij?

Koppel per tafel 1 essentie terug


