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Samenvatting 

Inleiding 
In 2007 werd voor het eerst de internationale politieconferentie “Pearls in Policing” (PiP) 
georganiseerd. De conferentie is geënt op de Bilderberg-conferentie en bedoeld voor voor-
aanstaande internationale politieleiders. Aan de conferentie is een academisch forum en 
een internationaal leerprogramma voor aankomende politieleiders, de International Pearl 
Fishers Action Learning Group (IALG) verbonden.  
 
Aanleiding voor organiseren van de conferentie was de behoefte om een impuls te geven 
aan de ontwikkeling van de mate waarin Nederlandse politieleiders in staat zijn zich te be-
geven in een internationale context en daarin belangrijke posities te vervullen. Deze behoef-
te leefde bij verschillende actoren binnen de ministeries van BZK en Justitie, het KLPD,  de 
Politieacademie, de KMar en het OM. Vanuit dit beleidsnetwerk werd daarom eind 2005 het 
Curatorium Internationaal Politieleiderschap opgericht, die de opdracht aan de directeur 
van de School voor Politie Leiderschap (SPL) gaf om de conferentie, het internationaal leer-
programma en het academisch forum te organiseren. De organisaties vertegenwoordigd in 
het Curatorium leverden allen in materiele en/of financiële zin een bijdrage aan de realisatie 
van de conferentie. De grootste financiële bijdragen aan PiP kwamen van het van Binnen-
landse Zaken en later het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 Probleemstelling en onderzoeksaanpak 
Het onderzoeksbureau Pro Facto onderzoek verricht naar de wijze waarop PiP in de afgelo-
pen zeven jaar gestalte heeft gekregen en de mate waarin de doelstellingen van PiP gereali-
seerd zijn. Leidend daarbij was de volgende probleemstelling: 

Op welke wijze heeft Pearls in Policing de afgelopen zeven jaar gestalte gekregen, 

op welke wijze zijn de middelen ingezet, welke prestaties zijn geleverd, hoe wordt 

het gewaardeerd door betrokkenen, wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan 

Pearls in Policing, sluiten deze aan bij de doelen van de organisaties die Pearls in 

Policing financieren en in hoeverre zijn de doelen gerealiseerd? 

Kunnen de doelen van Pearls in Policing ook anders worden bereikt, wat kan 

Pearls in Policing op dit gebied leren van soortgelijke initiatieven, en op welke wij-

ze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch landenbeleid 

internationale politiesamenwerking? 

Om de probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksactiviteiten verricht: 
 Interviews met 36 personen 
 Document- en literatuurstudie 
 Analyse bestaande gegevens 
 Catalogusonderzoek 
 Een digitale enquête onder conferentiedeelnemers, deelnemers aan het internatio-

naal leerprogramma en onder top van de Nationale Politie. 
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Activiteiten, organisatie en middelen 
De PiP-conferentie is tussen 2007 en 2013 zeven maal georganiseerd. Aan deze conferenties 
hebben vertegenwoordigers van politieorganisaties, internationale organisaties en acade-
mici uit in totaal 43 verschillende landen deelgenomen. Van iedere conferentie is verslag 
gedaan in de vorm van een conferentiepublicatie. Aan het IALG hebben tussen 2008 en 
2013 89 kandidaten deelgenomen uit 24 deelnemende landen en organisaties.  
 
De conferentie kent een specifieke opzet. De deelname is alleen op uitnodiging en de bij-
eenkomst is kleinschalig, interactief en geschermd van de media. De voertaal is Engels en de 
beheersing van het Engels is een belangrijk criterium in het uitnodigingsbeleid. Deelnemers 
aan het IALG worden door de politieleiders voorgedragen. Het IALG wordt in nauwe sa-
menwerking met twee internationale partners georganiseerd en bestaat uit een programma 
van drie internationale seminars. Tijdens deze seminars wordt o.a. een leer- en onderzoeks-
opdracht uitgewerkt, die door de conferentiedeelnemers is geformuleerd en die op de vol-
gende conferentie door de IALG deelnemers wordt gepresenteerd. 
 
Het Curatorium fungeert als algemeen bestuur van Pearls in Policing. Het Curatorium wordt 
geadviseerd door een internationale raad van advies. De conferentie wordt georganiseerd 
onder leiding van de conferentiedirecteur, die verantwoording aflegt aan het Curatorium. 
De conferentiedirecteur wordt in de organisatie ondersteund door het permanente secreta-
riaat van PiP. De totale personele inzet bedraagt zo`n 2 fte. De organisatie en leiding over 
het internationaal leerprogramma IALG ligt bij het programmamanagement, dat bestaat uit 
de conferentiedirecteur en vertegenwoordigers van de twee partnerlanden.  
 
Pearls in Policing is in belangrijke mate gefinancierd door de ministeries van BZK (2006-
2010) en V&J (2011-2013). Ze hebben in de periode 2006-2013 in totaal € 1.730.000 bijge-
dragen. Andere organisaties droegen in totaal € 1.850.771 bij. In totaal maakt Pearls in Poli-
cing over de periode 2006 tot en met 2013 €3.342.988 aan kosten voor de conferentie en 
het leerprogramma. De verstrekking van gelden aan PiP door de ministeries van BZK (2006-
2010) en V&J (2011-2013) heeft het karakter van een bijzondere bijdrage. Deze stelt PiP in 
staat zijn eigen doelen te verwezenlijken. De verstrekking van middelen kan daarom worden 
aangemerkt als input financiering. De verstrekkers van gelden kunnen door betrokkenheid 
in het curatorium wel enige invloed uitoefenen op de doelen die PiP nastreeft. 
 

Doelstelling: reconstructie van de beleidstheorie 
De hoofddoelstellingen van PiP vinden hun oorsprong in een gedeelde probleemperceptie 
binnen het beleidsnetwerk, namelijk dat er geen internationaal veiligheidsforum bestond 
waarbij ontmoeting, uitwisseling en het inhoudelijke debat centraal staat ten behoeve van 
internationaal strategisch politieleiderschap. Uit de reconstructie van de beleidstheorie 
blijkt dat PiP drie doelen heeft beoogd:  

1.  het versterken van het netwerk van politieleiders (de netwerkfunctie),  
2.  het versterken van de internationale competenties van politieleiders (de competen-

tiefunctie),  
3.  het bevorderen van strategische gedachtevorming door politieleiders (de denk-

tankfunctie).  
 
Deze doelen kennen geen onderlinge hiërarchie. Ze zijn nevengeschikt. De doelen van de 
voornaamste financiers en de initiatiefnemers liggen met elkaar in lijn, maar komen niet 
volledig met elkaar overeen. Daarnaast zijn er twee nevendoelstellingen: de profilering van 
Nederland en de stad Den Haag als stad van Vrede en Recht en het creëren van draagvlak 
voor de Nederlandse kandidatuur voor internationale posities.  
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Prestaties, waardering en doorwerking 

De prestaties van PiP liggen op het vlak van de drie hoofddoelstellingen: de denktankfunc-
tie, de competentiefunctie en de netwerkfunctie. Er is grote waardering van de personen en 
partijen die bij PiP betrokken zijn voor de conferentie en het leerprogramma. Er is een duur-
zaam en relevant internationaal netwerk gecreëerd. Contacten die op de conferentie gelegd 
zijn werken door in het functioneren van de politieleiders. Op persoonlijk niveau zijn de 
competenties van de deelnemende politieleiders vergroot. Deelnemers aan het IALG zien na 
verloop van tijd een effect op hun loopbaan.  
 
PiP als denktank draagt bij aan strategische gedachtenvorming van de deelnemende politie-
leiders. Er is sprake van enige doorwerking in de vorm van beleidsprogramma`s die in op-
dracht van de deelnemende politieleiders zijn ingezet naar aanleiding van onderwerpen die 
op de conferentie besproken zijn. Doorwerking van de denktank in academische publicaties 
en het breder beschikbaar maken van deze kennis is beperkt. Ook breder binnen de Neder-
landse politie is de doorwerking van PiP beperkt. Er is geen uitgewerkte koppeling met het 
formele politieonderwijs. Binnen de Nederlandse politie lijkt PiP last te hebben van een 
imagoprobleem. Het is plausibel dat PiP in bescheiden mate bijdraagt aan de van de profile-
ring van Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid. Ook heeft PiP bijgedragen 
aan het scheppen van de randvoorwaarden voor het creëren van draagvlak voor Nederland-
se kandidatuur voor internationale posities.  
 

Analyse van de effectiviteit 
De beoordeling van de effectiviteit van PiP is afhankelijk van het ambitieniveau dat op de 
verschillende doelstellingen is nagestreefd. Dit ambitieniveau is op drie niveaus te be-
schouwen. Ten eerste is dat het ambitieniveau in engere zin zoals dat door de direct betrok-
ken partijen is geformuleerd en expliciet volgt uit de reconstructie van de beleidstheorie. 
Het tweede en derde niveau zijn de ambitieniveaus die verwacht mogen worden vanuit 
nationaal en internationaal perspectief. Afzonderlijk bezien is PiP effectief op zijn drie be-
oogde doelstellingen in engere zin. De impact op de drie doelstellingen in nationaal en in-
ternationaal perspectief verschilt. Dat zit met name in de beperkte doorwerking binnen de 
politieorganisatie en het academisch ambitieniveau. Als netwerk komt PiP het best uit de 
verf, als (publieke) denktank matig. De competentiefunctie hangt er tussenin. PiP is een 
relevant forum voor een belangrijk deel van de mondiale politietop. Dit blijkt uit de consis-
tente deelname en het commitment op het hoogste niveau van voor Nederland belangrijke 
internationale partners. PiP beantwoordt daarmee aan een doel dat breder is dan sec het 
belang van Nederland.  
 

Alternatieve doelbereiking 
Het tweede doel van het onderzoek behelst de beantwoording van de vraag naar mogelijke 
aansluiting bij nieuw beleid, alternatieve doelbereiking voor PiP en de lessen die te trekken 
zijn uit vergelijkbare initiatieven. De vormgeving van PiP past op dit moment niet één op 
één binnen het prioritaire landenbeleid. Om dit te realiseren is een herijking nodig van ver-
schillende toonaangevende aspecten van PiP. Deze herijking komt echter niet ten goede aan 
het bereiken van de drie doelstellingen van PiP.  Het voorbeeld van IOSCO, een internationa-
le organisatie van financiële toezichthouders, laat zien dat PiP kan leren van andere interna-
tionale fora, die een succesvol proces van transformatie hebben ondergaan in een continu 
proces van herpositionering en aanpassing aan veranderende nationale en internationale 
kaders.  
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Conclusies 
Door de leidende rol die Nederland binnen het Pearls initiatief heeft beschikt de Nationale 
Politie over potentieel een bijzonder waardevolle asset. De huidige opzet van PiP met een 
sterke nadruk op het persoonlijk perspectief zorgt er echter voor dat de doorwerking van 
PiP sterk afhangt van de inzet en prioriteiten van de persoon van de politieleider. Een aantal 
programmatische keuzes werkt sterk in het voordeel van de netwerkfunctie, maar staat de 
(publieke) denktankfunctie in de weg. Beslotenheid en op de persoon van de politieleider 
gerichte werkvormen bevorderen de competentie en de netwerkfunctie, maar verhouden 
zich slecht met academisch werk, dat in essentie openheid en op de inhoudelijke materie 
gerichte vormen vereist. PiP wil binnen één programma drie functies bedienen, die in deze 
samenhangende opzet niet alle drie op hetzelfde ambitieuze niveau te bedienen zijn.  
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 1 

 Plaatsbepaling 

1.1  Pearls in Policing 

1.1.1. Achtergrond 

Het politievak staat voor een groeiend aantal uitdagingen die zich, meer dan vroeger, in een 
internationale context afspelen. Om deze het hoofd te bieden is een nationale aanpak lang 
niet altijd de aangewezen methode. Verschillende vraagstukken vragen een internationale 
visie en strategie, waarbij samenwerking op internationaal niveau een vereiste is. In dit ka-
der bestaan verschillende formele overlegstructuren waarin politieorganisaties uit diverse 
landen participeren. Deze overleggen kennen een sterk operationeel karakter; de agenda 
ervan wordt in belangrijke mate bepaald door actuele problemen die een directe en prak-
tijkgerichte aanpak vergen.  
 
Niet alle veiligheidsvraagstukken die zich op internationaal niveau voordoen zijn voldoende 
uitgekristalliseerd om binnen operationele overlegstructuren het hoofd te kunnen bieden. 
Om op internationaal niveau toegerust te zijn op toekomstige problemen en uitdagingen, 
bestond bij een aantal sleutelpersonen binnen de Nederlandse politie behoefte aan een 
internationale overlegstructuur waar, zonder focus op operationele aangelegenheden, ken-
nis en ervaring ontwikkeld kon worden die kon worden ingezet om oplossingen te vinden 
voor (opkomende) internationale veiligheidsvraagstukken. Met deze ambitie is in 2006 het 
Curatorium Internationaal Politie Leiderschap1 en de internationale denktank ‘Pearls in Poli-
cing’ opgericht.  

1.1.2. Opzet Pearls in Policing 

De doelgroep van Pearls in Policing (PiP) bestaat uit vooraanstaande politieleiders uit ver-
schillende continenten. De kern ervan wordt gevormd door een jaarlijkse driedaagse confe-
rentie. Deze is qua opzet geënt op de Bilderberg conferentie: deelname is alleen op uitnodi-
ging en de bijeenkomst is kleinschalig, interactief en gesloten voor de media. Daarnaast 
bestaat PiP uit de International Pearl Fishers Action Learning Group (IALG) en een acade-
misch forum.  

                                                           
1 Dit is een samenwerking van vertegenwoordigers van de Politieacademie, het KLPD, de Koninklijke Marechaussee, de toen-
malige Raad van Korpschefs, het College van PG’s en (indertijd) de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie.  
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Conferentie 

Ieder jaar wordt in het tweede weekend van juni een driedaagse conferentie georganiseerd. 
Deelname aan de conferentie is beperkt tot ongeveer 35 deelnemers.2 De conferentie is 
opgezet rond presentaties van werkgroepen, intercollegiale consultatie en groepsdiscussies. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan een select aantal internationale academici 
om in een aparte bijeenkomst antwoorden te vinden op dezelfde onderzoeksopdracht als 
die van IALG. Ook de bevindingen van de IALG worden door de IALG-deelnemers op de con-
ferentie gepresenteerd. De conferentie werd aanvankelijk, sinds 2007, in Den Haag gehou-
den. Sinds 2010 vindt de bijeenkomst om het jaar in Nederland en een ander gastland 
plaats.  

International Pearl Fishers Action Learning Group (IALG) 

De IALG is een leerprogramma voor aankomende politieleiders en een zelfstandig onderdeel 
binnen PiP. Het kent maximaal twintig deelnemers die worden voorgedragen door de deel-
nemers aan de conferentie.3 De deelnemers aan de IALG werken samen aan het verkennen 
van een afgebakende leer- en onderzoeksopdracht, die relevant is voor de toekomst van het 
politiewerk. De thema’s sluiten aan bij de thema’s van de conferenties. De samenwerking 
binnen dit jaarlijkse programma bestaat uit praktijkgericht onderzoek, activiteiten op digita-
le platforms, intercollegiale consulatie en coaching en drie bijeenkomsten op verschillende 
plekken in de wereld, waar plaats is voor een seminar, expertmeetings, discussie, netwer-
ken en werkbezoeken. De deelnemers worden in het proces begeleid door specialisten en 
academici op diverse relevante terreinen.  

Academisch forum 

Een selecte groep wetenschappers verricht onderzoek op dezelfde onderzoeksopdracht als 
de deelnemers aan de IALG. De groep presenteert haar bevindingen tijdens de conferentie. 
In de eerste drie jaar (2007-2010) is voorafgaand aan de PiP-conferentie een tweedaagse 
academische conferentie georganiseerd die input leverde voor de PiP-conferentie.  

Werkgroepen 

Twee of drie onderwerpen die zijn benoemd tijdens de PiP-conferentie worden steeds in het 
jaar volgend op de conferentie uitgediept in werkgroepen bestaande uit deelnemers aan de 
conferentie. De bevindingen van de werkgroep worden gepresenteerd tijdens de volgende 
PiP-conferentie. 

1.1.3. Inhoud  

De agenda en inhoudelijke thema’s van de Pearls in Policing-conferentie, de IALG en de 
werkgroepen worden bepaald door de deelnemers aan de conferentie. PiP kan vanuit die 
invalshoek worden aangeduid als een autonome denktank. 
 
De thema’s die PiP selecteert zijn vaak gericht op de toekomst. Tijdens de conferenties met 
titels als ‘The Impact of Globalisation on Security’, ‘Policing the Future or Future Policing’, 
‘Bridging the Gap’ en ‘Sustainable Leadership in a Changing World’ wisselen de aanwezigen 
visies, onderzoeksresultaten, percepties van problemen en oplossingen uit over diverse 

                                                           
2 Om te komen tot een goede mix van genodigden worden de volgende selectiecriteria gehanteerd: beheersing van de Engels 

taal, evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, geografische spreiding tussen continenten, bestuurders met 
eindverantwoordelijkheid (met uitsluiting van personen die een politiek ambt bekleden), bereidheid kennis te delen, verdeling 
tussen leidinggevenden op nationaal, regionaal en lokaal niveau en een mix tussen deelnemers uit voorgaande jaren en nieu-
we deelnemers. 
3 Het Curatorium van PiP selecteert op basis van de voordracht de personen die deel kunnen nemen aan IALG.  
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onderwerpen als de ontwikkeling van de politieprofessie, de gevolgen van de financiële 
crises en cybercrime.4  

1.1.4. De doelstelling 

Bij oprichting van PiP in 2006 heeft het Curatorium International Politie Leiderschap (het 
algemeen bestuur van PiP) een aantal doelstellingen en te ondernemen activiteiten gefor-
muleerd waar PiP aan zou moeten voldoen. Deze luidden als volgt: 5 
 
Leertraject 
Organiseer vanaf voorjaar 2006 een speciaal leertraject voor toppolitiemensen, waarin met elkaar 
gezocht wordt naar het antwoord of de antwoorden op de vraag hoe Nederland een meer leidende 
rol in het internationale professionele debat over mondiale criminele ontwikkelingen en daarbij 
passende politiële strategieën en leiderschap kan vervullen (de verwerving van internationale com-
petenties van politieleiders in een internationaal netwerk). 
 
Kennis nationaal delen 
Presenteer voor politie Nederland een actueel perspectief op internationale politiesamenwerking en 
deel de gevonden bruikbare en succesvolle “pareltjes” op het terrein van innovatie van het politie-
vak, het vestigen van een voortdurende alertheid voor de omgeving, de productie van kennis, voor-
beelden van nieuwe vormen van organiseren/transformeren en de permanente ontwikkeling van 
lerende leiders (de kennisproductiviteit). 
 
Exclusieve mondiale bijeenkomst in Den Haag 
Organiseer op basis van de ervaringen en uitkomsten van het leertraject in de “International Capital 
of Justice and Peace” in 2007 een exclusieve invitation only-bijeenkomst voor een selecte groep 
mondiale top politiechefs. Faciliteer tijdens deze driedaagse bijeenkomst het professionele debat 
over de te verwachten mondiale criminele ontwikkelingen en daarbij passende politionele strategie-
en en leiderschap. Een onderdeel van PiP zijn de parelvissers en de deelnemers aan de International 
Fisher Learning Group (IALG). 
 
Publicatie 
Zorg na afloop van de hierboven genoemde activiteiten voor een (Engelstalige) publicatie waarin 
niet alleen de uitkomsten op een aansprekende wijze worden verwoord, maar waarin ook de uitda-
gingen die politieleiders wereldwijd ervaren bij de vervulling van het politievak en hun leiderschap 
worden weergegeven. 

1.2  Relevante ontwikkelingen 

PiP wordt zoals gezegd financieel ondersteund door verschillende organisaties die elk 
opereren binnen een eigen context. Ontwikkelingen die van invloed zijn op deze 
organisaties kunnen directe en indirecte gevolgen hebben voor PiP. Relevante ontwikkeling 
in Nederland die in dit kader genoemd kunnen worden zijn de totstandkoming van de 
Nationale politie en in het bijzonder de ontwikkeling van beleidsmatige kaders die vanuit 
het ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgesteld voor de Nationale Politie met 
betrekking tot internationale politiesamenwerking. Deze kaders hebben zowel betrekking 
op operationele als niet-operationele internationale samenwerking. PiP kan worden 
geclassificeerd als niet-operationele samenwerking. In dit kader is vastgelegd dat de niet-

                                                           
4 Thema’s die aan de orde zijn geweest zijn verder onder andere internationale samenwerking, netwerkanalyses, omgaan met 

media, globalisering, het managen van verandering, sociale media, het meten van het effect van politieoptreden, technische 
ontwikkelingen en het politievak, handel in handwapens en samenwerking met private partners.  
5 Politieacademie, School voor Politie leiderschap, Achtergronddocument “Gezocht Parelvissers” voor internationale ant-

woorden op actuele politiële uitdagingen, Apeldoorn 2006.  
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operationele internationale politiesamenwerking zich voor de periode 2013-2015 richt op 
zestien prioritaire en op andere  sub-prioritaire landen.6 Ten aanzien van ieder prioritair 
land wordt door de National Politie in samenwerking met het betreffend land een 
strategisch landenprogramma opgesteld. Het programma wordt vervolgens door de 
korpschef en de minister vastgesteld.7  

1.3  Leeswijzer 

In hoofdstuk twee van dit onderzoeksrapport komen de centrale onderzoeksvraag en een 
verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethoden aan de orde. In hoofdstuk drie 
gaan we kort in op de ontwikkelingen die de aanleiding vormden voor Pearls in Policing. 
Daarnaast beschrijft het hoofdstuk de activiteiten, de inrichting van de organisatie en de 
middelen die hiermee gemoeid zijn. Hoofdstuk vier omvat een reconstructie van de beleids-
theorie, waarna we in hoofdstuk vijf ingaan op de prestaties, waardering en doorwerking 
van Pearls in Policing. Hoofdstuk zes gaat in op de doeltreffendheid van Pearls in Policing en 
worden conclusies getrokken over de effectiviteit van het initiatief. In hoofdstuk zeven ten-
slotte kijken we vooruit naar de toekomst van Pearls in Policing. 
 
 

                                                           
6 Stand van zaken medio januari 2014 
7 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Beleidskader Landenbeleid Internationale politiesamenwerking 2013-2015, Februari 

2013. & Ministerie van Veiligheid en Justitie, Inrichtingsplan Nationale politie, december 2012. 
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 2 

 Onderzoeksvragen en -aanpak 

2.1   Centrale onderzoeksvraag  

Het onderwerp van dit onderzoek is de mate waarin de doelen die ten grondslag liggen aan 
(het verstrekken van de bijdrage aan) PiP zijn bereikt en de mate waarin de opzet en doel-
stellingen van PiP passen binnen het nieuwe beleidskader van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie. Het onderzoek kent als zodanig een tweeledige opzet. Enerzijds kent het onder-
zoek het karakter van een effectiviteitsonderzoek. Anderzijds betreft het onderzoek een 
studie naar de mate waarin PiP aansluit, of aan kan sluiten, op nieuw beleid. Deze tweede-
ling leidt tot een tweeledige centrale onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan dit onder-
zoek. Deze centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Op welke wijze heeft Pearls in Policing de afgelopen zeven jaar gestalte gekregen, 

op welke wijze zijn de middelen ingezet, welke prestaties zijn geleverd, hoe wordt 

het gewaardeerd door betrokkenen, wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan 

Pearls in Policing, sluiten deze aan bij de doelen van de organisaties die Pearls in 

Policing financieren en in hoeverre zijn de doelen gerealiseerd? 

Kunnen de doelen van Pearls in Policing ook anders worden bereikt, wat kan 

Pearls in Policing op dit gebied leren van soortgelijke initiatieven, en op welke wij-

ze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch landenbeleid 

internationale politiesamenwerking? 

De centrale onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in een twintigtal deelvragen die aan het begin 
van ieder hoofdstuk zijn opgenomen. 

2.2  Methodologische verantwoording 

2.2.1. Kwalitatieve onderzoeksmethoden 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal kwalitatieve onderzoeksmethoden, 
zoals documentstudie en diepte-interviews met betrokkenen en sleutelinformanten. Bijlage 
3 bevat een overzicht van de geraadpleegde documenten. Daarnaast heeft een analyse van 
secundaire bronnen plaatsgevonden door middel van catalogusonderzoek. Hierin is de 
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doorwerking van de conferentie in termen van aantallen artikelen en referenties systema-
tisch onderzocht. Bijlage 2 geeft een uitgebreide verantwoording van deze methode. 

Interviews sleutelinformanten 

In totaal zijn 36 interviews gehouden met sleutelinformaten. In vijftien gevallen ging het om 
telefonische interviews. Voor de overige interviews betrof het face to face gesprekken. Er is 
sprake geweest van zogenaamde semi-gestructureerde interviews, waarbij aan de hand van 
een itemlijst vooraf een selectie is gemaakt van gespreksonderwerpen. Van de interviews 
zijn gespreksverslagen gemaakt. Deze zijn geanalyseerd door thema`s en gespreksonder-
werpen in de onderlinge verslagen te vergelijken om zicht te krijgen op de inhoud, overeen-
komsten, verschillen en tegenstellingen in de meningen, ervaringen en visies van de ge-
sprekspartners. Een synthese van de inzichten die dit heeft opgeleverd is in samenhang met 
de bevindingen uit de documentstudie en de vragenlijsten in het onderzoeksrapport ver-
werkt. Voor de reconstructie van de beleidstheorie is gesproken met de initiatiefnemers van 
Pearls in Policing. Voorts is gesproken met de verantwoordelijken in het curatorium en de 
conferentiedirecteur en de beleidsmedewerker van Pearls in Policing en het IALG. Ook is 
gesproken met binnenlandse en buitenlandse (oud)deelnemers van de conferentie en het 
IALG. Academici en andere opinieleiders op het gebied van internationale politiesamenwer-
king vormen een vierde groep gesprekspartners. Ook is er gesproken met specifieke func-
tionarissen binnen de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie die be-
trokken zijn bij internationale politiesamenwerking. Ten slotte is met enkele 
sleutelinformanten gesproken die betrokken zijn bij vergelijkbare projecten. Bijlage 1 bevat 
een overzicht van de personen die in het kader van het onderzoek geïnterviewd zijn.  
 
Documentstudie 
Voor het onderzoek zijn verschillende documenten bestudeerd. Via het secretariaat van 
Pearls in Policing hebben de onderzoekers de beschikking gekregen over de relevante stuk-
ken. Het gaat om stukken als de conferentieverslagen, relevante correspondentie, interne- 
en externe beleidsnotities, financiële overzichten en verantwoordingen, vergaderstukken 
van bijeenkomsten van het curatorium, inhoudelijke bijdragen aan de conferenties en IALG-
programma,  interne evaluaties van het IALG en de jaarrekeningen van de Politieacademie.  

2.2.2. Boekenonderzoek 

Er is een boekenonderzoek uitgevoerd naar de financiële gang van zaken van Pearls in Poli-
cing. Hiervoor zijn de jaarrekeningen van de Politieacademie en de financiële verslagen van 
Pearls in Policing bestudeerd. Hieruit kwamen een aantal nadere vragen naar voren die zijn 
voorgelegd in een interview met de controller van de Politieacademie. Naar aanleiding van 
dat interview zijn aanvullende stukken en berekeningen verkregen en is er telefonisch en 
per e-mail contact geweest.   

2.2.3. Vragenlijstonderzoek 

Er heeft een uitgebreid vragenlijstonderzoek plaatsgevonden onder de deelnemers van de 
conferentie en het leerprogramma IALG. Hierbij is gebruik gemaakt van Engelstalige gestruc-
tureerde vragenlijsten met voornamelijk gesloten vragen. Deze vragenlijsten zijn opgeno-
men in Bijlagen 5 en 6. Tevens is een korte enquête voorgelegd aan de zogenoemde top 58 
functionarissen van de Nationale Politie en aan de Stafmedewerkers Internationaal van de 
verschillende regionale eenheden. Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage 7. De vragenlijs-
ten zijn geprogrammeerd in LimeSurvey. Dit is een veel gebruikt softwarepakket voor het 
opmaken, beheren en verwerken van internet enquêtes. De respondent krijgt per e-mail 
een link met wachtwoord toegezonden. Deze geven toegang tot de vragenlijst. De digitale 
vragenlijsten zijn voorgelegd aan de leden van de begeleidingscommissie. 
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Onderstaande tabel 2.1 geeft een overzicht van de respons op de verschillende enquêtes. 
De respons op de vragenlijsten onder de conferentiedeelnemers en de top 58, respectieve-
lijk 14 en 22% is relatief gering. Bij de conferentiedeelnemers wordt dit onder meer veroor-
zaakt doordat een deel van de deelnemers inmiddels met pensioen is of anderszins niet 
meer binnen de publieke dienst werkzaam is, waardoor de uitnodiging niet alle benaderde 
respondenten kon bereiken. De tegenvallende respons heeft dus voornamelijk praktische 
oorzaken. De lage respons op de vragenlijst onder de top 58 en stafmedewerkers interna-
tionaal is opmerkelijk. In paragraaf 5.5 gaan we nader in op een mogelijke duiding van deze 
lage respons. De respons van de vragenlijst onder de IALG deelnemers was goed: 46% van 
de benaderde respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn representatief 
voor de groep. De respons op de beide andere vragen geeft eerder een indicatief beeld. Aan 
de top 58 en stafmedewerkers internationaal is een filtervraag voorgelegd. Als responden-
ten PiP niet of nauwelijks kenden is slechts een zeer beperkte versie van de vragenlijst voor-
gelegd. Dit betrof uiteindelijk twee van de veertien respondenten.  
  

TABEL 2.1: RESPONSOVERZICHT ENQUETES 
 BENADERD RESPONS RESPONS- 

PERCENTAGE 

Vragenlijst conferentiedeelnemers 99 14 14% 

Vragenlijst IALG deelnemers 93 43 46% 

Vragenlijst top 58 en stafmedewerkers 

internationaal 

65 14 (12) 22% 

 
De gegevens uit de enquête zijn verwerkt met behulp van het statistisch softwarepakket 
SPSS. In dit pakket zijn de data gecontroleerd en opgeschoond. Respondenten die slechts 
een of enkele vragen beantwoord hebben zijn bij de datacleaning verwijderd en niet in de 
respons meegenomen. Bij de kwantitatieve analyse van de enquêteresultaten is gebruik 
gemaakt van gangbare methoden voor datareductie en beschrijvende statistieken, zoals 
rechte tellingen, gemiddelden en kruistabellen. Gegevens uit de open vragen zijn op een 
manier analoog aan de analyse van de interviews verwerkt.  

2.2.4. Triangulatie 

De in de voorgaande paragrafen weergegeven onderzoeksmethoden bieden de mogelijk-
heid om op gestructureerde wijze de kwantitatieve onderzoeksmethoden (de enquêtes) en 
de kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals de documentstudie en de verschillende inter-
views op een geaggregeerd niveau, te combineren en te analyseren. Aan de hand van dit 
raamwerk zijn de resultaten van de reconstructie van de beleidstheorie en van de effectme-
ting met elkaar in samenhang bezien en geanalyseerd. Er is dan sprake van triangulatie: de 
informatie uit de verschillende bronnen levert een triangulatie (driehoeksmeting) van on-
derzoeksresultaten op. 
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3 

Aanleiding, activiteiten, organisatie en 
middelen 

3.1  Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de mate van doelbereiking is naast inzicht in de doelen van PiP, in-
zicht nodig in de wijze waarop PiP functioneert. Hiertoe dient inzichtelijk te worden ge-
maakt uit welke onderdelen PiP bestaat, welke activiteiten zijn georganiseerd en met welke 
middelen dit mogelijk wordt gemaakt. In dit hoofdstuk wordt dit uiteengezet. In paragraaf 
3.2 en 3.3 worden de activiteiten van PiP toegelicht. Paragraaf 4.4 beschrijft de organisatie 
van PiP. In paragraaf 4.5 wordt stilgestaan bij de financiering. Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met paragraaf 4.6 waarin wordt ingegaan op de verhouding tussen de georganiseerde 
activiteiten en aangewende middelen. Op deze manier wordt antwoord gegeven op de vol-
gende deelvragen.  
 
Deelvragen 
1. Hoeveel participanten hebben de afgelopen zeven jaar deelgenomen aan PiP, welke functies 

bekle(ed)den zij en uit welke landen waren zij afkomstig? 
2. Welke activiteiten zijn de afgelopen zeven jaar ontplooid door PiP? 

a. Welke partijen hebben deze activiteiten georganiseerd en wat hebben die partijen 
concreet gedaan?  

b. Hoe ziet het speciale internationale leertraject voor de top van de politie er uit?  
3. Op welke wijze zijn de ontvangen subsidies en bijdragen van alle participanten van PiP globaal 

besteed? 
a. Als het ook besteed is aan fte’s, hoe luiden dan de functieomschrijvingen van die ver-

schillende fte’s en welke bijdragen leveren deze fte’s aan de doelbereiking van de sub-
sidies? 

b. Behoren deze fte’s tot de vaste formatie van een instelling of tot de tijdelijke formatie? 
4. Waaraan is het subsidiebedrag van DGPol en DGRR van 2006-2013 concreet besteed? 
5. Hoe verhouden de verrichtte activiteiten van PiP zich tot de totale subsidie en tot de subsidie 

van DGPol en DGRR? 
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3.2  Relevante ontwikkelingen 

De basis voor PiP is op 5 oktober 2005 gelegd tijdens een diner in een restaurant in Den 
Haag. Diverse vertegenwoordigers uit de veiligheidsketen en hoge ambtenaren werden op 
uitnodiging van de directeur van de School voor Politie Leiderschap (hierna: SPL) bij elkaar 
gebracht om te praten over internationaal politieleiderschap. Voor een belangrijk deel van 
de aanwezigen was dit niet de eerste keer dat zij elkaar in een min of meer informele ver-
band tegenkwamen. Ontmoetingen tussen de aanwezigen vonden daaraan voorafgaand 
plaats in de context van twee relevante ontwikkelingen, namelijk de totstandkoming van 
nieuw benoemingsbeleid voor politieleiders en de herstructurering van het politieonderwijs.  

 Nieuw benoemingsbeleid  

Het Bureau Landelijk Management Development politie en brandweer (hierna: BLMD) heeft 
in 2003 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdracht gekre-
gen om samen met de betrokken partners een goed functionerend Management Develop-
ment- en benoemingensysteem voor de top van politie en brandweer te ontwikkelen en te 
borgen. Daaraan voorafgaand was het benoemingsbeleid niet geformaliseerd en werden 
vacante posities in korpsen op decentraal niveau en op informele wijze ingevuld. De toen-
malige minister van BZK wilde hier verandering inbrengen en het benoemingsbeleid op cen-
traal niveau verder formaliseren en professioneler invullen.8  
 
Belangrijk onderdeel van het nieuwe benoemingsbeleid was een selectieprocedure voor 
(toekomstige) politieleiders door een benoemingscommissie. Deze bestond uit diverse be-
langrijke actoren uit de politieorganisatie en de ambtelijke en bestuurlijke top. Tijdens deze 
meerdaagse bijeenkomsten van de benoemingscommissie hadden de betrokkenen in de 
marge van de formele bijeenkomsten ook veel (informeel) contact. Tijdens deze contacten 
ontstond bij de betrokkenen het idee dat het huidige Management Developmentbeleid ge-
richt zou moeten zijn op internationale competenties, die een in een globaliserende wereld, 
steeds belangrijker werden voor politieleiders. Binnen dit informele circuit begon het idee 
vorm te krijgen om een platform te creëren om ‘internationale competenties’ te kunnen 
ontwikkelen.  

 Herstructurering onderwijs politieleiders  

Een tweede relevante ontwikkeling die indertijd speelde had betrekking op het politieon-
derwijs. Het politieonderwijs moest meer op de leest geschoeid worden van het initieel 
onderwijs met vergelijkbare structuren en uitgangspunten, zoals een gerichte focus op 
competentieontwikkeling en kwalificatieniveaus die gelijk staan aan MBO- bachelor- en 
master niveau.9 In die context ontstond binnen de Politieacademie de wens om te beschik-
ken over een actief instituut voor leiderschapsontwikkeling. Daarom werd in 2001 de SPL 
opgericht. Deze biedt verschillende collectieve en individuele programma’s en activiteiten 
aan waarin leiderschapsontwikkeling centraal staat.10 Het denken over de vormgeving en 
ontwikkeling van politieleiderschap stond ander meer door deze ontwikkeling in het mid-
delpunt van de belangstelling. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde hoe de internationale 
competenties van politieleiders zouden kunnen worden ontwikkeld.  

                                                           
8 (Van der Meulen, 2009: 178).  
9 (Van der Meulen, 2009: 183). 
10 (Landman e.a., 2013: 1). 
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3.3  De oprichting van het curatorium 

De twee ontwikkelingen die hiervoor zijn beschreven hebben bijgedragen aan een zoge-
naamd ‘window of opportunity’. Binnen verschillende gelederen van de politieorganisatie 
en de aanpalende organisaties ontstond het gevoel dat een impuls gegeven moest worden 
aan de ontwikkeling van de mate waarin Nederlandse politieleiders in staat zijn zich te be-
geven in een internationale context en daarin belangrijke posities te vervullen. Dit gevoel, 
en de mate waarin hier gevolg aan kon worden gegeven, vormde het thema van de bijeen-
komst in het restaurant in Den Haag van vertegenwoordigers uit de veiligheidsketen en ho-
ge ambtenaren. Tijdens dit diner werd een concrete stap ondernomen om een internatio-
naal ‘security forum’ te organiseren. Het ‘curatorium Internationaal Politieleiderschap’ werd 
opgericht. 11 12 
 
Het curatorium werd voorgezeten door de korpschef van het Korps Landelijke Politie Dien-
sten. De directeur van de SPL werd aangewezen als conferentiedirecteur en legde verant-
woording af over haar werkzaamheden aan het Curatorium. De voorzitter van de federale 
politieraad in België is gevraagd te adviseren. Op 5 oktober 2005 kwam het curatorium voor 
het eerst formeel bij elkaar. Sinds dat moment vond dat overleg in deze beginfase rond de 
vijf keer per jaar plaats. Het curatorium heeft in die fase de ambities besproken en heeft 
gesproken over de concrete invulling van het initiatief. De ambitie was een platform te reali-
seren om enerzijds internationale strategische thema’s te bediscussiëren en anderzijds Ne-
derlandse politieleiders meer mogelijkheden te bieden ‘internationale competenties’ te 
verwerven en daardoor hun internationaal politieleiderschap te bevorderen. Concreet zou 
dit vorm moeten krijgen door middel van maatwerk- en uitwisselingsprogramma’s en het 
organiseren van indringende ontmoetingen waar politieleiders leren van en met elkaar.13 
Besloten werd om een conferentie te organiseren voor politieleiders uit verschillende conti-
nenten. Deze conferentie zou de titel ‘Pearls in Policing’ dragen.  

3.4  De conferentie 

3.4.1. Opzet 

De Pearls in Policing conferentie is in belangrijke mate geïnspireerd door de Bilderberg Con-
ferentie. Er zijn duidelijke overeenkomsten in de opzet van de conferenties en er zijn ook 
duidelijke verschillen. De teksten in de tekstboxen zijn afkomstig van de websites van beide 
conferenties en illustreren de verschillen en overeenkomsten tussen beide conferenties.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 (SPL, 20-09-2005) 
12 Dit samenwerkingsverband kende in de periode 2005 tot en met 2007 de volgende samenstelling: bevelhebber Koninklijke 
Marechaussee; directeur-generaal Politie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; directeur-generaal 
Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid en plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Aange-
legenheden en Vreemdelingenzaken van Ministerie van Justitie; directeur Juridische- en Operationele Aangelegenheden bij het 
directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van Ministerie van Justitie; hoofd Bureau Landelijk Management 
Development Politie en Brandweer; voorzitter College van Bestuur van de Politieacademie; korpschef Korps Landelijke Politie 
Diensten; procureur-generaal van College van procureurs-generaal; 
13 (SPL, 20-09-2005) 
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Pearls in Policing maakt gebruik van een format met een herkenbare opzet en herkenbare 
werkvormen. Belangrijk hierin is het gebruik van Engels als voertaal en het hanteren van de 
zogenaamde Chatham House Rules.14 Deze regels stellen dat de informatie die uitgewisseld 
wordt tijdens de conferentie door de deelnemers vrijelijk gebruikt kan wordt, mits de bron 
ervan nimmer openbaar wordt gemaakt. Doel van de Chatham House Rules is het stimule-
ren van open en vrije discussie over (potentieel) controversiële onderwerpen. De opzet van 
de conferentie is zo vormgegeven teneinde een laagdrempelige, persoonlijke sfeer te stimu-
leren. Beslotenheid en afscherming van de pers zijn onderdeel van de opzet. Om interactie 
te stimuleren wordt het principe gehanteerd dat deelnemers in principe ook sprekers zijn.  
 
De conferentie kent een aantal vaste onderdelen. Iedere conferentie kent een korte plenai-
re presentatie gevolgd door discussie in werkgroepen. Daarin zijn er de presentaties van de 
werkgroepen, die tijdens de voorgaande conferentie zijn ingesteld. Ook zijn er ieder jaar de 
presentaties van de deelnemers van de IALG, waarin de IALG-deelnemers de resultaten van 
hun leer- en onderzoeksopdracht met de conferentiedeelnemers delen en van het Acade-
misch forum. Naast de vaste onderdelen vindt er van jaar tot jaar enige bijstelling in de op-
zet en presentaties van de conferentie plaats. In de loop der jaren zijn verschillende werk-

                                                           
14 De Chatham House Rules vinden hun oorsprong in het Royal Institute of International Affairs, beter bekend als Chatham 

House, waar de regels in juni 1927 ontstonden. 

De Bilderberg Conferentie over zichzelf 
 
Bilderberg is een jaarlijkse conferentie, opgericht in 1954, die bedoeld is om de dialoog 
tussen Europa en Noord-Amerika te bevorderen. Elk jaar worden tussen 120-150 politieke 
leiders en experts uit de industrie, financiën, de academische wereld en de media uitgeno-
digd om deel te nemen aan de conferentie. Ongeveer twee derde van de deelnemers komt 
uit Europa en de rest van Noord-Amerika, een derde uit de politiek en de overheid en de 
rest uit andere vakgebieden. De conferentie is een forum voor informele, off-the record 
discussies over megatrends en de belangrijkste problemen waarmee de wereld wordt ge-
confronteerd. Dankzij het besloten karakter van de conferentie, worden de deelnemers niet 
gebonden aan de conventies van hun ambt of door vooraf overeengekomen standpunten. 
Als zodanig kunnen ze de tijd nemen om te luisteren, te reflecteren en inzichten te verza-
melen. Er is geen uitgewerkte agenda, er worden geen resoluties voorgesteld, er wordt niet 
gestemd en er worden geen beleid verklaringen uitgegeven. 
 
Bron: www.bilderbergmeetings.org geraadpleegd op 25 februari 2014, vertaling van de auteurs. 

Pearls in Policing over zichzelf 
 
Pearls in Policing is een glocal denktank waar top-executives op het gebied van rechts-
handhaving elkaar ontmoeten om te discussiëren over de strategische en persoonlijke uit-
dagingen in het dagelijks werk van hun organisaties. In een kleinschalige en informele set-
ting wordt deze leiders op het gebied van rechtshandhaving de mogelijkheid geboden 
daadwerkelijk de focus te leggen op de toekomst van hun vakgebied. Men vergaart wijs-
heid, onder andere door de input van de Pearls Fishers Learning Group (IALG), intensief 
debat, de input van werkgroepen en peer to peer consultatie. 
 
Bron: www.pearlsinpolicing.com geraadpleegd op 25 februari 2014, vertaling van de auteurs. 

http://www.bilderbergmeetings.org/
http://www.pearlsinpolicing.com/
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vormen gehanteerd voor de zogenaamde peer-to-peer sessies. Er is gewerkt met het hou-
den van Socratische dialogen en het bespreken van zogenaamde wicked problems. Aan het 
eind van de conferentie wordt er een keuze gemaakt over de inhoudelijke koers voor de 
volgende conferentie. Het benoemen en instellen van de werkgroepen die onderwerpen 
voor de volgende conferentie nader uitwerken en het formuleren van een nieuwe leerop-
dracht voor de volgende jaargang IALG-deelnemers geven hier richting aan. 
 
De conferentie is kleinschalig van opzet. Iedere conferentie heeft 30 à 35 deelnemers. De 
doelgroep van de conferentie bestaat primair uit toppolitiefunctionarissen. Het gaat dan om 
de hoogst geplaatste politiefunctionarissen, die geen politieke rol vervullen. Naast nationale 
of federale topfunctionarissen is er ook plaats voor regionale politiechefs. Een tweede doel-
groep van de conferentie vormen de topfunctionarissen van internationale organisaties op 
het gebied van rechtshandhaving. Academici vormen ten slotte een derde doelgroep van de 
conferentie. Zijn hebben vooral als taak de conferentie van (wetenschappelijke) input te 
voorzien en de deelnemers een spiegel voor te houden. In de eerste jaren van de conferen-
tie is er een afzonderlijk academische Pearls conferentie gehouden. Hier is men later van 
afgestapt. 
 
Er wordt naar gestreefd de conferentie een prestigieuze uitstraling te geven die past bij het 
top-executive niveau van de deelnemers. Locatie, vervoer en accommodatiekeuze worden 
hierop afgestemd. De verschillende organisaties die in het curatorium vertegenwoordigd 
zijn treden op als gastheer van de afzonderlijke programma onderdelen. De conferentie 
wordt sinds 2010 afwisselend het ene jaar in Nederland en het andere jaar in een wisselend 
gastland georganiseerd. 

3.4.2. Inhoud 

De inhoudelijke premisse van de conferenties is deze: reflecteer op strategische en persoon-
lijke uitdagingen in het politievak. Onder deze brede paraplu zijn zeer veel onderwerpen te 
scharen en dat is ook gebeurd. De onderstaande tabel 3.1 geeft een overzicht van de breed-
te van de onderwerpen die uitgewerkt en besproken zijn in de werkgroepen en IALG-
opdrachten.  
 

TABEL 3.1: OVERZICHT INHOUDELIJKE THEMA`S PEARLS IN POLICING CONFERENTIES 
JAAR, PLAATS EN THEMA 

CONFERENTIE 

THEMA`S IN WERKGROEPEN
15

 EN IALG OPDRACHTEN 

2007, Den Haag 

The discussion continues 

Geen werkgroepen, onderwerp van de conferentie waren de strategi-

sche uitdaging voor het politievak. 

Inspirerend politiewerk wereldwijd (IALG) 

2008, Den Haag 

Policing the future or future 

policing 

-The police leadership of the future 

-The Universal values and standards of “glocal” police care 

-The international trade in small and light arms 

-Global vs local scenario`s (IALG) 

2009, Den Haag 

Bridging the gap 

-Identity 

-Map forms of International police cooperation 

-Redefine brand “police” 

-Future of policing 2020 (IALG) 

                                                           
15 Overzicht uit Policing for a safer world, Singapore 2012, Pearls in Policing 
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2010, Sydney 

Navigating the way ahead 

-Organisational change 

-New media 

-From mapping to organising worldwide international cooperation 

-Legitimicy and public trust (IALG) 

2011, Den Haag 

Charting the course of 

Change 

-Identify possibilities to improve services using new professionalism 

-Explore opportunities for cooperation in the globalised world 

-Social Media (IALG)  

2012, Singapore 

Policing for a safer world 

-Investigate innovation options in law enforcement and give shape to 

the “discipline of learning” 

-Develop a strategy for cooperation in the field of cyber crime and 

improving public – privat ventures at national and international level 

-Explore the worldwide conceptual framework for law enforcement in 

the social media 

-The real value of the police & new professionalism (IALG) 

2013, Amsterdam 

Sustainable leadership in a 

changing world 

-Develop a shared international vision of police work 

-Co-creation with non-traditional partners 

-Measure effectiveness 

-Functional & leadership competences (IALG) 

 
In retrospectief valt op dat de discussieonderwerpen binnen de conferenties vanuit een 
viertal invalshoeken geordend kunnen worden. Het gaat om de invalshoeken ‘politievraag-
stukken’, ‘veiligheidsvraagstukken’, ‘maatschappelijke vraagstukken’ en ‘veranderingsvraag-
stukken’. In vrijwel ieder discussieonderwerp spelen al deze vier invalshoeken een rol, 
waarbij steeds één van de invalshoeken het zwaartepunt en perspectief vormt van waaruit 
de samenhang met en wisselwerking tussen de overige drie wordt bekeken. Figuur 3.1 geeft 
hier een grafische weergave van.  
 

FIGUUR 3.1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE DISCUSSIEPOLEN BINNEN PEARLS IN POLICING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de eerste conferenties gaan een aantal discussies over de samenhang en wisselwerking 
tussen politievraagstukken, veiligheidsvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken van-
uit het perspectief van het grip krijgen op verandering en onzekerheid. Onderwerpen als het 

politie 

samenleving 

veiligheid 

verandering, 
onzekerheid, 
dynamiek 
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inzetten van scenariodenken en het toepassen van het begrip ‘glocal’ binnen de context van 
de politie zijn hier voorbeelden van.  
 
In de discussies rond onderwerpen als de waarden, identiteit, professionaliteit en leider-
schap van de politie ligt het perspectief bij de politie. In de discussies gaat het om de invloed 
op de politie van veiligheidsvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken in een immer 
veranderende wereld. De discussie over legitimiteit, publieke verantwoording, meetbaar-
heid en de waarde van de politie is hier nauw aan verwant, met dit verschil dat deze discus-
sies het perspectief van de samenleving als zwaartepunt kennen.  
 
Discussies rond onderwerpen als internationale politiesamenwerking, de co-creatie van 
veiligheid en de ontwikkeling van politie strategieën binnen het domein van de social media, 
zijn op te vatten als discussies die gevoerd worden vanuit het perspectief van de veiligheids-
vraagstukken die op deze terreinen liggen. Deze vraagstukken vinden hun oorsprong in de 
wisselwerking tussen de maatschappelijke opdracht aan de politie en technologische en 
andere veranderingen in de samenleving.  

3.4.3. Deelnemers 

Tussen 2007 en 2013 is door vertegenwoordigers van politieorganisaties, academici en in-
ternationale organisaties uit 43 verschillende landen deelgenomen aan de conferentie. Ta-
bel 3.2 geeft een overzicht van de deelnemende landen. Onze buurlanden, Canada, Austra-
lië, de VS, Singapore, Hong Kong en Denemarken horen vanaf de eerste conferentie tot de 
vaste deelnemers. Dit zijn tevens de landen die actief bij PiP betrokken zijn, doordat zij ver-
tegenwoordigers in de raad van advies van PiP hebben en/of door actieve betrokkenheid bij 
de organisatie van de conferentie en de organisatie van het IALG-programma en binnen de 
werkgroepen. Niet zelden hebben deze landen meer dan één afgevaardigde bij een confe-
rentie. Daarnaast is er een aantal landen dat op vijf of zes conferenties vertegenwoordigd is 
geweest. Dit zijn landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Israël, Thailand, 
Maleisië en India. Ten slotte is er een grote groep landen die een enkele keer of met enige 
regelmaat op de conferentie vertegenwoordigd is. De deelname van vertegenwoordigers 
van internationale organisaties volgt een vergelijkbaar patroon.  
 
In principe streeft PiP naar een mondiaal deelnemersveld, waarin ieder continent vertegen-
woordigd is. In de praktijk kent de conferentie een sterke Noordwest Europese, Angelsaksi-
sche en Zuidoost Aziatische vertegenwoordiging. Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Europa en Cen-
traal Azië zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Landen als China, Brazilië en Japan ontbreken 
in het deelnemersveld. Regionaal en mondiaal invloedrijke landen als Rusland, Zuid-Afrika 
en Turkije zijn slechts eenmaal vertegenwoordigd geweest. In interviews wordt door ge-
sprekspartners in dit verband gewezen op het belang van beheersing van de Engelse taal. 
Dit maakt het lastig om sommige top leiders uit belangrijke landen vertegenwoordigd te 
krijgen, met name met betrekking tot Zuid Amerika en Rusland is dit het geval.  
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TABEL 3.2: DEELNEMENDE LANDEN EN ORGANISATIES PEARLS IN POLICING CONFERENTIE 2007-
2013 

DEELNEMEN DE LANDEN CONFERENTIES AANTAL MAAL 

DEELGENOMEN 

TOTAAL AANTAL 

DEELNEMERSPLAATSEN, 

INCL. ACADEMICI 

Europa    

Nederland  Alle conferenties   35 

België  Alle conferenties 12 

Duitsland  Alle conferenties 8 

Denemarken  Alle conferenties 7 

Luxemburg 2007, 2009 t/m 2013 6 6 

Frankrijk 2007 tm 2009, 2011 tm 2013 6 7 

Verenigd Koninkrijk 2007 tm 2009, 2011 tm 2013 6 12 

Italië 2007, 2008, 2011 3 3 

Spanje 2008, 2010 2 2 

Ierland 2007,2008 2 2 

Zwitserland 2007 1 1 

Portugal 2007 1 1 

Noorwegen 2013 1 1 

Estland 2007 1 1 

Slovenië 2008 1 1 

Bulgarije 2013 1 1 

Rusland 2007 1 1 

Georgië 2013 1 1 

Turkije 2011 1 1 

Noord en Zuid Amerika    

Verenigde Staten  Alle conferenties 24 

Canada  Alle conferenties 13 

Chili 2009,2010 2 2 

Colombia 2009,2013 2 2 

Jamaica 2011,2012 2 2 

Kaaiman Eilanden 2011,2012 2 2 

ZO-Azië, Australië, Oceanië    

Australië  Alle conferenties 19 

Singapore  Alle conferenties 7 

Hong Kong  Alle conferenties 7 

India 2007, 2009, 2011 tm 2013 5 5 

Thailand 2009 tm 2013 5 5 

Maleisië 2009 tm 2013 5 5 

Brunei 2009, 2010, 2012 3 3 

Indonesië 2007,2008 2 2 

Nieuw Zeeland 2008 1 1 
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Afrika    

Tanzania 2009 tm 2012 4 4 

Lesotho 2007 tm 2009 3 3 

Marokko 2013 1 1 

Zuid Afrika 2007 1 1 

Burundi 2007 1 1 

Midden Oosten    

Israël 2008 tm 2013 6 7 

VAE 2011,2012 2 2 

Jordanië 2007 1 1 

Bahrein 2009 1 1 

Internationale organisaties    

International Criminal Court 2007-2012 6 7 

Europol 2007-2009, 2011-2013 6 6 

Eurojust 2007, 2008, 2011, 2013 4 4 

Interpol 2009-2013 5 5 

Frontex 2008, 2011, 2012 3 3 

EUPol 2011 1 1 

3.5  De IALG 

3.5.1. Opzet 

Vanaf de eerste opzet van PiP is er een internationaal trainingsprogramma verbonden aan 
de conferentie voor top talent binnen de politie. De eerste groep bestond uit uitsluitend 
Nederlandse deelnemers. Deze groep kreeg de naam ‘Parelvissers’ en had als opdracht in 
voorbereiding op de eerste conferentie op zoek te gaan naar “verborgen pareltjes” of best 
practices in de internationale politiewereld. Deze parelvissersgroep heeft aan de basis ge-
staan van de International Pearl Fisher Action Learning Group (IALG) die vanaf eind 2007 
wordt georganiseerd.16 Nederland levert jaarlijks twee kandidaten; één vanuit de politie en 
een vanuit de KMar. 
 
De conferentie en IALG zijn sterk met elkaar verbonden. Aan het eind van iedere conferentie 
formuleren de conferentiedeelnemers een leer- en onderzoeksopdracht voor de deelne-
mers van de IALG. Een van de conferentiedeelnemers treedt op als opdrachtgever. De leer-
opdracht omvat de afbakening en de probleemstelling voor een onderwerp waar de bijzon-
dere interesse van de conferentiedeelnemers naar uit gaat.  
 
De deelnemers aan de IALG volgen een intensief programma, dat bestaat uit driemaal een 
seminar van een week in een van de landen die de IALG mede organiseren (Nederland, Au-
stralië, Canada, Singapore, Thailand). Tussen de seminars door werken de deelnemers indi-
vidueel of collectief aan de opdracht. Bij het eerste seminar ligt de nadruk op de afbakening 
van de opdracht en het onderwerp. De tweede heeft een inhoudelijke focus op de metho-
den en manieren om systematisch over de toekomst na te denken. Het laatste seminar is 

                                                           
16 November 2007 vond de eerste IALG sessie met internationale deelnemers in Australië plaats. 
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voorafgaand aan de conferentie. Tijdens dit seminar bereiden de deelnemers onder andere 
de presentatie van de bevindingen van het leeronderzoek aan de conferentie voor.  

3.5.2. Inhoud 

De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer als leidinggevende in een internationale 
context staat centraal in het programma. Het programma is gericht op intellectuele uitda-
ging en persoonlijke groei binnen een internationale, op de politie gerichte context. Het 
programma probeert dit te bereiken door het werken aan een concrete opdracht als uit-
gangspunt te nemen. Deze aanpak wordt door de IALG “action learning” genoemd. Binnen 
dit uitgangspunt is een breed programma opgezet. Dit programma bevat onderdelen als 
kennisoverdracht, methoden om systematisch na te denken over de toekomst (de “future” 
benadering van Sohail Anayatulla), groupbuilding, individuele feedback, groepsdiscussie en 
individuele opdrachten.  
 
De inhoud van de leeropdracht is afhankelijk van de discussie daarover op de laatste dag 
van de conferentie. In paragraaf 3.4.2. is de inhoudelijke thematiek van de conferentie in-
clusief de leeropdrachten aan de IALG nader beschreven. De uitwerking van de leeropdracht 
levert een belangrijke inhoudelijke input aan de conferentie. Deze manier van werken 
maakt het mogelijk om voor iedere conferentie in ieder geval één onderwerp vooraf inten-
sief uit te werken. De directe link met de conferentie legt druk op het werk van de deelne-
mers aan het IALG. De leeropdracht dient niet alleen hun eigen ontwikkeling, maar ook die 
van hun leidinggevenden. 

3.5.3. Deelnemers 

Deelnemers aan de IALG worden in principe persoonlijk geselecteerd door hun leidingge-
venden. De exacte invulling van de selectieprocedure verschilt per land. In een aantal geval-
len worden eerdere deelnemers geconsulteerd of anderszins betrokken bij de selectie.  
 
Als we naar de deelnemende landen tussen 2008 en 2013 kijken valt op dat er een kern 
vaste deelnemende landen is en een kleinere groep van wisselende landen en internationa-
le organisaties. Jaarlijks zijn er ongeveer vijftien à twintig deelnemers. Nederland levert al-
tijd twee kandidaten; één vanuit de politie en één vanuit de KMar. Ook Australië levert jaar-
lijks twee kandidaten. Canada een aantal jaren eveneens twee kandidaten geleverd. 
Nederland, Australie en Canada vormden samen het IALG programma management en had-
den daarom ieder twee deelnemersplaatsen. Andere vaste deelnemers zijn Singapore, Bel-
gië, Duitsland, Luxemburg en Hong Kong. Daarnaast zijn organisaties als Frontex en Europol 
bijna alle jaargangen actief geweest. 
 
TABEL 3.3: DEELNEMERS IALG 2007-2013 

DEELNEMEN DE LANDEN/INT 

ORGANISATIES 

JAARGANGEN AANTAL MAAL 

DEELGENOMEN 

TOTAAL AANTAL 

DEELNEMER 

Nederland Alle 6 12 

Australië Alle 6 12 

Canada Alle 6 9 

Singapore alle 6 6 

België 2009-2013 5 5 

VS 2008,2009,2011-2013 5 5 

Duitsland 2009-2013 5 5 

Luxemburg 2008,2010-2013 5 5 
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Hong Kong 2008,2010-2013 5 5 

Verenigd Koninkrijk 2009,2010,2012,2013 4 4 

Jamaica 2012,2013 2 2 

Tanzania 2011 1 1 

Israël 2011 1 1 

Brunei 2010 1 1 

Frankrijk 2009 1 1 

Nieuw Zeeland 2009 1 1 

Zuid Afrika 2008 1 1 

VAE 2013 1 1 

Denemarken 2013 1 1 

Frontex 2009-2013 5 5 

ICC 2009,2011 2 2 

Europol 2010-2013 4 4 

3.6  De organisatie van PiP 

3.6.1. De organisatiestructuur 

PiP is geen zelfstandige rechtspersoon. PiP werd bij de oprichting organisatorisch onderge-
bracht bij de School voor Politie Leiderschap, onderdeel van de Politieacademie. Sinds de 
realisatie van de Nationale Politie is PiP geen onderdeel meer van de Politieacademie, maar 
is het ondergebracht bij de Afdeling Internationale Samenwerking van de Nationale Politie. 
De organisatiestructuur van PiP kent verschillende organen; de Board of International Advi-
sors, het Curatorium internationaal politie leiderschap, de projectdirectie en het secretari-
aat en de programmadirectie van de IALG. Deze worden hierna kort toegelicht.  

 Het curatorium 

Het curatorium vergadert ongeveer vier keer per jaar. Het is geen zelfstandig rechtspersoon. 
In een notitie d.d. 20-09-05 van de directeur van de SPL ten behoeve van het eerste overleg 
van de leden van het (dan nog op te richten) curatorium in het restaurant in Den Haag, 
wordt de volgende taak omschreven voor het curatorium. "Dit curatorium stelt de opdracht 
vast, begeleidt de uitvoering en bepaalt de wijze van verantwoording. Voorts oefent het 
toezicht uit op de besteding van het beschikbare budget." Omdat de onderzoekers niet be-
schikken over een verslag van de behandeling van deze notitie is niet met zekerheid vast te 
stellen dat het curatorium zichzelf daadwerkelijk deze taak heeft toebedeeld. In een verslag 
van een vergadering van het curatorium d.d. 16-08-07 stellen de leden van het curatorium 
het volgende vast: “Het curatorium is een adviesorgaan” en “Het curatorium is alleen ver-
antwoordelijk voor (…) de organisatie van de jaarlijkse Pearls in Policing conferentie en het 
daarbij horende internationale parelvissersprogramma.”  
 
Hoewel het curatorium geen rechtspersoonlijkheid heeft en zichzelf beschrijft als adviesor-
gaan, acht het zichzelf, naar blijkt uit het voorgaande, verantwoordelijk voor de organisatie 
van PiP. In de praktijk speelt het curatorium ook die rol. Het neemt besluiten over het pro-
gramma, de locatie en de datum van de conferentie en de IALG, over het land dat de confe-
rentie organiseert en de landen die samen met Nederland de IALG organiseren. Het beslist 
over de samenstelling van het curatorium en van de Board of International Advisors. Het 
werft deelnemers en sprekers en besluit over de criteria waar deelnemers aan de conferen-
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tie en de IALG aan moeten voldoen. Het beslist over de begroting en over de partijen die 
gevraagd worden een bijdrage te leveren. Leden van het curatorium realiseren bovendien 
(financiële) bijdragen aan PiP vanuit de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn. Verder eva-
lueren ze de conferentie en de IALG. Hierbij kijken ze onder andere naar de keuze van de 
deelnemers, de inhoudelijke opbrengst, de diepgang, de opzet, en het verloop verschillende 
onderdelen van het programma.  

 De Board of International Advisors 

De Board of International Advisors bestaat uit zes politieleiders uit andere landen dan Ne-
derland. Op het moment van schrijven van de rapportage hebben de volgende personen 
daarin zitting: 

 de president van de Belgische Federale Politie Raad 
 de Inspector General of the Tanzania Police Force 
 de Commissioner of the Australian Federal Police 
 de Commissioner of the Singapore Police Force 
 de vice president van de Bundeskriminalamt 
 de directeur van Europol.  

 
In de praktijk spelen zij een bescheiden rol. Leden van de Board of Internationaal Advisor 
adviseren het curatorium over uit te nodigen deelnemers en kunnen bemiddelen bij het 
uitnodigen.  

 De conferentiedirectie en het secretariaat 

De besluiten van het curatorium worden uitgevoerd door de projectorganisatie van PiP. 
Deze bestaat uit een conferentiedirecteur, een beleidsadviseur en een management assis-
tent. Samen verzorgen zij alle organisatorische, coördinerende en uitvoerende werkzaam-
heden die nodig zijn om de conferentie en de IALG te realiseren. Wanneer IALG activiteiten 
plaatsvinden in het buitenland worden deze georganiseerd en gefaciliteerd door het gast-
land. De coördinatie daarvan vindt plaats door de directie en het secretariaat. Ditzelfde 
geldt min of meer voor de organisatie van de conferentie wanneer deze plaatsvindt in een 
ander land dan Nederland. De directie en het secretariaat hebben hiertoe specifieke draai-
boeken vervaardigd waarin de taakverdeling wordt geregeld.  

 Programmadirectie IALG 

In de uitvoering van het IALG is vanuit PiP een sterke samenwerkingsrelatie ontwikkeld met 
de Canadese Royal Canadian Mounted Police (RCMP) en de Australische  Australian Federal 
Police (AFP). Dit heeft geleid tot het opzetten van een gedeelde programmadirectie van het 
IALG. Het programmamanagement van het IALG is verantwoordelijk voor het uitzetten en 
bewaken van de inhoudelijke koers en de kwaliteit van het programma. De programmadi-
rectie stelt zich op deze punten op als een lerende organisatie. Er is veel en gestructureerde 
aandacht voor de evaluatie en continue verbetering van het programma.  
 
 Werkgroepen 
Een deel van de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie vindt plaats in werkgroepen. 
In deze werkgroepen werken een aantal politieorganisaties samen om een onderwerp voor 
de volgende conferentie inhoudelijk voor te bereiden. Een van de politieleiders werpt zich 
tijdens de conferentie op als trekker van een werkgroep. In een aantal gevallen is door de 
werkgroepen gebruik gemaakt van de input van en nauw samengewerkt met academici. Dit 
heeft onder andere tot een aantal researchpapers en presentaties geleid. De input van de 
werkgroepen wordt plenair besproken op de conferentie. Aan het eind van de conferentie 
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worden de inhoudelijke focus voor de volgende conferentie besproken en worden nieuwe 
werkgroepen geformeerd. 

3.6.2. De verantwoordingsstructuur 

De projectdirectie en het secretariaat van PiP leggen verantwoording af aan het curatorium. 
Tijdens vergaderingen van het curatorium worden de leden ingelicht over de gang van za-
ken. De begroting, de rekening, de programma’s en de lijst met deelnemers worden ver-
strekt aan het curatorium. Daarbij worden veel zaken mondeling toegelicht, zoals resultaten 
van evaluatieonderzoeken onder deelnemers aan de IALG over de opzet van het program-
ma. Op deze manier worden de leden van het curatorium ongeveer vier keer per jaar op de 
hoogte gehouden van de begroting, de werkzaamheden van de directie en het secretariaat 
en het verloop van het programma. De leden van het Curatorium worden daarnaast regel-
matig via mail berichten van de conferentiedirecteur op de hoogte gehouden. 
 
De eindverantwoordelijken van organisatieonderdelen die PiP mede financieren hebben 
zitting in het curatorium. De verantwoording naar deze financiers van PiP vindt plaats via de 
vergaderingen van het curatorium. De verantwoording heeft betrekking op de bestedingen, 
het verloop van het programma en de uitgevoerde activiteiten. Hierbij wordt geen verta-
lingsslag gemaakt naar de mate waarmee door deze activiteiten de doelen van PiP zijn gere-
aliseerd. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de doelstellingen van PiP. 
 
De verantwoording is gericht op alle leden van het curatorium en is voor alle leden gelijk. Er 
is binnen deze structuur geen sprake van specifieke verantwoording naar individuele geld-
verstrekkende organisaties (waarvan de eindverantwoordelijke lid is van het curatorium). 
De verantwoordingsstructuur van PiP richting geldverstrekkende organisatieonderdelen is 
zo vormgegeven dat deze wordt geacht plaats te hebben gevonden door verantwoording 
richting de directeur van dat organisatieonderdeel in de context van zijn aanwezigheid in 
het curatorium. De directie en het secretariaat van PiP verschaft vanuit deze context geen 
specifieke documenten aan alle afzonderlijke individuele organisaties over de besteding van 
de door hen verstrekte middelen in relatie tot de doelen die aan de verstrekking ten grond-
slag hebben gelegen. Wel is er in ieder geval in 2011 sprake van een aparte verantwoording 
aan de ministerie van VenJ aan de hand van een verantwoordingsbrief, het conferentiever-
slag en de begroting.17     

3.7   Financiering 

3.7.1. Inleiding 

 
Er is een boekenonderzoek uitgevoerd naar de financiële gang van zaken van Pearls in Poli-
cing. Hiervoor zijn de jaarrekeningen van de Politieacademie en financiële verslagen van 
Pearls in Policing bestudeerd. Hieruit kwamen een aantal nadere vragen naar voren die zijn 
voorgelegd in een interview met de controller van de Politieacademie. Naar aanleiding van 
dat interview zijn aanvullende stukken en berekeningen verkregen en is er telefonisch en 
per e-mail contact geweest. De bevindingen in deze paragraaf betreffen een reconstructie 
gemaakt door de onderzoekers op  basis van de hiervoor geschetste werkwijze. 

                                                           
17 Pearls in Policing Secretariaat (20-08-2011). Verantwoording Pearls in Policing Budget 2011. Voor de overige 
Jaren zijn dergelijke verantwoordingsbrieven niet in het dossier aangetroffen; wel bevat het dossier jaarlijkse 
budgetoverzichten. 
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3.7.2. Baten 

De belangrijkste bronnen van financiering van Pearls in Policing zijn de ministeries van BZK 
(2006-2010) en V&J (2011-2013). Ze hebben in de periode 2006-2013 in totaal € 1.730.000 
bijgedragen. De verdeling over de jaren van dit bedrag is als volgt: 

 Periode 2006 en 2007, een bijzondere bijdrage van het ministerie BZK van in totaal 
€500.000 (directie Politie).  

 Periode 2008 tot en met 2010 een bijzondere bijdrage van €285.000 per jaar van het 
ministerie van BZK (directie Politie). In totaal €855.000. 

 Periode 2011 tot en met 2013 een bijzondere bijdrage van in totaal €375.000 van 
het ministerie van V&J (directoraat generaal Politie).  

 
Naast bovengenoemde bijdragen zijn er bijdragen van andere organisaties gerealiseerd voor 
in totaal € 1.850.771, waaronder € 579.297 van de Politieacademie en € 50.000 van de SPL 
(onderdeel Politieacademie). Een nadere specificatie van de bijdragen is opgenomen in on-
derstaande tabel. 
 

TABEL 3.4: TOTAAL OVERZICHT BIJDRAGEN PEARLS IN POLICING 2006-2013 (BEDRAGEN IN € X 

1.000) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAAL 

Bijzondere bijdrage BZK, 

directie politie 

500,0       500,0 

Bijzondere bijdrage BZK, 

directie politie 

  285,0 285,0 285,0    855,0 

Bijzondere bijdrage 

 Veiligheid en Justitie 

     375,0 375,0 

Subtotaal         1.730,0 

Bijdrage deelnemers 

leerprogramma (IALG) 

- 38,2 - 31,9 57,4 67,5 64,8 86,2 346,0 

School voor 

politieleiderschap 

50,0 - - - - - - - 50,0 

KLPD 100,5 - 50,0 50,0 50,0 81,0 81,0 - 412,5 

Politieacademie - 261,7 100,8 100,0 116,7 - - - 579,3 

Raad van 

hoofdcommissarissen 

- - 50,0 - - - - - 50,0 

Ministerie van Justitie - - 50,0 50,0 - - - - 100,0 

KMAR/gemeente Den 

Haag 

- - 15,0 - - - - - 15,0 

Raad van korpschefs i.o. - - - 50,0 - - - - 50,0 

College van Procureurs 

Generaal 

- - - 15,0 - 15,0 15,0 - 45,0 

RKC - - - - - 99,0 99,0 - 198,0 

Federale politie Belgie - - - - - 5,0 - - 5,0 

Subtotaal overige 

bijdragen 

150,5 299,9 265,8 296,9 224,2 276,4 259,8 86,2 1.850,8 

Totaal         3.580,8 
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In totaal is door diverse organisaties voor €3.580.771 bijgedragen aan Pearls in Policing. 
Voor wat het onderscheid tussen de conferentie en het leerprogramma betreft hebben de 
bijdragen ad € 345.953 van de deelnemers aan het programma direct betrekking op het 
leerprogramma. Deze bijdragen worden voor een bedrag van tussen de €3.500 en €5.500 
per deelnemer in rekening gebracht bij de deelnemers uit de deelnemende landen.18 19 Van 
de overige bijdragen is geen specifieke verbinding aan activiteiten bekend.  

3.7.3. Aanwending van de middelen 

In totaal maakt Pearls in Policing over de periode 2006 tot en met 2013 €3.342.988 aan kos-
ten. Een nadere specificatie van de kosten per jaar is hieronder weergegeven.  
 

TABEL 3.5: OVERZICHT KOSTEN PEARLS IN POLICING (BEDRAGEN IN € X 1.000) 
JAAR KOSTEN 

2006 268,8 

2007 681,7 

2008 550,8 

2009 565,1 

2010 426,9 

2011 381,2 

2012 166,6 

2013 301,9 

Totaal 3.343,0 

 
Per saldo is er in de periode 2006-2013 dus een financieel overschot op PiP van € 237.783. 
Aangezien er nog €75.000 aan bijdrage door het ministerie van V&J betaald moest worden 
is er per 31 december 2013 een vordering van € 162.783 van het ministerie van V&J op de 
Politieacademie.  
 
In de jaarrekeningen van de politieacademie komen zowel het totaal aan kosten als het to-
taal aan opbrengsten van Pearls in Policing niet terug. Wel is er aansluiting te maken tussen 
het saldo van de kosten en de opbrengsten van Pearls en Policing zoals hierboven weerge-
geven en bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen ten aanzien van Pearls in Policing. 
Voor wat het saldo van kosten en opbrengsten betreft is er dus een aansluiting met de jaar-
rekening van de politieacademie. Op de jaarrekening heeft accountantscontrole plaatsge-
vonden. Op meer concrete financiële overzichten met kosten en baten van Pearls in Policing 
heeft geen (aanvullende) accountantscontrole plaatsgevonden.  
 
Op hoofdlijnen zijn de kosten van Pearls in Policing op te delen in de in tabel 3.6 weergege-
ven kostenposten.  
 
 

                                                           
18 In 2007-2010 bedroeg de bijdrage per deelnemer €3.500. In 2011 en 2012 bedroeg de bijdrage per deelnemer €4.000. In 

2013 was dit €5.500. In 2006 was geen bijdrage verschuldigd. 
19 In dit overzicht is niet opgenomen dat de medeorganisatoren van het IALG programma, Canada en Australië en recent 

Thailand en Singapore, in eerste instantie de kosten van het organiseren van één week seminar voor hun rekening nemen. Het 
gaat gemiddeld om een bijdrage van € 30.000,-. De opbrengsten uit de deelnemersbijdragen worden na aftrek van overeenge-
komen algemene kosten van het programma gelijk verdeel over de drie organisatoren. Pearls in Policing Secretariaat (2012) 
ALG cost review (general) 
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TABEL 3.6: KOSTENPOSTEN PEARLS IN POLICING (BEDRAGEN IN € X 1.000) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAAL 

Kosten organisatie 

conferentie (directe 

kosten zoals verblijfs-

kosten, activiteiten, 

overige kosten) 

34,4 170,2 196,7 223,5 20,1 165,2 25,9 96,6 932,8 

Overhead / kosten 

politieacademie 

26,0 132,8 50,2 50,1 57,4 10,0 10,0 1,7 338,2 

Overige kosten - 97,9 13,9 - - 32,9 - 137,7 282,4 

Personeel (met name 

directeur, 

beleidsmedewerker, 

secr. ondersteuning) 

140,6 240,2 207,6 199,7 237,3 67,1 44,1 9,1 1.145,6 

Leertraject 67,8 40,5 51,6 50,4 63,1 45,5 38,3 49,6 406,9 

Huisvesting - - - 27,0 42,0 27,0 24,0 - 120,0 

Secretariaatskosten - - 30,8 14,3 7,1 33,5 24,2 7,2 117,1 

Totaal 268,8 681,7 550,8 565,1 426,9 381,2 166,6 301,9 3.343,0 

 
De kosten van de organisatie van de conferentie wisselen sterk per jaar. Dit heeft te maken 
met de lagere kosten voor Pearls in Policing in de jaren dat de conferentie in het buitenland 
is georganiseerd. 
 
In totaal heeft het Pearls in Zoals in tabel 3.6 is te zien bedragen de personeelskosten € 
1.145.614. Wanneer deze kosten zijn verbonden aan personeel van de politieacademie dan 
zijn deze bedragen doorbelast volgens een tarief dat wordt vermenigvuldigd met het aantal 
bestede uren aan Pearls in Policing. Er is niet bijgehouden aan welke concrete activiteiten 
van ‘Pearls in Policing’ uren zijn besteed. De basis van het uurtarief wordt gevormd door de 
volgende kostenposten: 

 Salariskosten 
 Opslag van 7% voor kosten zoals studiekostenvergoedingen, professionalisering, 

reiskosten etc. 
 een opslag van € 6.413 voor een deel van de kantoor- en huisvestingkosten. Dit be-

treft zo’n 54% van de totale kantoor- en huisvestingskosten die zo’n € 11.876 per 
werknemer bedragen. Dit totaalbedrag per werknemer kan als redelijk worden 
bestempeld .20 

 
Om tot het uiteindelijke uurtarief te komen worden bovenstaande kostenposten gedeeld 
door een productief aantal uren van 1.113. Dat is volgens opgave 70% van het totaal aantal 
werkbare uren van 1.590. Aangenomen mag daarom worden dat dit tarief hoger is dan de 
feitelijke kostprijs van de werknemers per gewerkt uur. Opvallend daarbij is nog dat kosten 
voor overhead en huisvesting worden opgevoerd voor in totaal € 458.221 (€ 57.278 per 
jaar). Dit is aanvullend op het deel voor kantoor- en huisvestingskosten dat al in de uurtarie-
ven is verwerkt (54%). Indien er vanuit wordt gegaan dat dit de resterende 46% van de kos-

                                                           
20 Een bedrag van rond de €10.000 per werkplek (exclusief BTW) kan als gangbaar worden gezien. Zie bijvoorbeeld: 

http://www.facility-info.com/nieuws/nfc-index-2011-kosten-werkplek-e-9-689-18078. Voor de Politieacademie zal van be-
dragen inclusief BTW moeten worden uitgegaan. Inclusief BTW zal dat bedrag dus wat hoger liggen, waarbij er vanuit kan 
worden gegaan dat kosten voor huisvesting veel BTW vrij zijn (onbelaste huur). 

http://www.facility-info.com/nieuws/nfc-index-2011-kosten-werkplek-e-9-689-18078
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ten voor kantoor- en huisvesting zijn dan zouden deze kosten in totaal € 124.517. Dat is 
hoog gezien de totale kostenpost voor personeelskosten van gemiddeld € 143.202 per jaar.  
 
Er is voor de partners van de deelnemers aan de conferentie een apart programma georga-
niseerd. De kosten hiervan partners worden met uitzondering van de reiskosten (vliegtic-
kets) door de organisatie van PiP betaald. Het partnerprogramma wordt tot 2011 apart 
vermeld in de begroting als onderdeel van de post catering, rondleidingen en entertain-
ment. Voor specifiek het partnerprogramma was in 2007 € 35.000 en in 2008 € 20.000 be-
groot. In de verantwoording zijn de kosten samengenomen met de bovenliggende posten. 
De financiële verslaglegging vanaf 2011 en verder is meer op hoofdlijnen en biedt geen spe-
cifiek inzicht in de kosten van het partnerprogramma.  
 
Van de kosten heeft € 406.875 betrekking op het leerprogramma. Hier staan zoals hierbo-
ven weergegeven € 345.953 aan opbrengsten tegenover. De directe opbrengsten van het 
leerprogramma zijn dus niet toereikend voor de dekking van kosten. Er is € 60.923 tekort 
om de kosten van het leerprogramma uit de direct daaraan te relateren kosten te kunnen 
dekken.  
 
Verder kan nog worden opgemerkt dat in 2013 een relatief hoge post ‘overige kosten’ is 
weergegeven. Dit komt omdat Pearls in Policing per 1 april 2013 administratief is overge-
gaan naar de Nationale Politie. Aangezien Pearls in Policing dient te worden verantwoord 
door de Politieacademie heeft de Nationale Politie de gemaakte kosten voor Pearls in Poli-
cing over de periode april tot en met december 2013 in rekening gebracht bij de Politieaca-
demie. Deze declaratie betreft een bedrag van in totaal € 175.292, waarvan € 37.564 (€ 
54.064 kosten en € 16.500 opbrengsten) betrekking heeft op het leerprogramma. Voor het 
overige is geen nadere specificatie bekend van deze declaratie. 
 

TABEL 3.7 KOSTEN EN OPBRENGSTEN IALG (BEDRAGEN IN € X 1.000) 
LEERTRAJECT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAAL 

Organisatie van leerweek  11,7 5,0 21,5 23,6 57,2 45,5 38,3 49,6 - 

Inhuur begeleiding 18,4 11,3 17,3 8,9 - - - - - 

Kosten begeleidingsgroep 12,5 11,6 12,9 5,1 - - - - - 

Engelse taaltest - 3,8 - - - - - - - 

Lesmateriaal 7,6 0,2 - - - - - - - 

Vertaling/ommunicatie 3,6 0,2 - 1,4 - - - - - 

Verblijfkosten 10,6 5,3 - 5,0 4,4 - - - - 

Vervoerskosten 0,8 0,0 - 6,5 1,4 - - - - 

Diversen 2,5 0,4 - - - - - - - 

Onvoorzien - 2,9 - - - - - - - 

Kosten totaal 67,8 40,5 51,6 50,4 63,1 45,5 38,3 49,6 406,9 

Opbrengsten  0,0 38,2 0,0
21

 31,9 57,4 67,5 64,8 86,2 346,0 

Resultaat -67,8 -2,3 -51,6 -18,6 -5,7 22,0 26,5 36,6 -60,1 

 

                                                           
21 In de financiële overzichten zijn de bijdragen van deelnemers in 2008 niet zichtbaar omdat deze in mindering zijn gebracht 

op de kosten organisatie van de IALG. De bijdragen zijn € 13.650 geweest in dat jaar. Er is gekozen voor de weergave zoals die 
in de tabel gepresenteerd staat, omdat deze aansluit bij de financiële verslagen van Pearls in Policing.  
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Ten aanzien van de kosten en opbrengsten van het IALG is het volgende op te merken. De 
deelnemers aan het IALG betalen een financiële bijdrage (tuition fee). Deze bedroeg voor de 
jaargang 2012-2013 € 5.500. Daarnaast zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor de 
reis- en verblijfkosten van de drie seminar weken. De drie partnerlanden die de program-
madirectie van het IALG vormen, dragen gezamenlijk de kosten voor het programma. Deze 
bestaan uit de kosten van het voorbereiden en organiseren van de drie seminars, kosten 
van de begeleidende experts, vertaling,  en communicatie, etc. Deze kosten bestaan uit 
twee onderdelen. De algemene organisatiekosten en de kosten van de drie afzonderlijke 
seminars. De algemene organisatiekosten zijn de kosten die als zodanig zijn bestempeld en 
overeengekomen door de drie partnerlanden. De algemene kosten worden betaald uit de 
deelnemersbijdragen. Na aftrek van deze algemene kosten worden de opbrengsten uit de 
deelnemersbijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie partnerlanden, die hiermee de kosten 
van de afzonderlijke seminars (deels) dekken. De kosten in het overzicht  in tabel 3.7 geven 
de algemene kosten weer, de kosten voor het seminar in Nederland en het deel van kosten 
van de twee seminars van de partnerlanden, dat door de deelnemersbijdrage wordt gedekt. 
Tabel 3.7 geeft geen inzicht in het deel van de kosten dat door de partnerlanden gemaakt 
wordt voor de organisatie van de seminars, maar dat niet door de deelnemersbijdrage ge-
dekt wordt.  

3.7.4. Financiering van PiP: subsidies of bijzondere bijdragen? 

Een subsidie is een beleidsinstrument. Het is een middel om een bepaald doel van een be-
leidsvoerder (mede) te verwezenlijken. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bevat een aantal regels met betrekking tot subsidies. Volgens artikel 4:21 eerste lid, van de 
Awb wordt onder een subsidie het volgende verstaan:  

De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het 

oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan 

het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. 

Het derde lid van datzelfde artikel bepaalt het volgende: 

Deze titel is niet van toepassing op de aanspraak op financiële middelen die wordt 

verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrek-

king aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld. 

Het wettelijk voorschrift op grond waarvan de gelden worden verstrekt aan PiP is, zo blijkt 
uit verschillende documenten, artikel 3 eerste lid van het Besluit LSOP. Om te kunnen bepa-
len of de bijdrage die DGPol, DGRR en andere partijen die een financiële bijdrage leveren 
aan PiP, kan worden aangemerkt als subsidie, is het, op basis van het derde lid van artikel 
4:21 Awb nodig inzicht te krijgen in de rechtspersoonlijkheid van PiP.  
 
PiP is geen zelfstandige rechtspersoon. Het initiatief is bij de oprichting organisatorisch on-
dergebracht bij de Politieacademie. Om te kunnen bepalen of het verstrekken van gelden 
ten behoeve van PiP kan worden aangemerkt als subsidie, is het derhalve nodig om te kijken 
naar de rechtspersoonlijkheid van de Politieacademie. De Politieacademie is een rechtsper-
soon die krachtens het publieke recht is ingesteld. Dit betekent dat financiële bijdragen door 
overheidsinstellingen aan PiP niet kunnen worden aangemerkt als subsidie. De gelden die 
zijn verstrekt aan PiP dienen te worden aangemerkt als bijzondere bijdragen.  
 
Dat er geen sprake van een subsidie maar van een bijzondere bijdrage, is de verstrekkers 
van de gelden allerminst duidelijk. In diverse documenten waarin het verstrekken van gel-
den, of het verantwoorden van de besteding ervan aan de orde is, wordt gesproken over 
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een ‘subsidie’. In andere documenten wordt, terecht, weer gesproken van bijzondere bij-
dragen. 

3.7.5.  Analyse van de verstrekking van gelden. 

Gelden kunnen door beleidsvoerders worden verstrekt aan initiatieven om “organisatie X in 
staat stellen om zijn eigen doeleinden te verwezenlijken”. De verstrekker van gelden ver-
trouwt erop dat instelling bijdragen levert die passen bij de belangen die de beleidsvoerder 
wil behartigen. In dat geval is sprake van inputfinanciering. In de afgelopen decennia en 
zeker jaren heeft deze vorm van input financiering steeds meer plaats gemaakt voor output 
financiering. Daarbij stelt de beleidsvoerder gelden ter beschikking teneinde bepaalde speci-
fieke prestaties van die instelling mogelijk te maken. Vaak krijgt het verstrekken van gelden 
daarmee iets van een contract: in ruil voor de financiering dient de instelling bepaalde expli-
ciete prestaties te leveren, prestaties die passen in het beleid van de verstrekker van gelden. 
De volgende ontwikkeling is een focus op outcome. Daarbij gaat het niet om input of output, 
maar om de mate waarin, door het leveren van bepaalde prestaties, beoogde doelen van de 
verstrekker bereikt worden.  
 
Aan de verstrekking van gelden aan PiP liggen geen concrete prestatieafspraken ten grond-
slag die zijn vastgelegd in documenten die de basis vormen voor de subsidieverstrekking. 
DGPol, DGRR en andere verstrekkers van gelden, financieren PiP, zodat PiP in staat is de 
doelen die het zelf heeft vastgesteld kan realiseren. De verstrekking van gelden aan PiP kan 
derhalve worden aangemerkt als input financiering. Dit neemt niet weg dat de verstrekkers 
van gelden door betrokkenheid in het curatorium wel enige invloed kunnen uitoefenen op 
de doelen die PiP nastreeft.  
 
De doelen die worden nagestreefd met (de verstrekking van gelden aan) PiP zijn het vergro-
ten van het internationaal netwerk van politieleiders, het bevorderen van strategische ge-
dachtevorming door politieleiders, het verwerven van internationale competenties door 
politieleiders. De mate waarin deze doelen zijn bereikt is bepalend voor de effectiviteit van 
(het verstrekken van gelden aan) PiP. De mate van het bereiken van deze doelen staat der-
halve centraal in dit onderzoek. 

3.8  Conclusies 

Tussen 2007 en 2013 zijn op initiatief van het Curatorium Internationaal Politieleiderschap 
zeven conferenties georganiseerd. Vertegenwoordigers van politieorganisaties, academi-
sche instellingen en internationale organisaties uit 43 verschillende landen hebben deelge-
nomen aan de conferentie. Van de conferentie wordt jaarlijks verslag gedaan in een confe-
rentiepublicatie. Aan de conferentie is jaarlijks een leerprogramma voor aankomende 
politieleiders verbonden, dat in nauwe samenwerking met een aantal internationale part-
ners wordt georganiseerd. Aan het programma hebben tussen 2008 en 2013 89 kandidaten 
deelgenomen uit 24 deelnemende landen en organisaties. De belangrijkste bronnen van 
financiering van Pearls in Policing zijn de ministeries van BZK (2006-2010) en V&J (2011-
2013). Ze hebben in de periode 2006-2013 in totaal € 1.730.000 bijgedragen. Daarnaast zijn 
er bijdragen van andere organisaties gerealiseerd voor in totaal € 1.850.771. In totaal maakt 
Pearls in Policing over de periode 2006 tot en met 2013 €3.342.988 aan kosten voor de con-
ferentie en het leerprogramma. De verstrekking van gelden aan PiP kan derhalve worden 
aangemerkt als input financiering. Dit neemt niet weg dat de verstrekkers van gelden door 
betrokkenheid in het curatorium wel enige invloed kunnen uitoefenen op de doelen die PiP 
nastreeft.  
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 4 

 Reconstructie van de beleidstheorie 

4.1  Inleiding 

Om uitspraken te kunnen doen over de mate van doelbereiking en effectiviteit van PiP is 
inzicht vereist in de doelen die ten grondslag liggen aan PiP. De gedachten, veronderstellin-
gen en doelen die ten grondslag liggen aan PiP kunnen worden aangemerkt als de beleids-
theorie.22 In dit hoofdstuk wordt de reconstructie van de beleidstheorie van PiP weergege-
ven.  
 
Deelvragen 
6. Welke doelen liggen ten grondslag aan PiP? 
7. Zijn de gestelde doelen de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest? 

a. Zo ja, welke verandering hebben de doelen ondergaan? 
b. Waarom is de verandering tot stand gekomen? 
c. Welke actoren uit binnen- en buitenland hebben hier invloed op uitgeoefend? 

8. Wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan de verstrekking van subsidie vanuit DGPol en 
DGRR en met welke doelen dragen andere organisaties bij aan PiP? 

9. Hoe verhouden de doelen van PiP zich tot de doelen die ten grondslag liggen aan de subsidie-
verstrekking door DGPol en DGRR en andere partijen? 

  

4.2  Besluitvorming in een netwerksituatie 

4.2.1. Inleiding 

Het onderhavige onderzoek behelst een effectmeting. Om te kunnen meten of de gewenste 
effecten (doelstellingen) bereikt zijn, is het van belang de doelstellingen te identificeren die 
ten grondslag lagen aan de organisatie van PiP. Behalve verslagen van curatoriumvergade-
ringen en discussiestukken die tijdens de vergaderingen zijn besproken over de koers en 
invulling van het initiatief, bestaat er geen concrete documentatie waarin de doelstellingen 
van het curatorium zijn vastgelegd. Om de doelen toch te kunnen reconstrueren zijn ge-
sprekken gevoerd met de betrokkenen die in de beginfase onderdeel uitmaakten van het 
curatorium. Met hen is gesproken over de doelstellingen die volgens hen ten grondslag 
hebben gelegen aan PiP en over de vraag of een hiërarchie is aan te brengen tussen die 

                                                           
22 A. Hoogerwerf (red.), Overheidsbeleid, Samsom H.D. Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn: 1989, p. 22. 
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doelstellingen. Op basis van de gegevens uit de gesprekken en achtergrondinformatie over 
de actoren is een krachtenveldanalyse gemaakt. Dat is een analyse van relevante karakteris-
tieken van de actoren die van invloed kunnen zijn geweest op het totstandkomingsproces 
van (de doelen van) PiP. Per actor is inzichtelijk gemaakt welke belangen en doelen zij had-
den ten aanzien van PiP,  welke instrumenten zij hadden en welke rollen zij speelden om 
deze belangen en doelen binnen het curatorium voor het voetlicht te brengen.  

Belangen en doelen 

Het besluitvormingsproces van PiP heeft in een netwerksituatie plaatsgevonden. Een net-
werksituatie is in een beleidscontext een situatie waarin de beleidsontwikkeling wordt be-
paald door de wisselwerking tussen meerdere actoren die onderling afhankelijk zijn voor het 
bereiken van hun doelen, maar relatief autonoom zijn in het bepalen van hun gedrag.23 Elk 
van deze actoren heeft zijn eigen belangen om te participeren in PiP en bekijkt de (potenti-
ele) doelen van het initiatief vanuit zijn eigen invalshoek. Daarbij is het van belang op te 
merken dat ‘eigen’ in dit verband niet direct moet worden geïnterpreteerd vanuit het per-
spectief van de persoon, maar veeleer vanuit het perspectief van de organisatie, of het or-
ganisatieonderdeel, dat de persoon vertegenwoordigt.  

Instrumenten en rollen 

De wijze waarop de wisselwerking tussen verschillende actoren in een netwerksituatie 
plaatsvindt, is afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijke factoren om veel invloed 
uit te oefenen op de wisselwerking zijn status, tijd, en geld.  
 
Alle actoren die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van PiP waren (in meer en 
mindere mate) hoge vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Status is daarom geen 
factor geweest die een doorslaggevende invloed heeft gehad op de wisselwerking. De facto-
ren geld en tijd zijn minder uniform verdeeld tussen de verschillende actoren.  

4.2.2. Krachtenveldanalyse 

In tabel 4.1 wordt per actor weergegeven welke belangen verschillende actoren hadden om 
te participeren in PiP en welke doelen naar hun inzicht ten grondslag hebben gelegen aan 
PiP. Daarbij wordt, wanneer van toepassing, aangegeven hoe verschillende doelen zich vol-
gens de verschillende actoren tot elkaar verhouden. Verder wordt weergegeven welke for-
mele rol de actor had in het curatorium en welke instrumenten de actor ter beschikking 
stonden om het beleidsproces te beïnvloeden. 
 

TABEL 4.1: DE DOELEN, BELANGEN, ROLLEN EN INSTRUMENTEN VAN ACTOREN UIT HET CURATORIUM 

MET BETREKKING TOT DE TOTSTANDKOMING VAN PIP 

                                                           
23 (De Baas, 1995: 224). 

Organisatie Rol  Instrument  Primaire belang Standpunt over doelen van PiP 

Kmar Lid  Bijdrage in na-

tura (beveiliging 

conferentie en 

begeleiding 

vervoer naar 

conferentie, 

organisatie en 

betalen van een 

avond(diner)) 

Ontwikkeling compe-

tenties leiders KMar, 

netwerkfunctie en 

denktankfunctie.  

Het vergroten van het internationaal netwerk 

van politieleiders staat voorop. Het bevorderen 

van strategische gedachtevorming en het ver-

werven van internationale competenties zijn 

middelen om dit doel te bereiken. 
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Een analyse van de belangen, instrumenten en doelen van de verschillende actoren zoals 
zijn weergegeven in de tabel, leert dat verschillende actoren verschillende belangen had-
den, verschillende doelen nastreefden, en verschillende instrumenten kenden om deze te 
realiseren. Dit is van invloed geweest op het beleidsproces. Heel duidelijk komt uit de analy-
se naar voren dat drie doelen ten grondslag hebben gelegen aan de totstandkoming van PiP: 

 Vergroten van het internationaal netwerk van politieleiders  
 Bevorderen van strategische gedachtevorming door politieleiders 
 Verwerven van internationale competenties door politieleiders 

 
In het kader van dit onderzoek is gekeken of het mogelijk is om, als resultante van het be-
leidsproces in deze netwerksituatie, een hiërarchie aan te brengen tussen deze doelen. Er is, 
met andere woorden, gekeken of uiteindelijk door de actoren overeen is gekomen dat be-
paalde doelen belangrijker zijn dan andere doelen. Dit is niet het geval. Dit maakt dat vast-
gesteld kan worden dat drie hoofddoelen ten grondslag hebben gelegen aan PiP.  
 

DG Politie 

(Ministerie 

BZK) 

Lid  Substantiële 

financiële mid-

delen 

Ontwikkeling interna-

tionale competenties 

politieleiders  

Het vergroten van internationale competenties 

staat voorop. Het vergroten van het internatio-

naal netwerk en het bevorderen van strategi-

sche gedachtevorming zijn een middel om dit 

doel te bereiken.  

Ministerie 

van Justitie 

Lid  Financiële mid-

delen 

Netwerkvorming 

binnen een Europese 

context die concreet 

bijdraagt aan succes 

in (inter)nationale 

opsporing  

Het vergroten van het internationaal (Euro-

pees) netwerk van politieleiders staat voorop. 

Het bevorderen van strategische gedachtevor-

ming en het verwerven van internationale 

competenties zijn middelen om dit doel te 

bereiken. 

BLMD 

 

Lid  Geen directe 

financierings- 

mogelijkheid 

Ontwikkeling interna-

tionale competenties 

politieleiders 

Het vergroten van internationale competenties 

staat voorop. Het vergroten van het internatio-

naal netwerk en het bevorderen van strategi-

sche gedachtevorming zijn een middel om dit 

doel te bereiken. 

Politieaca-

demie 

Lid  Financiële mid-

delen 

Competentieontwik-

keling politieleiders, 

en denktankfunctie. 

Het vergroten van internationale competenties 

staat voorop. 

KLPD  Voor-

zitter  

Financiële mid-

delen 

Competentieontwik-

keling politieleiders, 

netwerkfunctie en 

denktankfunctie. 

Het vergroten van het internationaal netwerk 

van politieleiders staat voorop. Het bevorderen 

van strategische gedachtevorming en het ver-

werven van internationale competenties zijn 

middelen om dit doel te bereiken. 

SPL  Secre-

taris  

Grote investe-

ring in tijd 

Competentieontwik-

keling politieleiders, 

en denktankfunctie. 

Het vergroten van internationale competenties 

staat voorop. Het vergroten van het internatio-

naal netwerk en het bevorderen van strategi-

sche gedachtevorming zijn een middel om dit 

doel te bereiken. 

OM  Lid  Financiële mid-

delen 

Netwerkvorming die 

concreet bijdraagt 

aan succes in (in-

ter)nationale opspo-

ring 

Het vergroten van het internationaal netwerk 

van politieleiders staat voorop. Het bevorderen 

van strategische gedachtevorming en het ver-

werven van internationale competenties zijn 

middelen om dit doel te bereiken. 
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FIGUUR 4.1.: HOOFDDOELSTELLINGEN VAN PIP 

 

 

 

4.3  Probleemperceptie 

De hoofddoelstellingen van PiP vinden hun oorsprong in een perceptie van een probleem of 
van meerdere problemen. Deze probleemperceptie is gebaseerd op een aantal normatieve 
en causale veronderstellingen.24 De probleemperceptie die ten grondslag heeft gelegen aan 
PiP is gereconstrueerd aan de hand van gesprekken met betrokken actoren en bestudering 
van relevante documenten. In deze paragraaf wordt de probleemperceptie toegelicht. De 
centrale probleemperceptie die ten grondslag heeft gelegen aan PiP luidt:  

‘Er is geen veiligheidsforum, waarbij ontmoeting, uitwisseling en het inhoudelijke 

debat centraal staat ten behoeve van internationaal strategisch politieleiderschap’. 

Aan deze probleemperceptie ligt een aantal impliciete en expliciete causale en finale veron-
derstellingen ten grondslag. Deze worden schematisch weergegeven in het causale veldmo-
del dat is weergegeven in figuur 4.2.  

 Toelichting op het causaal veldmodel 

De onderste laag in het causaal veldmodel bevat impliciete veronderstellingen. Zij hebben 
betrekking op globalisering en internationalisering’. De tekstvakken die daar boven worden 
weergegeven betreffen de expliciete causale veronderstellingen. De twee rechter vakken 
met gestipte pijlen zijn twee relevante ontwikkelingen (de nieuwe vormgeving van politie 
leiderschapsontwikkeling en het nieuwe benoemingsbeleid voor korpschefs). Deze twee 
ontwikkelingen die zijn beschreven in paragraaf 4.4 zijn van invloed geweest op de explicie-
te veronderstellingen die ten grondslag liggen aan probleemperceptie.  

4.4  Toelichting van de doelen die ten grondslag liggen aan PiP 

4.4.1. Drie doelen 

“PiP kan worden beschreven als een platform in de wereld waar top executives in law en-
forcement elkaar in een kleine setting ontmoeten en de strategische en persoonlijke uitda-
gingen van hun professie bespreken, zonder direct operationele of politieke besluiten te 
(moeten) nemen. PiP moet dan ook niet enkel als ‘relatienetwerk’ gezien worden, het uit-
gangspunt is voornamelijk het belang van bespreken van de professie, het van elkaar leren 
en visiebepaling op de toekomst”.    
 

1. Netwerkfunctie  Internationaal netwerk vergroten  
2. Denktankfunctie  Strategische gedachtevorming bevorderen  
3. Competentiefunctie  Internationale competenties verwerven  

                                                           
24 (Van Heffen en Van Twist: 1993: 111). 

Vergroten internatio-
naal netwerk 

Bevorderen strategi-
sche gedachtevor-

ming 

Ontwikkelen  interna-
tionale competenties 
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Deze drie functies vertegenwoordigen, naast de hoofdoelstellingen, ook tussendoelen. In 
het navolgende worden de drie functies beschreven. Ook worden de tussendoelen beschre-
ven. Een tussendoel is een effect dat wordt nagestreefd omdat het bijdraagt tot het berei-
ken van een verder gelegen eind- of tussendoel.25 Afsluitend worden de nevendoelstellingen 
besproken. Een schematische weergave van de doelen in relatie tot tussendoelstellingen 
wordt weergegeven in figuur 4.3. Uit die doelboom blijkt overigens ook dat PiP geen doel op 
zich is; het draagt bij aan hogere doelen van de politie als geheel. Het ultieme doel daarvan 
is het vergroten van de nationale en internationale veiligheid. 

                                                           
25 (De Baas, 1995: 355). 
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FIGUUR 4.2. CAUSAAL VELDMODEL: PROBLEEMPERCEPTIE EN ONDERLIGGENDE 

VERONDERSTELLINGEN.  
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FIGUUR 4.4. DOEL-MIDDELBOOM BELEIDSTHEORIE.  
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4.4.2. Netwerkfunctie  

Het vergroten van het internationale netwerk van politieleiders is een van de hoofddoelen 
van PiP. PiP heeft vanuit die optiek een ´netwerkfunctie´. Het kennen van internationale 
partners ligt volgens de betrokken actoren uit het curatorium aan de basis van elke effectie-
ve samenwerking. De gedachte achter de vormgeven van het internationale netwerk was 
dat op die manier gerealiseerd kon worden dat politieleiders elkaar sneller zouden kunnen 
vinden om operationele samenwerking te realiseren. Daarnaast werd met het netwerk be-
oogd om het mogelijk te maken voor politieleiders om ‘de telefoon te pakken’ en een poli-
tieleider van elders te vragen naar haar of zijn aanpak, oplossing of ervaring. Het netwerk 
zou gebruikt kunnen worden als mogelijkheid voor ‘peer review’.  

 Tussendoelen 

De twee tussendoelen die de netwerkfunctie representeren zijn het creëren van onderling 
vertrouwen en het aangaan van duurzame partnerships binnen het internationaal politio-
neel speelveld.  

4.4.3. Denktankfunctie  

Het bevorderen van strategische gedachtevorming door politieleiders is een van de hoofd-
doelen van PiP. PiP heeft vanuit die optiek een ‘denktankfunctie’. Hierbij gaat het om het 
inzetten van professionele kennis en ervaring om oplossingen te vinden voor toekomstige 
internationale vraagstukken. Door leden van het curatorium werd geconstateerd dat het 
inhoudelijke debat nauwelijks werd gevoerd binnen professionele kringen op internationaal 
en Europees niveau. Nederlandse politieleiders zouden daarom een meer innovatieve rol 
moeten gaan spelen in het internationale debat over mondiale criminele ontwikkelingen en 
daarbij passende politionele strategieën en leiderschap. De conferenties zouden in het te-
ken moeten staan van mondiale thema’s. Hiermee werd beoogd dat politieleiders gezamen-
lijk gericht op analytisch niveau zouden kijken naar, trends, verwachtingen, risico’s en moge-
lijke toekomstscenario’s. 26  

 Tussendoelen 

Tussendoelen die vorm geven aan de realisatie van de denktankfunctie zijn het bediscussi-
eren van politionele thematiek, het uitwisselen of delen van praktische concepten en infor-
matie die in de praktijk effectief is gebleken, toekomstgericht en ´out of the box´ denken en 
ontwikkelen van scenario´s, agendavorming van politionele thematiek, het aangaan van een 
academische relatie aangaan en het zorgen voor academische validatie en een wetenschap-
pelijke context. 

4.4.4. Competentiefunctie  

Het verwerven van internationale competenties door (aankomende) politieleiders is ook 
een van de hoofddoelen van PiP. PiP heeft vanuit die optiek een ‘competentiefunctie’.  
 
Geïnspireerd door ontwikkelingen rondom BLMD en de totstandkoming van de SPL, waar-
door een focus ontstond op het werken met competentieprofielen als basis voor selectie en 
opleiding van politieleiders, ontstond bij leden van het curatorium het idee dat de ontwikke-
ling van internationale competenties27 een extra impuls nodig had. Er bestonden al wel mo-
gelijkheden voor politieleiders voor het opdoen van internationale competenties, zoals het 

                                                           
26 Dit komt onder andere terug in PiP Secretariaat, 2-4-2009. 
27 Competenties worden in dit verband beschreven als een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en atti-

tudes. Ook het vermogen om beroepstaken die essentieel zijn voor een functie/rol adequaat te kunnen verrichten is van 

belang.  
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net opgerichte Leerprogramma Internationale Politie Oriëntatie, maar leden van het Curato-
rium vond de werking daarvan relatief beperkt. Van Nederlandse strategische politieleiders 
mocht volgens leden van het curatorium meer dan ooit verwacht mocht worden dat zij de 
(groeiende) betekenis van de internationale dimensie van politiewerk konden duiden.28  

 Tussendoelen 

Tussendoelen die vorm geven aan realisatie van de competentiefunctie zijn het bevorderen 
van de internationale scope voor het dagelijks werk, het verbeteren van interculturele 
communicatie, het verbeteren van (taal)vaardigheden en internationale bekwaamheid en 
het aansluiten bij het competentieprofiel voor politieleiders.  

4.4.5.  Nevendoelstellingen  

Naast de drie hoofdoelstellingen werden met PiP twee nevendoelstellingen beoogd. Ener-
zijds was dat creëren van draagvlak en mogelijkheden voor Nederlandse kandidaten voor 
internationale posities op het gebied van politie en veiligheid. Anderzijds was dat de inter-
nationale profilering van Nederland en in het bijzonder Den Haag, als land en stad van ‘in-
ternational peace and justice’.29  

4.4.6. Centrale doelstelling en eindformule 

De drie hoofddoelstellingen hebben een gezamenlijke doelstelling waarnaar gestreefd 
wordt. Deze centrale doelstelling is, vanuit Nederlands perspectief geredeneerd, het inter-
nationaal politieleiderschap te bevorderen van Nederlandse politieleiders. Op internationale 
schaal is de doelstelling het versterken van de internationale politiesamenwerking. Met PiP 
wordt beoogd dat politieleiders ‘effectief’ internationaal kunnen opereren. De globale noe-
mer waar dit onder gevat kan worden, de zogenaamde eindformule van de beleidstheorie, 
betreft het vergroten van de nationale en internationale veiligheid.  

4.4.7. Heroriëntatie op de doelen 

Sinds de totstandkoming van PiP heeft er geen expliciete heroriëntatie plaatsgevonden op 
de doelen die ten grondslag hebben gelegen aan PiP. PiP profileert zich nog steeds als een 
initiatief met een netwerkfunctie, denktankfunctie en competentiefunctie.  

4.5  De doelen van PiP in relatie tot de verstrekking van financiële 
bijdragen 

4.5.1. Inleiding 

Om te kunnen beoordelen of PiP effectief is, zijn de doelen die ten grondslag hebben gele-
gen aan het initiatief in kaart gebracht. Zoals eerder is beschreven kon hiertoe niet worden 
volstaan met een documentstudie, omdat er geen uitgebreid document beschikbaar is dat 
heeft gefungeerd als de basis voor het initiatief.30 Een gelijksoortige situatie doet zich voor 
ten aanzien van de financiering van PiP. In deze paragraaf wordt ingegaan op de doelen die 
worden benoemd in documenten die ten grondslag hebben gelegen aan de financiering van 
PiP. 

                                                           
28

 (SPL, 20-09-2005).  
29 (SPL, 20-09-2005) 
30 Een werkdocument waarin het initiatief is uitgewerkt is indertijd  wel vervaardigd. Volgens het secretariaat van PiP is dit 

document echter niet meer aanwezig in het archief van PiP.  



DE GLANS VAN DE PARELS  

44 

 

4.5.2. De doelen van de verstrekking van gelden door de belangrijkste financiers 

De precieze aard en omvang van de bijzondere bijdragen die zijn verstrekt aan PiP komen 
aan de orde in paragraaf 3.7 Hier wordt volstaan met het vermelden van de doelstellingen 
die ten grondslag hebben gelegen aan het verstrekken van de gelden door de belangrijkste 
geldschieters; het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van 
(indertijd) het ministerie van Justitie en het Directoraat-Generaal Politie (DGPol) (indertijd) 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.31 We baseren ons hier-
voor op documenten waarin om gelden wordt verzocht en waarin de gelden worden ver-
leend. Het betreft documenten met betrekking tot de verstrekking van gelden in 2008 (voor 
de periode tot en met 2010) en in 2011 (voor de periode tot en met 2013).32 

 Doelen van PiP zoals vermeld bij de verstrekking van gelden in 2008 

De basis van financiering van PiP door DGPol ligt in een toezegging van de directeur van 
DGPol (lid van het curatorium) tijdens een vergadering van het curatorium d.d. 16 augustus 
2007. In het verslag van deze vergadering valt te lezen van de directeur van DGPol bij het 
agendapunt ‘conferentie 2008’ stelt dat “de bijdrage van BZK is vastgesteld 285.000 euro”.  
 
Het verstrekken van de bijdrage is opgenomen in de decembercirculaire van 2007. Hierin 
staat dat er extra middelen beschikbaar zijn voor een verhoging van de bijzondere bijdrage 
voor de School voor Politie Leiderschap (van de Politieacademie). Deze is toegekend voor de 
jaren 2008 t/m 2012 voor de uitvoering van het programma Parelvissers.33  
 
In een schrijven van de directeur van DGPol d.d. 18-07-08 kent deze een (voorschot van 80% 
van) 285.000 euro toe aan de Politieacademie voor PiP. In documentatie van DGPol staat 
met betrekking tot het doel van de besteding van het gelden het volgende vermeld.  

“Met het programma Parelvissers wil de Politieacademie invulling geven aan de 

opdracht ‘Realiseer een meer innovatieve rol voor Nederlandse politiemensen in 

het internationale professionele debat over mondiale criminele ontwikkelingen en 

daarbij passende politiële strategieën en leiderschap'."  

Een document op basis waarvan in 2008 vanuit DGRR gelden worden verstrekt aan PiP heb-
ben we niet aangetroffen in het dossier dat ter beschikking is gesteld van de onderzoekers.34  

 Doelen van PiP zoals vermeld bij de verstrekking van gelden in 2011 

De basis van financiering door DGPol en DGRR ligt in twee brieven met een gelijksoortige 
inhoud. In deze brieven d.d. 22-12-10 verzoekt de voorzitter van het Curatorium de direc-
teuren van DGPol en DGRR35 om financiële bijdragen. In deze brieven worden het ministerie 
van BZK en van V&J gekenschetst als “belangrijke financiële contributeur/sponsor”. In de 
brieven staat vermeld dat de geadresseerde (directeur DGPol en directeur DGRR) in de ver-
gadering van het curatorium d.d. 11-10-10 heeft toegezegd dat zijn ministerie, samen met 
dat van de geadresseerde van de andere brief, garant zal staan voor 125.000 euro. Net als in 

                                                           
31 Vandaag de dag maken beide directies onderdeel uit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.   
32 Documentatie inzake de verschaffing van gelden voor de eerste conferentie in 2007 hebben de onderzoekers niet 

ontvangen van het secretariaat van PiP. De reden die daarvoor is opgegeven is dat deze documenten niet meer vindbaar zijn in 
het archief.    
33 Brief d.d. 4 juni 2008 van de plv voorzitter van het college van bestuur politieacademie aan de directeur van DGPol met het 

onderwerp ‘Bijzondere bijdrage Parelvissers’. 
34 Een dergelijk document is volgens het secretariaat van PiP niet aanwezig in hun  archief.  
35 Om precies te zijn: de directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Veiligheid en Justitie 

en de directeur/plv. directeur-generaal Veiligheid van de Directie Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties.   
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2008 lijkt de basis voor subsidieverstrekking te liggen in een mondelinge toezegging tijdens 
een vergadering van het curatorium. In de brieven wordt het doel van PiP als volgt om-
schreven: 

In 2011 vindt de wereldwijde ‘politiebilderberg’, genaamd Pearls in Policing, 

plaats in Den Haag, de stad van Vrede en Veiligheid. De conferentie heeft tot doel 

professionele kennis en ervaring in te zetten om oplossingen te vinden voor toekom-

stige internationale veiligheidsvraagstukken. Pearls in Policing stimuleert het toe-

komstgerichte ‘out of the box’–denken in een informele, denktankachtige setting, 

weg van de dagelijkse drukte en het oog van de media... Ook is gebleken dat Pearls 

in Policing een positieve bijdrage levert aan het imago van de Nederlandse politie 

in het buitenland en dat het de mogelijkheid creëert om in een relatief korte tijd een 

veelheid van Nederlandse korpschefs in het internationale domein te introduceren 

… Nederlandse korpschefs maken ook gebruik van de internationale leermogelijk-

heden die uit Pearls voorkomen.  

In een brief van de Directeur Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 6-4-11 
gericht aan de Politieacademie, ter attentie van de voorzitter van het Curatorium, wordt 
vermeld dat een financiële bijdrage wordt verleend van in totaal 375.000 euro voor de PiP 
conferenties van de jaren 2011, 2012 en 2013. Het doel van de conferentie is volgens deze 
brief:  

‘...het inzetten van professionele kennis en ervaring om oplossingen te vinden voor 

toekomstige internationale veiligheidsvraagstukken.’  

4.5.3. De doelen van verstrekking door partijen die een kleinere bijdrage leveren 

De basis voor verstrekking van een financiële bijdrage aan PiP door DGPol en DGRR wordt 
gelegd in een toezegging tijdens een vergadering van het curatorium. Deze toezegging 
wordt later formeel afgehandeld door middel van de documenten die hiervoor zijn bespro-
ken. Voor partijen die een kleinere bijdrage leveren aan PiP, soms ook in natura, zoals bij-
voorbeeld de KMar, geldt hetzelfde. Ook zij zeggen bijdragen toe tijdens vergaderingen van 
het curatorium. De onderzoekers hebben niet kunnen beschikken over formele document-
natie waarin deze bijdragen worden bekrachtigd.36 Uit gesprekken met vertegenwoordigers 
van die organisaties blijkt dat een bijdrage verstrekt is om PiP in staat te stellen de doelen 
die het zichzelf stelde na te kunnen streven. De gelden worden verstrekt ten behoeve van 
de netwerkfunctie, denktankfunctie en de competentiefunctie.  

4.6   Conclusies 

De hoofddoelstellingen van PiP vinden hun oorsprong in een perceptie van een probleem. In 
dit geval was dat het probleem dat er geen internationaal veiligheidsforum bestond waarbij 
ontmoeting, uitwisseling en het inhoudelijke debat centraal staat ten behoeve van 
internationaal strategisch politieleiderschap. Dit probleem werd door verschillende 
deelnemers in een beleidsnetwerk op vergelijkbare wijze gepercipieerd en leidde tot het 
initiatief Pearls in Policing, waarbij de verschillende deelnemers allen een bijdrage leverden 
aan PiP. Uit de reconstructie van de beleidstheorie blijkt dat PiP drie doelen heeft beoogd: 
het versterken van het netwerk van politieleiders, het versterken van de internationale 

                                                           
36 Deze documenten zijn volgens het secretariaat van PiP niet aanwezig in hun  archief. Wel is van elke curatorium vergadering 

is een verslag gemaakt dat op een volgende vergadering is goedgekeurd. 
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competenties van politieleiders en het bevorderen van strategische gedachtenvorming door 
politieleiders. Uit de analyse blijkt dat de drie beoogde doelen geen onderlinge hiërarchie 
kennen, maar nevengeschikt zijn. De doelen van de betalers en de initiatiefnemers liggen 
met elkaar in lijn, maar komen niet volledig met elkaar overeen. Er is echter ook geen 
sprake van tegengestelde doelen. 
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 5 

 Prestaties, waardering en doorwerking 

5.1  Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten PiP heeft ont-
plooid, welke organisatie daartoe is ingericht, welke gelden daartoe beschikbaar zijn, op 
welke wijze deze zijn besteed en wat de doelstellingen van PiP waren. In dit hoofdstuk 
wordt uiteengezet welke prestaties zijn gerealiseerd, hoe deze gewaardeerd worden en in 
welke mate ze doorwerken. Oftewel, waar leiden alle activiteiten en financiële bijdragen 
toe? 

 Prestatievelden 

PiP voert activiteiten uit om daarmee een aantal beoogde prestaties te realiseren. Door 
middel van deze prestaties wil PiP haar doelstellingen(de netwerkfunctie, de denktankfunc-
tie en de competentiefunctie) realiseren. Deze kunnen worden aangemerkt als de velden 
waarop gepresteerd moet worden; de prestatievelden. Door middel van de prestaties moet 
het internationaal netwerk van de (Nederlandse) deelnemers worden vergroot, de strategi-
sche gedachtenvorming moet worden verbeterd en (aankomende) politieleiders moeten 
internationale competenties verwerven.  

 Waardering van prestaties 

Bij de waardering van prestaties gaat het voornamelijk om een beoordeling van de presta-
ties van PiP door de verschillende betrokkenen. Door inzicht te krijgen in de wijze waarop 
verschillende deelnemers, geldverstrekkers en participerende organisaties de prestaties van 
PiP beoordelen, ontstaat een overkoepelend inzicht in de wijze waarop de prestaties van PiP 
gewaardeerd worden. Hierbij is het van belang inzicht te krijgen in verschillende aspecten 
die bijdragen aan het oordeel en de onderbouwing ervan.  

 Doorwerking van prestaties 

Doorwerking gaat vooral over de mate waarin nieuwe inzichten en andere bijdragen van PiP 
(inter)nationaal hun weg hebben gevonden en door politiemensen, beleidsmakers en we-
tenschappers worden opgemerkt en overgenomen, bijvoorbeeld in wetenschappelijke ver-
handelingen, beleidsstukken en de praktijk van het politiewerk. Waar de inventarisatie van 
de waardering van de prestaties een meer subjectief karakter kent, kent een inventarisatie 
van de doorwerking van prestaties een meer objectief karakter.  
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Bij het bestuderen van de doorwerking van prestaties is het belangrijk een onderscheid te 
maken tussen concreet gebruik en conceptueel gebruik. Er is sprake van concreet gebruik 
indien de prestaties, bijvoorbeeld de nieuwe kennis die is opgedaan of de publicaties die zijn 
voortgebracht door PiP, op korte termijn en rechtstreeks wordt toegepast, bijvoorbeeld in 
de politiepraktijk of in het politieonderwijs. Bij conceptueel gebruik gaat het om conceptue-
le of indirecte benutting van de prestaties. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer ideeën of 
begrippen die zijn voortgebracht door (middel van) PiP op langere termijn en via allerlei 
kanalen en zijsporen worden overgenomen.  
 
In paragraaf 5.2 worden de prestaties, waardering en doorwerking op het gebied van de 
netwerkfunctie beschreven. In paragraaf 5.3 komt op dezelfde wijze de competentiefunctie 
aan bod. Paragraaf 5.4 behandelt de denktankfunctie. In paragraaf 5.5 wordt specifiek aan-
dacht gegeven aan de doorwerking van de resultaten van PiP binnen de Nationale Politie en 
in paragraaf 5.6 aan de doorwerking binnen het politieonderwijs. In paragraaf 5.7 ten slotte 
komen de prestaties ten aanzien van de nevendoelstellingen aan de orde.  
 
Deelvragen 

Prestaties  
10. Welke prestaties zijn door PiP in de periode 2006-2013 op verschillende prestatievelden con-

creet geleverd? 

 

Waardering 
11. Hoe worden de prestaties van PiP in de periode 2006-2013 op de verschillende prestatievelden 

beoordeeld door deelnemers uit zowel binnen- als buitenland, beleidsmedewerkers van VenJ, 
de inhoudelijke voorbereiders van de conferentie, de organisatoren van de conferentie en de 
beroepsgroep van de politie in zowel binnen- als buitenland?  

a. Hoe worden de totstandkoming en de samenhang tussen de thema’s door de betrok-
ken partijen gewaardeerd? 

b. In hoeverre sluiten de thema’s van PiP van de afgelopen zeven jaar aan bij de maat-
schappelijke ontwikkelingen en hoe wordt dit door de betrokken partijen gewaar-
deerd? 

c. Hoe wordt de kwaliteit van de jaarlijkse publicaties door de betrokken partijen ge-
waardeerd? 

 
Doorwerking 
12. Wat is de doorwerking van de prestaties die door PiP zijn geleverd in de periode 2006-2013? 

a. In welke mate zijn de prestaties van PiP bekend bij relevante doelgroepen? 
b. In welke mate spelen de prestaties van PiP een rol bij standpuntbeïnvloeding bij rele-

vante doelgroepen? 
c. In welke mate hebben de prestaties van PiP effect op beleid, het curriculum van poli-

tiemensen en het politiewerk in de praktijk? 
13. Hoe verhoudt de kennis die via het PiP tot stand komt zich tot de kennis die kan worden opge-

daan tijdens andere relevante opleidingstrajecten voor de politie, zoals het Columbus project 
van de School voor Politie Leiderschap? Wordt in het Columbus project gebruik gemaakt van 
kennis die is opgedaan bij PiP? Hoe sluit het één en ander bij elkaar aan? 

5.2  Netwerkfunctie 

5.2.1. Prestaties netwerkfunctie 

De netwerkfunctie is de eerste van de drie prestatievelden van Pearls in Policing. Het gaat 
hier in de eerste plaats om een vergroting van de omvang van het internationaal netwerk 
van de politieleiders die hebben deelgenomen aan de conferentie of het IALG. In de tweede 
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plaats gaat het binnen de netwerkfunctie ook om verbetering of versterking van de relaties 
binnen het netwerk en het vergroten van onderling vertrouwen, met andere woorden om 
de verbetering van de kwaliteit van het netwerk.  
 
 Conferentie 

De conferentie stelt de deelnemende politieleider in staat hun netwerk te vergroten door 
nieuwe contacten te leggen. Binnen het conferentieprogramma is hier expliciet aandacht 
voor. Ook stelt de conferentie de deelnemers in staat bestaande banden te versterken. De 
gegevens uit de enquête onder conferentiedeelnemers ondersteunen dit beeld. Alle res-
pondenten zijn het eens of sterk eens met de stelling dat deelname aan de conferentie het 
voor hen mogelijk maakt hun internationaal netwerk uit te breiden. Bijna 60% van de deel-
nemers kent minder dan een kwart van de overige bezoekers voordat ze aan de conferentie 
deelnemen.  
 

TABEL 5.1: STELLING NETWERKFUNCTIE 
N=14 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS NIET 

EENS/ 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Deelname aan de conferentie stelt me in staat 

mijn internationaal netwerk te vergroten 

0% 0% 0% 57% 43% 

 IALG 

Ook voor de deelnemers het IALG geldt dat de deelname de omvang en kwaliteit van het 
internationaal netwerk vergroot. Dit wordt in vrijwel alle interviews met deelnemers van 
beide programma`s benadrukt. Uit gegevens uit de enquête blijkt dat bij de IALG-
deelnemers vrijwel iedereen elkaar niet eerder kende. Tabel 5.2 laat zien dat vrijwel alle 
IALG-deelnemers het eens zijn met de stelling dat deelname aan het IALG zijn of haar inter-
nationaal netwerk heeft vergroot. 
 

TABEL 5.2: STELLING NETWERKFUNCTIE 
N=41 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS NIET 

EENS/ 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Deelname aan het IALG heeft mijn internationaal 

netwerk vergroot 

0% 3% 5% 60% 33% 

5.2.2. Waardering netwerkfunctie 

 Conferentie 

De conferentie wordt in hoge mate gewaardeerd door de deelnemers, juist omdat de moge-
lijkheid bestaat diepgang te leggen in de persoonlijke interactie. De gekozen opzet van de 
conferentie slaagt er in juist dit aspect te faciliteren. De manier waarop de conferentie is 
opgezet draagt sterk bij aan de persoonlijke interactie tussen de deelnemers. Vertrouwen is 
hierin cruciaal.  
 
De netwerkfunctie is cruciaal in de overwegingen van de deelnemers om de conferentie te 
bezoeken, zo blijkt uit interviews en de enquête. Deelnemers beschouwen het als een eer 
om voor de conferentie uitgenodigd te worden. Naast de eer zijn de mogelijkheid het inter-
nationale netwerk uit te breiden en de samenstelling van het deelnemersveld de belangrijk-
ste overwegingen om deel te nemen. De inhoud van de discussies en de opzet van de confe-
rentie zijn van secundair belang in de overweging deel te nemen. Ook in de waardering van 
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de conferentie staat de netwerkfunctie voorop, maar deze wordt direct gekoppeld aan de 
opzet van de conferentie.  
 
In een aantal interviews benadrukken conferentiedeelnemers dat Pearls niet het enige in-
ternationale forum is dat zij bezoeken, maar dat Pearls wel een uniek forum is. Dit unieke 
karakter hangt samen met de opzet van de conferentie, zoals de afscherming van de pers en 
het hanteren van de Chatham House Rules en de persoonlijke insteek, los van directe, ope-
rationele doelen. Hierdoor ontstaat ruimte voor intensief persoonlijk contact en groeit ver-
trouwen.  
 
Als eindverantwoordelijke politiechef heeft iedere consultatie binnen de eigen organisatie 
altijd extra lading, betekenis en mogelijk gevolgen voor de eigen organisatie. Dat maakt 
vrijuit sparren binnen de eigen organisatie lastig, wordt door gesprekspartners aangegeven. 
PiP is voor de deelnemende chefs een uniek forum, omdat de deelnemers daar de mogelijk-
heid hebben met hun vakgenoten vrijuit te spreken, los van de lading die dit mogelijk heeft 
voor de eigen organisatie. Dit vrije, directe niveau van spreken draagt sterk bij aan het cre-
eren van vertrouwen. Dit vertrouwen is vervolgens een cruciaal element om van netwerkre-
laties naar samenwerkingsrelaties te gaan.  
 
Voor de meeste deelnemers is het belangrijk dat ze operationele samenwerkingsrelaties 
hebben met de landen en organisaties die op de conferentie vertegenwoordigd zijn. Onge-
veer de helft van de respondenten van de enquête is het eens met de stelling dat de organi-
saties en landen die het meest relevant voor hun eigen organisatie zijn op de conferentie 
vertegenwoordigd zijn. Een derde van de deelnemers mist specifieke landen op de confe-
rentie. China en Latijns Amerika worden het meest genoemd als belangrijke landen of regio, 
die worden gemist of die ondervertegenwoordigd zijn. 
 

TABEL 5.3: RELEVANTIE NETWERKFUNCTIE 
N=14 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS NIET 

EENS/ 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Het is voor mij belangrijk operationele relaties te 

hebben met de landen en organisaties die op de 

conferentie vertegenwoordigd zijn 

0% 7% 21% 43% 29% 

De landen die voor mij het meest relevant zijn 

waren op de conferentie vertegenwoordigd 

0% 7% 43% 36% 14% 

 IALG 

Ook de IALG-deelnemers hebben een hoge mate van waardering voor de mogelijkheid 
nieuwe contacten op te doen door hun deelname aan het programma. Ook hier geldt dat de 
opzet van het programma bijdraagt aan het creëren van onderling vertrouwen en persoon-
lijke banden. De waardering voor de nieuwe contacten die deelnemers opdoen is vooral 
gekoppeld aan de leerervaring binnen het IALG en minder als doel op zich. Deelname aan 
het IALG is een vormende ervaring; de geïnterviewde deelnemers beoordelen de contacten 
die zij binnen het IALG hebben opgedaan vooral vanuit die bril: het zijn de mensen met wie 
je intensief hebt samengewerkt en een bepaalde ervaring deelt.  
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5.2.3. Doorwerking netwerkfunctie 

Een indicator voor de mate van doorwerking van de netwerkfunctie in de internationale 
context is de mate waarin IALG en conferentiedeelnemers actief gebruik hebben gemaakt 
van de contacten die zij hebben opgedaan en de mate waarin deze contacten hebben geleid 
tot samenwerking.  

 Conferentie 

Meer dan 80% van de deelnemers maakt actief gebruik  van de contacten die ze op de con-
ferentie hebben opgedaan. Dat is het beeld dat uit de enquête en de interviews naar voren 
komt. Deelnemers onderhouden het netwerk dat ze op de conferentie opdoen en gebruiken 
elkaar als sparringpartner. Daarnaast gebruikt men het netwerk om strategische onderwer-
pen en (tactische of operationele)  samenwerking te bespreken.  

 
TABEL 5.4: HOE VAAK HEEFT U OM DE VOLGENDE REDENEN CONTACT ONDERHOUDEN, CONFEREN-
TIEDEELNEMERS 

N=11 NOOIT SOMS VAAK 

Sparringpartner 27% 73% 0% 

contact onderhouden 9% 82% 9% 

bespreken tactische of operationele samenwerking 27% 45% 27% 

bespreken strategische onderwerpen 8% 70% 23% 

 
Tabel 5.5 geeft een indicatie van de mate waarin contacten die de deelnemers op de confe-
rentie hebben opgedaan tot samenwerking leiden. Twee derde van de respondenten geeft 
aan dat de conferentie tot enige of veel samenwerking heeft geleid. Deze samenwerking is 
vaker incidenteel dan structureel. Er worden uiteenlopende voorbeelden van samenwerking 
genoemd in de vragenlijsten en interviews. Het uitwisselen en delen van kennis en informa-
tie wordt veel genoemd. Het gaat dan om kennis en informatie op alle mogelijke niveaus en 
onderwerpen, van strategische en tactische concepten op het gebied van zware georgani-
seerde criminaliteit, cybercrime en economische delicten tot best practices op het gebied 
van management en ondersteuning tot operationele intelligence. Een aantal deelnemers 
noemt expliciet het gebruik maken van elkaars overige internationale contacten als punt 
van samenwerking. Het opzetten van gezamenlijke operaties wordt een enkele keer ge-
noemd. Ook zijn er voorbeelden genoemd van uitwisselingsprogramma`s en visiting fellow-
ships die zijn georganiseerd naar aanleiding van contacten die op de conferentie of binnen 
het IALG zijn opgedaan. Driekwart van de respondenten in de enquête onder de conferen-
tiedeelnemers schat in dat ze zonder de conferentie een lager niveau van samenwerking 
gerealiseerd zouden hebben. Een van de gesprekspartners vat de manier waarop de net-
werkfunctie door kan werken als volgt samen: 
 

Het mooie aan dit netwerk is dat het wordt gevormd binnen een niet institutionele en 
operationele structuur. De diffuse baten die dit oplevert in termen van onderonsjes die 
later nog plaatsvinden moeten niet onderschat worden. (…) Vertrouwen is een zeer 
belangrijk bijproduct van deze opzet van PiP. In operationele zin kan dit, op momenten 
dat het er toe doet, van grote waarde zijn.  
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TABEL 5.5: CONTACTEN EN SAMENWERKING N.A.V. DE CONFERENTIE 

 IALG 

Het beeld dat uit de enquête onder de IALG deelnemers naar voren komt over de doorwer-
king van de contacten die opgedaan zijn door deelname aan het programma laat een iets 
ander beeld zien dan de enquête onder conferentiedeelnemers. Ruim 90% van de IALG 
deelnemers maakt actief gebruik van de contacten, vooral om deze warm te houden. Het 
bespreken van strategische onderwerpen en het gebruik maken van elkaar als sparringpart-
ner is minder vaak het doel van het contact. Toch gebruikt de helft van de deelnemers haar 
IALG contacten hier soms voor. Het bespreken van tactische of operationele samenwerking 
is voor ruim 40% van de deelnemers soms een reden om contact op te nemen met een oud-
collega-IALG’er. Dit strookt met het beeld dat de netwerkfunctie binnen de conferentie 
meer gewicht krijgt dan binnen het IALG.  
 

TABEL 5.6: HOEVAAK HEEFT U OM DE VOLGENDE REDENEN CONTACT ONDERHOUDEN,  
IALG- DEELNEMERS 

N=41 NOOIT SOMS VAAK 

Sparringpartner 53% 45% 3% 

contact onderhouden 5% 63% 32% 

bespreken tactische of operationele samenwerking 58% 42%  

bespreken strategische onderwerpen 36% 54% 10% 

 
Toch heeft voor ruim de helft van de deelnemers aan het IALG het contact geleid tot enige 
of een beetje samenwerking, zoals tabel 5.7 laat zien. Deze samenwerking is voor twee der-
de te bestempelen als incidentele, informele samenwerking. De frequentie van de samen-
werking weerspiegelt dat ook. In een derde van de samenwerking gaat het om structurelere 
of meer formele vormen  van samenwerking. 
 

TABEL 5.7: CONTACTEN EN SAMENWERKING N.A.V. DEELNAME IALG 

ACTIEF GEBRUIK 

GEMAAKT VAN 

CONTACTEN, N=14 

 CONTACT GELEID TOT 

SAMENWERKING, 

N=14 

 KARAKTERISERING 

SAMENWERKING,  

N=12 

 FREQUENTIE 

SAMENWERKING  

N=12 

 

Nee 14% Nee 14%     

Ja 86% Ja 86%     

Soms 

Regelmatig 

Vaak 

43% 

36% 

7% 

Beetje 

Enige 

Veel 

21% 

57% 

7% 

Incidenteel informeel  

Structureel informeel 

Incidenteel formeel 

Structureel formeel 

33% 

25% 

33% 

8% 

1 a 2 keer 

3 tot 5 keer 

6 tot 10 keer 

Meer dan 10 keer 

42% 

25% 

17% 

17% 

ACTIEF GEBRUIK 

GEMAAKT VAN 

CONTACTEN, N=41 

 CONTACT GELEID TOT 

SAMENWERKING, 

N=41 

 KARAKTERISERING 

SAMENWERKING, N=21 
 FREQUENTIE 

SAMENWERKING 

N=22 

 

Nee 10% Nee 46%     

Ja 90% Ja 54%     

Soms 

Regelmatig 

Vaak 

49% 

39% 

2% 

Beetje 

Enige 
34% 

20% 
Incidenteel informeel  

Structureel informeel 

Incidenteel formeel 

Structureel formeel 

59% 

14% 

27% 

0% 

1 a 2 keer 

3 tot 5 keer 

6 tot 10 keer 

Meer dan 10 keer 

67% 

29% 

0% 

5% 
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5.3  Competentiefunctie 

5.3.1. Prestaties competentiefunctie 

De competentiefunctie is de tweede van de drie prestatievelden van Pearls in Policing. Het 
zwaartepunt van de competentiefunctie ligt de IALG. Bij de conferentie is deze ook aan de 
orde maar meer nevengeschikt aan de beide andere doelstellingen.  

 Conferentie 

Pearls in Policing beïnvloedt de manier waarop politieleiders naar de wereld kijken, proble-
men percipiëren, analyseren en vervolgens in een mondiaal perspectief plaatsen. Zowel in 
de interviews als in de enquête komt dit punt naar voren. Het ontwikkelen van een mondi-
aal perspectief op de politie is de competentie die deelnemers aan de conferentie het 
sterkst verbeterd vinden door hun deelname: driekwart van de respondenten van de enquê-
te onder conferentiedeelnemers vindt deze competentie aanzienlijk of zeer sterk verbeterd. 
Tabel 5.8 laat dit zien. Ook op de overige ondervraagde competenties vinden de deelnemers 
dat er ontwikkeling van hun competenties heeft plaatsgevonden, maar deze ontwikkeling is 
minder uitgesproken. Op de conferentie loopt de competentieontwikkeling vooral peer to 
peer: politieleiders leren van elkaar in de interactie tijdens de verschillende sessies. De aca-
demische inbrengt speelt hierin een belangrijke faciliterende rol. 
 
TABEL 5.8: IN HOEVERRE HEEFT UW DEELNAME AAN DE CONFERENTIE BIJGEDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE 

ONDERSTAANDE COMPETENTIES? 

N=14 NIET 

VERBETERD 

ENIGSZINS 

VERBETER 

AANZIENLIJK 

VERBETERD 

ZEER STERK 

VERBETERD 

Ontwikkelen van een mondiaal 

perspectief op de politie 

0% 23% 54% 23% 

Vertrouwensrelaties opbouwen 0% 46% 38% 15% 

Praktische resultaten bereiken in 

een internationale context 

23% 31% 38% 8% 

Ontwikkelen gevoel voor 

politieke en diplomatieke 

verhoudingen 

7% 62% 23% 8% 

Doorbreken taal- en culturele 

barrières  

8% 62% 31% O% 

Internationale projecten aangaan 33% 50% 17% 0% 

 

 

 IALG 

De doelstelling van de competentieontwikkeling van aankomende politieleiders is vooral 
uitgewerkt in het IALG. In de vragenlijst is de deelnemers een serie competenties voorge-
legd en is gevraagd in hoeverre deze competenties verbeterd zijn door hun deelname aan 
de IALG. Deze competenties kunnen in drie thema’s gegroepeerd worden: 

1. internationaal opereren 
2. academische en methodologische vaardigheden 
3. internationaal leiderschap 

 
Over de hele linie geven de deelnemers aan dat de gevraagde competenties verder ontwik-
keld zijn door deelname aan het IALG. Het sterkst ontwikkeld in de ogen van de deelnemers 
zijn de competenties onder de noemer internationaal leiderschap en vaardigheden in het 
toepassen van zogenaamde future methodologies. Het meest in het oog springt ook hier het 
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item “het ontwikkelen van een mondiaal perspectief op de politie. De bijdrage die deelname 
aan het IALG levert aan de Bildung van aankomende politieleiders is het vermogen het poli-
tievak in een internationaal perspectief te plaatsen. Dat is het besef dat de problemen waar 
de politieman of vrouw op straat mee geconfronteerd worden vrijwel zonder uitzondering 
een internationale dimensie hebben.  
 
TABEL 5.9: IN HOEVERRE HEEFT UW DEELNAME AAN HET IALG BIJGEDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE 

ONDERSTAANDE COMPETENTIES? 

N=40 NIET 

VERBETERD 

ENIGSZINS 

VERBETERD 

AANZIENLIJK 

VERBETERD 

ZEER STERK 

VERBETERD 

Internationaal opereren     

Doorbreken taal- en culturele barrières  8% 40% 45% 8% 

Ontwikkelen gevoel voor politieke en 

diplomatieke verhoudingen 

10% 56% 31% 3% 

Internationale projecten aangaan 13% 30% 48% 10% 

Vertrouwensrelaties opbouwen 5% 38% 46% 10% 

Praktische resultaten bereiken in een 

internationale context 

8% 

 

48% 

 

35% 

 

10% 

 

Academische vaardigheden     

Vaardigheden m.b.t. “future methodologies” 

toepassen 

3% 28% 43% 28% 

Mondiale of toekomstige ontwikkelingen in een 

strategisch rechtshandhavingsraamwerk vertalen 

3% 25% 55% 18% 

Academische vaardigheden ontwikkelen 20% 53% 15% 13% 

Internationaal leiderschap     

Een versterke visie op politieleiderschap ontwik-

kelen 

0% 28% 45% 28% 

Ontwikkelen van een mondiaal perspectief op de 

politie 

5% 

 

18% 

 

53% 

 

25% 

 

 

5.3.2. Waardering competentiefunctie 

 Conferentie 

De sfeer van open interactie tussen de deelnemers aan de conferentie is cruciaal in de 
waardering van de competentiefunctie. Deelnemers dragen allen dezelfde soort eindver-
antwoordelijkheid als politieleider. Men herkent elkaars problemen en uitdagingen en leert 
van elkaar en elkaars benadering. Alleen kennis consumeren is niet genoeg. Er wordt een 
actieve deelname verwacht. Dat de conferentie hierin slaagt deze te bewerkstelligen draagt 
in belangrijke mate bij aan de waarding. In een van de interviews wordt het vermogen te 
leren en (academische) kennis op te nemen en toe te passen binnen de politieorganisatie 
benoemd als een competentie die van cruciaal belang wordt voor huidige en toekomstige 
politieleiders. Op dit punt grijpen de waardering voor de competentiefunctie en de denk-
tankfunctie van de conferentie sterk in elkaar.  

 IALG 

Voor veel deelnemers is de deelname aan de IALG een fascinerende ervaring die veel indruk 
maakt, zo blijkt uit interviews en de enquête. De persoonlijke nominatie voor het program-
ma door de hoogste chefs draagt hieraan bij. Gevraagd naar de overwegingen vooraf en de 
waardering achteraf valt met name het kennisaspect op. De inhoud en de onderwerpen van 
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het programma staan op de eerste plaats in de overwegingen deel te nemen. Het ontwikke-
len van de eigen kennis en het bijdragen aan een body of knowledge worden achteraf het 
meest gewaardeerd door de deelnemers. Op de derde plaats staat de mogelijkheid om het 
netwerk uit te breiden.  
 

TABEL 5.10 RANKING OPBRENGSTEN IALG: ZET DE RESULTATEN  VAN UW DEELNAME AAN HET IALG 

IN VOLGORDE VAN MEEST NAAR MINST BELANGIJK 
N=29 Gem. itemscore

37
 

Ontwikkelen eigen kennis 3,0 

Bijdragen aan body of knowledge 2,1 

Uitbreiden netwerk 1,9 

Ontwikkelen competenties 1,8 

Bijdragen aan verspreiden inzichten  1,5 

 
Bijna de helft (46%) van de deelnemers aan het IALG heeft ook andere internationale pro-
gramma’s gevolgd die gericht zijn op leiderschapsontwikkeling. Een ruime meerderheid van 
deze groep vindt dat het IALG meer heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van zijn compe-
tenties dan de andere programma’s. Minder dan 20% van deze groep vindt dat het IALG 
minder aan zijn competenties heeft bijgedragen. De gegevens uit de enquête ondersteunen 
het overwegend positieve beeld dat in de interviews naar voren kwam: het IALG is een 
uniek leerprogramma dat een sterke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van 
aankomende politieleiders. In verschillende interviews met binnenlandse en buitenlandse 
politiefunctionarissen is het unieke en waardevolle karakter van het programma meerdere 
malen onderschreven.  
 

TABEL 5.11: WAARDERING IALG  T.O.V. ANDERE PROGRAMMA`S 
HOE WAARDEERT U HET IALG IN VERGELIJKING MET DE ANDERE 

PROGRAMMA`S WAAR U AAN DEELGENOMEN HEEFT? 

DE BIJDRAGE VAN IALG AAN MIJN COMPETENTIES IS …  

N= 17 

Veel minder  

Minder  

Ongeveer hetzelfde 

Meer 

Veel meer  

4% 

15% 

27% 

42% 

12% 

5.3.3. Doorwerking competentiefunctie 

Conferentie 
Doorwerking van de compententiefunctie zit voor de conferentie deelnemers vooral in het 
meenemen en toepassen van de sfeer van inhoudelijke reflectie op de positie en uitdagin-
gen van het politieleiderschap uit het conferentie naar het werk van alle dag. Zo blijkt uit de 
interviews met deelnemers. Het open en interactieve niveau van de discussies, buiten de 
waan van de dag, nodigt uit tot kritische reflectie op het eigen functioneren en het functio-
neren  van de politieorganisatie waar men werkzaam is. Deze houding van kritische reflectie 
probeert men mee te nemen in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld door het organise-
ren van tegenspraak.  
 

                                                           
37

Als volgt berekend: item genoemd op plaats 1 scoort 4, plaats 2 scoort 3, etc. Dit geeft elk item uit de lijst een totaalscore op 

basis van de ranking van de respondenten. De gemiddelde itemscore is hiervan het rekenkundig gemiddelde. De minimale 
waarde op de schaal die aldus verkregen wordt is 0, de maximale waarde is 4 bij een totaal van 5 items. 
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IALG 
Het IALG is in de beleving van de deelnemers een unieke leerervaring, die de deelnemers 
vormt, zeker voor wat betreft hun  ideeën over leiderschap. Het programma geeft de deel-
nemers vertrouwen in de toekomst van rechtshandhaving, maakt de deelnemers naar hun 
eigen idee tot betere leiders en vergroot het vermogen om samen te werken. Dat is het 
beeld van de doorwerking in termen van leeropbrengsten dat uit de stellingen uit de enquê-
te onder de deelnemers naar voren komt in tabel 5.12.  
 

TABEL 5.12: STELLINGEN DOORWERKING IALG 
N=40 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS EENS NOCH 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

IALG was een unieke leerervaring 0% 0% 3% 20% 78% 

Deelname aan de IALG heeft mijn 

ideeën over politieleiderschap 

gevormd 

0% 0% 10% 55% 35% 

Deelname aan de IALG heeft me 

vertrouwen gegeven in de toekomst 

van rechtshandhaving 

0% 0% 33% 45% 23% 

Deelname aan de IALG heeft een 

betere leider van me gemaakt 

0% 0% 28% 48% 25% 

Deelname aan de IALG heeft mijn 

vermogen om met mensen samen te 

werken vergroot, ongeacht hun 

achtergrond  

3% 5% 23% 48% 23% 

 
Eén van de alumni van het IALG verwoorde de leerervaring en de manier waarop deze 
doorwerkt in het functioneren als volgt: 

… I was at times under-confident in my ability to operate at both a senior and in-

ternational level. Attending the IALG stretched me intellectually but also proved to 

myself I could operate effectively at a senior level. This confidence has been sus-

tained and contributed to my current temporary promotion. I frequently call on my 

experiences at IALG to get me through current work situations. The learning and 

benefit from the programme continues in how I intellectually respond to challenges, 

interact with officers and consider international co-operation… 

Deelnemers aan het IALG is tevens gevraagd in hoeverre hun deelname een het programma 
bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van hun carrière. Het beeld dat uit de rechte tellin-
gen naar voren komt is dat deelnemers hun deelname aan het IALG in de meerderheid 
(55%) als een interessante stap beschouwen. Tabel 5.13 laat dit zien.  
 

TABEL 5.13: BIJDRAGE IALG AAN CARRIERE 
HOE HEEFT UW DEELNAME AAN HET IALG BIJGEDRAGEN AAN DE 

ONTWIKKELLING VAN UW CARRIERE? 

N=38 

Deelname aan de IALG was een interessante stap 

Deelname aan de IALG was een belangrijke  stap 

Deelname aan de IALG was een cruciale stap 

55% 

34% 

11% 

 
Een belangrijk deel van de respondenten heeft in de afgelopen drie jaar deelgenomen aan 
het IALG. Deze periode is waarschijnlijk te kort voor de deelnemers om een aanzienlijke stap 
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in de carrière te hebben kunnen nemen. Wanneer we de eerdere jaargangen van het IALG 
afzetten tegen de latere jaargangen en dan opnieuw kijken naar de beoordeling van de 
deelnemers zien we het volgende. Eerdere jaargangen van het IALG beoordelen de bijdrage 
van het programma aan hun carrière relatief vaker als belangrijk of cruciaal dan de latere 
jaargangen. Tabel 5.14 laat dit in kruistabelvorm zien. 
 

TABEL 5.14:KRUISTABEL BIJDRAGE AAN CARRIERE X JAARGANG (ABSOLUTE AANTALLEN) 38 
N=38 

 

 JAARGANGEN 

2008-2010 

JAARGANGEN 

2011-2013 

INTERESSANT Geobserveerd 

Verwacht 

4.0 

7.2 

17.0 

13.8 

CRUCIAAL OF BELANGRIJK Geobserveerd 

Verwacht 

9.0 

5.8 

8.0 

11.2 

 
Het feit dat de oudere jaargangen hun deelname aan het IALG van groter belang achten 
voor hun carrière dan de jongere jaargangen kan er op duiden dat het IALG inderdaad in 
belangrijke mate doorwerkt in de carrières van de aankomende politieleiders die voor het 
programma geselecteerd zijn.  

5.4  Denktankfunctie 

5.4.1. Prestaties denktankfuntie 

Bij de prestaties van de denktankfunctie hangen de prestaties van de conferentie samen 
met die van het IALG. De leeropdracht voor het IALG resulteert in een inhoudelijke presen-
tatie over het onderwerp aan de conferentie.   

 Conferentie 

Het beeld dat uit de enquête komt is dat betrokkenen en deelnemers aan de conferentie 
het eens zijn met de stelling dat de conferentie als een denktank voor politieleiders functio-
neert en de strategische gedachtenvorming bij politieleiders stimuleert. De onderwerpen 
die op de conferentie besproken worden zijn relevant. Ook identificeert de conferentie vol-
gens de deelnemers de meest belangrijke onderwerpen voor de toekomst van het politie-
vak, zoals cruciale maatschappelijke ontwikkelingen, strategische vraagstukken en nieuwe 
concepten. Tabel 5.15 geeft hiervan een overzicht. 
 

TABEL 5.15:STELLINGEN DENKTANKFUNCTIE CONFERENTIEDEELNEMERS 
N=14 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS EENS NOCH 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Naar mijn idee zijn de onderwerpen 

van de conferentie hoogst relevant 

voor de politie 

0% 0% 0% 29% 71% 

Tijdens de conferentie zijn de 

belangrijkste onderwerpen over de 

(toekomst van) de politie benoemd 

0% 0% 7% 79% 14% 

De conferentie werkt als een 

denktank voor politieleiders 

0% 0% 0% 36% 64% 

                                                           
38 Dit verschil is onderworpen aan een Chi2 toets en significant bevonden:  Chi2=4,8 met  df=1 en p=0,03 
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Als conferentiedeelnemers hebben 

we cruciale ontwikkelingen, 

concepten en strategische 

ontwikkelingen voor de toekomst 

van de politie geidentificeerd 

0% 0% 0% 62% 38% 

 
Gevraagd naar de rol van de academici dan gaat het de conferentiedeelnemers vooral om 
wetenschappelijke input voor de discussies en inspirerende bijdragen en kritische feedback 
en minder om de wetenschappelijke validatie en de wetenschappelijke context voor de 
ideeën die door deelnemers zijn geopperd. Onderwerpen bevinden zich vaak op een hoog, 
strategisch abstractieniveau. Het is de conferentie te doen om de strategisch/tactische ver-
taling van deze ontwikkelingen en concepten naar de praktijk van de politieleider en niet 
zozeer om de ontwikkeling van fundamentele nieuwe kennis per se. De insteek is die van de 
pracademic: de koppeling van praktijk en wetenschap. De conferentie bepaalt zijn eigen 
inhoudelijke koers door middel van de afsluitende discussie die leidt tot het bepalen van de 
onderwerpen van de werkgroepen en de leeropdracht voor de volgende conferentie. Dit 
heeft zijn weerslag op de doorwerking van kennis en inzichten die de conferentie oplevert in 
de vorm van wetenschappelijke artikelen en andere kennisproducten. Het boekwerk dat van 
conferentieverslag na iedere conferentie gepubliceerd wordt, is in die zin ook geen theore-
tisch of praktisch handboek of naslagwerk ten aanzien van de onderwerpen die op de confe-
rentie besproken zijn, maar meer een vorm van verslaglegging van de conferentie. 
 
IALG 
Ook de IALG deelnemers is gevraagd naar hun bijdrage in relatie tot de denktankfunctie. 
Ook hier valt op dat deelnemers de onderwerpen hoogst relevant vinden, zowel voor de 
toekomst van de politie als voor hun eigen intellectuele ontwikkeling als politieleider. De 
leeropdracht stimuleert intellectuele groei en is relevant voor het werk van de politieleiders. 
Tabel 5.16 geeft een overzicht. 
 

TABEL 5.16:STELLINGEN DENKTANKFUNCTIE IALG-DEELNEMERS 
N=41 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS EENS NOCH 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Naar mijn idee zijn de onderwerpen 

die op de IALG bijeenkomsten zijn 

besproken hoogst relevant voor de 

toekomst van de politie 

0% 0% 2% 49% 49% 

De onderwerpen die bij de IALG zijn 

besproken zijn hoogt relevant voor 

mijn eigen intellectuele ontwikkeling 

als politieleider 

0% 0% 7% 41% 51% 

Tijdens de IALG bijeenkomsten zijn 

de belangrijkste onderwerpen over 

de (toekomst van) de politie 

besproken 

0% 5% 7% 68% 20% 

De leeropdracht stimuleerde mijn 

intellectiuele groei 

0% 0% 5% 49% 46% 

De leeropdracht was nuttig voor 

mijn werk als politieleider 

0% 0% 15% 54% 32% 

Ik was in staat een persoonlijke 

bijdrage te leveren aan de 

leeropdracht 

0% 0% 5% 56% 39% 
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De leeropdracht aan het IALG draagt naar de beleving van de deelnemers bij aan hun kennis 
op verschillende vlakken. Het meest in het oog springen de bijdrage aan de kennis over de 
toekomstige ontwikkeling van de maatschappij en de rol van de rechtshandhaving. Bijna 
90% van de deelnemers is het met deze stelling eens. Ook is bijna 90% van de deelnemers 
het eens met de stelling dat de hun bijdrage aan de leeropdracht de algemene kennis over 
het onderwerp vergroot heeft. Tabel 5.17 geeft een overzicht. 
 

TABEL 5.17:STELLINGEN DENKTANKFUNCTIE IALG-DEELNEMERS 
N=41 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS EENS NOCH 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Het IALG heeft mijn kennis over de 

toekomstige ontwikkeling van de 

maatschappij en de rol van 

rechtshandhaving verbeterd 

0% 0% 12% 56% 32% 

De IALG heeft mijn kennis over de 

toekomstige ontwikkeling van 

politiemethoden verbeterd 

0% 5% 25% 55% 15% 

De IALG heeft mijn kennis van 

politieleiderschap verbeterd 

0% 0% 17% 54% 29% 

De IALG heeft mijn kennis van 

internationale samenwerking binnen 

een rechtshandhavingscontext 

verbeterd 

0% 7% 20% 32% 41% 

De discussie over de resulatten van 

de leeropdracht tijdens de 

conferentie heeft mijn kennis van 

het onderwerp verbeterd 

0% 5% 15% 46% 34% 

Onze bijdrage aan de leeropdracht 

heeft de algemene kennis over het 

onderwerp vergroot 

0% 2% 10% 51% 37% 

5.4.2. Waardering denktankfunctie 

De denktankfunctie van de conferentie wordt in hoge mate gewaardeerd door de deelne-
mende politieleiders. De deelnemers hebben grote invloed op de keuze van de onderwer-
pen die besproken worden. De discussies en gespreksonderwerpen zijn relevant voor het 
werk als politieleider en er zijn weinig onderwerpen die direct gemist worden. “Wat we 
hebben gemist zetten we op de lijst voor 2014,” merkte een van de respondenten in dit 
verband op. Aan de andere kant is er ook kritiek op de huidige werkwijze en bestaat bij 
sommige betrokkenen de indruk dat de thematische invulling van de volgende conferentie  
soms te snel en ad hoc geregeld moet worden aan het eind van de conferentie. 
 

…Het bepalen van de thema’s van de volgende bijeenkomst is op dit moment een 
beetje handjeklap. Dat vindt de laatste drie uur van de bijeenkomst plaats. Men 
moet het thema je gunnen. Er wordt dan op stel en sprong een co-driver gezocht 
voor een thema. Er zit geen doordachte agenda achter de keuzes van thema’s. Er 
zou veel beter per thema gekeken moeten worden: welke organisaties hebben we 
voor dit thema nodig, welke coalitie is nodig en welke thema’s dragen bij? 

 
Pearls in Policing functioneert als een pracademische denktank. De discussies richten zich op 
het vertalen van de mondiale vraagstukken naar het domein van politie en veiligheid. Het 
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gaat meer om het toepassen van bestaande (academische) inzichten binnen het veiligheids-
domein dan om het ontwikkelen van nieuwe, baanbrekende concepten, paradigma`s en 
academische excellentie. Als denktank helpt Pearls de politieleiders bij het vaststellen, bij-
stellen en prioriteren van onderwerpen voor de beleidsagenda voor de eigen organisatie.  
 
Pearls en sociale ontwikkelingen 
 
Pearls in Policing opereert als denktank vrij scherp op de tijdsgeest. De onderwerpen die 
besproken worden reflecteren de mondiale thema`s die op dat moment actueel zijn. In 
2007-2008, de periode van de mondiale hoogconjunctuur voorafgaand aan de kredietcrisis, 
spelen thema’s als globalisering en schaarste een belangrijke rol. In de klimaatdiscussie die 
op dat moment zijn voorlopig hoogtepunt vindt speelt het vertrouwen in modelmatige 
toekomstprojecties een grote rol. Dit vinden we terug in de onderwerpen van Pearls in die 
tijd. In de jaren 2009 en 2010 domineert de kredietcrisis de mondiale headlines. Dit is te-
vens de periode van stormachtige groei van het gebruik van social media. Facebook groeit 
tussen januari 2009 en oktober 2012 van 150 miljoen naar 1 miljard gebruikers. In 2011 
domineren de Arabische lente en de Occupy-beweging het nieuws. In de slipstream van 
deze gebeurtenissen is er in de media aandacht voor klokkenluiders als Julian Assange en 
Edward Snowden, het hackerscollectief Anonymous en enkele grote DDOS-aanvallen. In 
2010 was legitimiteit en het vertrouwen van burgers het onderwerp van de IALG opdracht 
en in 2012 is cybercrime een belangrijk onderwerp in een van de werkgroepen. Vanaf 2012 
en 2013 spelen onderwerpen rond begrotingstekorten een dominante rol in de westerse 
media. In Europa gaat het over begrotingsdiscipline en de 3% begrotingsnorm, in de VS 
beleeft de discussie rond het federaal begrotingsplafond een dieptepunt met de federal 
shutdown in het najaar van 2013. Op de Pearls conferenties van 2012 en 2013 staan on-
derwerpen als de (maatschappelijke) waarde van de politie en het meten van effectiviteit 
op de agenda. Dit zijn onderwerpen die goed passen in een context van toegenomen druk 
op budgetten.  
 
Pearls als denktank volgt de tijdsgeest, benoemt actuele problemen en reageert op de (stra-
tegische) uitdagingen waar politieorganisaties op dat moment voor staan. Op de vraag of de 
denktank op een adequate wijze de uitdagingen van de toekomst identificeert en daar ant-
woorden op formuleert is kentheoretisch geen antwoord te geven. Het zit in de genen van 
veel denktanks naar de toekomst te willen kijken. Pearls vormt daarop geen uitzondering. 
De IALG opdracht van 2009 behelsde bijvoorbeeld het uitwerken van een aantal scenario`s 
voor 2020. Als intellectuele exercitie hebben dergelijke projecten een zeker nut. Ze vertellen 
ons echter vooral iets over onze perceptie van het heden en recente verleden. Groot ver-
trouwen in toekomstvoorspellingen op basis van projecties uit het verleden dient met de 
nodige scepsis bekeken te worden, omdat deze projecties geen rekening houden met zgn. 
Black Swan events. Dit zijn gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid of voorspelbaar-
heid, maar een grote impact op de uitkomst.39 Als kritiekpunt wordt ook genoemd dat de 
thema’s soms een aangename abstractie kennen voor de deelnemers: 
 

…Het is allemaal ver weg, daarom blijft het gezellig en hoef je niet het achterste van 
de tong te laten zien. Verschil in opvattingen wordt niet scherp. Dit is echter ook een 
voorwaarde om dit soort dingen te laten plaatsvinden op dit niveau. Of je een goede 
denktank kunt zijn, dat is wel een worsteling als het ook gezellig moet blijven. Cut-
ting edge kennis is dan lastig…  

                                                           
39 Taleb,2007 
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5.4.3. Doorwerking denktankfunctie 

In de doorwerking van de denktankfunctie gaat het om twee zaken. Ten eerste de mate 
waarin de kennis en concepten vanuit Pearls hun weg hebben gevonden binnen de verschil-
lende internationale politieorganisaties. In de tweede plaats gaat het om de mate waarin de 
concepten die besproken zijn op de conferentie en in het IALG hun weerslag hebben gevon-
den in wetenschappelijke en andere publicaties.  
 

TABEL 5.18:STELLINGEN DOORWERKING DENKTANKFUNCTIE CONFERENTIEDEELNEMERS 
N=14 GEHEEL 

ONEENS 

ONEENS EENS NOCH 

ONEENS 

EENS GEHEEL 

EENS 

Als conferentiedeelnemers hebben 

we onderling actief kennis, 

concepten en methoden gedeeld 

0% 0% 0% 38% 62% 

Als conferentiedeelnemers hebben 

we geholpen om cruciale 

ontwikkelingen, concepten en 

strategische onderwerpen op de 

agenda van 

rechtshandhavingsinstanties te 

zetten 

0% 0% 31% 62% 8% 

Als conferentiedeelnemers hebben 

we geholpen om cruciale 

ontwikkelingen, concepten en 

strategische onderwerpen op de 

nationale politieke agenda te 

plaatsen 

0% 8% 46% 38% 8% 

  

Als we de deelnemers vragen naar de praktijken die men heeft ingezet om de doorwerking 
van concepten en kennis uit Pearls in Policing te bevorderen in de eigen organisatie ontstaat 
het volgende beeld. Deelnemers hebben naar eigen idee onderling actief kennis, concepten 
en methoden gedeeld. Ook helpt de conferentie om cruciale ontwikkelingen, concepten en 
strategische onderwerpen op de agenda van de eigen organisatie te plaatsen; 70% is het 
hier mee eens. Dit geldt in mindere mate voor plaatsen van onderwerpen op de nationale 
agenda; bijna de helft van de deelnemers is het met deze stelling eens. Tabel 5.18 geeft een 
overzicht. In de interviews is hierover gezegd dat de conferentie duidelijk geen lobby of 
beïnvloeding van de politieke agenda nastreeft. Wel zou de conferentie het professionele 
debat met de politiek aan moeten gaan. 
 
Verspreiding van de kennis en concepten gaat vooral via gesprekken en individuele contac-
ten. Van georganiseerde vormen van kennisdeling zoals debriefings of het houden van mee-
tings op nationaal niveau is veel minder sprake. Wel is er doorwerking in beleidsprogram-
ma`s via de hiërarchische lijnen.  
 
Er wordt door bijna de helft van de IALG deelnemers en meer dan de helft van de conferen-
tiedeelnemers opdracht gegeven aan onderschikten om een follow up te geven aan een 
onderwerp. Bij de conferentiedeelnemers geeft een derde van de respondenten aan een 
specifiek beleid of programma te hebben ingesteld naar aanleiding van onderwerpen die op 
de conferentie besproken zijn.  
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Het delen en borgen van kennis via het schrijven van wetenschappelijke artikelen of artike-
len in politietijdschriften vindt veel minder plaats. De conferentieverslagen en bijdragen 
blijven de belangrijkste weerslag van de conferentie in geschrift. Tabel 5.19 geeft een over-
zicht. 
 

TABEL 5.19: WELKE PRAKTIJKEN HEEFT U INGEZET OM DE DOORWERKING VAN CONCEPTEN UIT DE 

CONFERENTIE TE BEVORDEREN? 
N=43 IALG 

N=43 

CONF. 

N=14 

Persoonlijke gesprekken en afspraken met individuele politiemensen 

specifiek over de conferentie 

88% 79% 

Refereren aan de conferentie in gesprekken 86% 93% 

Debriefing over de conferentie 47% 29% 

Conferentie of officiele bijeenkomst over de conferentie op nationaal niveau 16% 14% 

Specifieke opdracht tot follow up aan medewerker of organisatie 40% 57% 

Specifiek beleid of programma nav onderwerpen op de conferentie 12% 36% 

Schrijven van wetenschappelijke artikelen 14% 14% 

Schrijven van artikelen in politietijdschrift 5% 21% 

 Conferentie 

De conferentieverslagen genieten overigens wel een grote mate van bekendheid onder de 
conferentiedeelnemers. Bijna alle respondenten hebben de publicaties zelf gelezen en ruim 
85% van de respondenten maakt ook gebruik van de conferentiepublicaties. Dit gebruik zit 
voor de overgrote meerderheid in het conceptueel gebruik.  

 Wetenschappelijke en andere publicaties 

De doorwerking van de denktankfunctie van Pearls is nader onderzocht met behulp van een 
gestructureerde analyse van de zoekresultaten binnen een aantal universitaire en openbare 
catalogi op voor Pearls in Policing relevante zoektermen en auteursnamen. In totaal is in 
tien catalogi met behulp van vijftien unieke combinaties van zoektermen gezocht. Dit resul-
teert in een beperkt aantal titels, namelijk in totaal 34 unieke titels binnen de onderzochte 
catalogi. Onder deze 34 zijn de zes gepubliceerde conferentierapporten, negen artikelen die 
direct naar aanleiding van de conferentie zijn geschreven en 19 verwijzingen naar Pearls in 
overige artikelen. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht van de resultaten en titels opge-
nomen.  
 

TABEL 5.20: OVERZICHT CATALOGUSONDERZOEK 
CATALOGUS EN AANTAL ZOEKTERMEN TOTAAL 

RELEVANTE 

HITS 

TOTAAL 

UNIEKE 

HITS 

CONFERENTIE 

RAPPORT 

ARTIKELEN 

N.A.V.  

CONFERENTIE 

OVERIGE 

VERWIJZINGEN 

Politieacademie Nederland (10) 12 8 6 1 1 

Canadian Police College (6) 4 4 1 3  

Australian Institute Police 

Management (5) 

10 5 5   

Library of Congress (USA) (10) 1 1  1  

National Police Library UK (7) 1 1 1   

PiCarta (11) 12 5 5   

WorldCat (11) 18 8 6 2  

Google Books (11) 26 14 4 1 9 
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Google Web (11) 48 25 5 6 14 

Google Scholar (11) 16 8 1 1 6 

Totaal unieke titels binnen alle 

onderzochte catalogi 

 34 6 9 19 

5.5  Doorwerking binnen de Nationale Politie 

Om inzicht te krijgen in de doorwerking van PiP binnen de Nederlandse politie is een enquê-
te gehouden onder de zgn. top 58 politiefunctionarissen van Nederland en de stafmedewer-
kers internationaal van de regionale eenheden.40 Ook is het onderwerp in de verschillende 
interviews, zowel met bij PiP en het IALG betrokken deelnemers als relatieve buitenstaan-
ders, aan bod gekomen. Door een tegenvallende respons op de enquête onder de top 58 
geven deze resultaten slechts een indicatief beeld, dat echter wel ondersteuning vindt in de 
uitkomst van de gesprekken die gevoerd zijn.  
 
Voordat er sprake kan zijn van doorwerking binnen de politie moeten de relevante actoren 
in staat zijn geweest kennis te nemen van de ideeën en concepten die op de conferentie en 
in de IALG besproken zijn. Het beeld dat ontstaat, is dat de relevante actoren vaak wel glo-
baal op de hoogte zijn van het bestaan en de opzet van de conferentie en in iets mindere 
mate de IALG en dat beide initiatieven slechts matig gewaardeerd worden. Ter vergelijking 
zijn er indicaties dat programma`s als Columbus en het Leertraject Internationaal Manage-
ment Development een grotere bekendheid en een hogere waardering genieten. Het secre-
tariaat van Pearls voert op dit punt aan dat dit is mogelijk te verklaren is door de constate-
ring dat onder de top 58 nooit enige werving/communicatie voor Pearls of het IALG heeft 
plaatsgevonden en dat deze doelgroep wel actief benaderd is voor deelname aan het Co-
lumbus of het IMD programma. 
 
De matige bekendheid en waardering voor PiP willen niet zeggen dat de doelstellingen van 
PiP, los van het initiatief zelf, niet onderschreven worden. Men acht het van belang dat de 
top van de politie een platform heeft waar ze internationale ervaring op kunnen doen en 
een netwerk opbouwen. Ook onderschrijft men het belang van een platform waar de poli-
tietop met vakgenoten uit het buitenland kan spiegelen over hun professie en mondiale 
ontwikkelingen die van belang zijn voor veiligheid en ordehandhaving. 
 
De conferentieverslagen zijn een belangrijke schakel om kennis te nemen van de ideeën en 
concepten van PiP. De publicaties zijn bekend en worden gelezen, maar leiden slechts be-
perkt tot beïnvloeding van standpunten en doorwerking in de praktijk. De kwaliteit van de 
publicaties krijgt een ruime voldoende, maar de bruikbaarheid in de praktijk een onvol-
doende tot een krappe voldoende.  
 
PiP heeft binnen de Nationale Politie een imagoprobleem. De uitstraling van PiP is presti-
gieus. Prestige wringt in een tijd van begrotingsdiscipline, reorganisatie en verantwoor-
dingsdruk. Het negatieve imago van PiP is door verschillende gesprekspartners aan de orde 
gesteld en kan een verklaring bieden voor het ambivalente beeld dat uit de enquête naar 
voren komt. Het zou ook voor een deel de teleurstellende respons kunnen verklaren.  

                                                           
40 Deze functionarissen zijn in januari 2013 benoemd en niet actief betrokken geweest bij Pearls. 
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5.6  Doorwerking binnen het politieonderwijs 

 Columbus programma en IMD 

De SPL biedt binnen de Politieacademie, in samenwerking met het instituut Clingendael het 
internationale leerprogramma Columbus aan. Tevens wordt samengewerkt met de Afdeling 
Internationale Samenwerking van de Nationale Politie en de Federale Politie van België. 
Verder dient opgemerkt te worden dat aandacht voor de internationale aspecten van poli-
tiewerk niet alleen plaatsvindt binnen het formele politieonderwijs. Ook binnen enkele regi-
onale eenheden wordt er op verschillende functieniveau`s enige aandacht besteed aan de 
opleiding op het gebied van de internationale aspecten van politiewerk.  
 
Binnen het Columbusprogramma van vijf leerblokken van twee dagen worden deelnemers 
in staat gesteld hun inzicht in de Europese en mondiale ontwikkelingen uit te breiden en de 
specifieke invloed daarvan op het politievak in binnen- en buitenland te verkennen. Deze 
cognitieve ontwikkeling kan als eerste bouwsteen worden gebruikt bij verdere ontwikkeling 
van de deelnemers op het internationale veld. De uitgangspunten bij het leertraject Colum-
bus zijn: 

 mondiale ontwikkelingen relateren aan operationeel leidinggeven; 
 aanbod van competenties, zoals interculturele communicatie en diplomatieke vaar-

digheden; 
 sterk accent op cognitieve ontwikkeling; 
 behandeling van casuïstiek; 
 individuele opdrachten voor het schrijven van een essay.  

 
Het programma kent twee doelstellingen. Aan de ene kant kennis maken met die dossiers 
en geïnformeerd worden met datgene wat in Europa speelt. Tweede belangrijke lijn is dat 
de deelnemers een bepaald internationaal thema uitlichten en uitdiepen dat men afsluit 
met het schrijven van een essay. Hierin worden de deelnemers begeleid door verschillende 
academici. Het programma staat open voor politiefunctionarissen op (aankomend) strate-
gisch niveau binnen Politie Nederland.41  
 
Naast, of eigenlijk als aanvulling op het Columbus programma kent de SPL het Leertraject 
Internationaal Management Development (IMD).42 Dit twee jaar durende leertraject is be-
doeld om (maximaal zes) zeer getalenteerde Nederlandse politieleiders klaar te stomen om 
internationaal effectief te kunnen werken. Deelnemers participeren gedurende ongeveer 
negen maanden in een intensief leertraject om vervolgens maximaal vijftien maanden op 
een relevante internationale positie gedetacheerd te worden. Het leergedeelte bestaat uit 
deelname aan Columbus, vaardigheids- en ervaringsleren, persoonlijke ontwikkeling door 
middel van coaching en trajectbegeleiding, en een verdieping in de internationalisering van 
de Nederlandse politie door deel te nemen en bij te dragen aan relevante (internationale) 
bijeenkomsten. 

 Koppeling met PIP 

Het programma van zowel Columbus als IMD kent qua inhoud geen directe koppeling met 
PiP. Wel wordt deze programma`s gebruik gemaakt van het netwerk dat uit PiP voortkomt, 
bijvoorbeeld werkbezoeken of stageplekken. Zo ontvangen conferentiedeelnemers IMD 
deelnemers tijdens hun learning journeys. De thema’s die tijdens de conferentie en de IALG 
worden besproken, worden niet direct gebruikt als input voor het Columbus programma of 

                                                           
41 Vanaf salarisschaal 13. 
42 Het IMD programma is sinds najaar 2012 niet meer onderdeel van de SPL maar van de Nationale Politie. 
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IMD. De IALG papers worden niet gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Ditzelfde geldt voor 
de publicatie die wordt vervaardigd na iedere PiP conferentie. Het gebrek aan directe in-
houdelijke koppeling en integratie van PiP en Columbus (en daarmee ook IMD) manifesteert 
zich met ingang van het jaar 2014 sterker dan daarvoor. Tot en met 2013 werd de begelei-
ding van het Columbus programma, naast Clingendael, verzorgd door twee personen die 
sterk zijn verbonden met PiP. Zij bepaalden, samen met Clingendael, de inhoudelijke koers 
van het programma. Met ingang van 2014 is deze personele link niet meer aanwezig.  

5.7  Nevendoelstellingen 

 Nederland en Den Haag als Capital of Peace and Justice 

In de interviews met een aantal opinieleiders op het gebied van veiligheidsvraagstukken in 
een internationale context wordt het belang van initiatieven als Pearls voor de status van 
Nederland als toonaangevend land op het gebied van internationale samenwerking onder-
streept. Nederland heeft nog steeds de status van gidsland als het gaat om vraagstukken 
rond justitie en internationaal recht. Dit ondanks de deuken die het Nederlands imago de 
afgelopen jaren heeft opgelopen door wat gesprekpartners omschrijven als “de neiging zich 
terug te trekken achter de dijken”. Er is een grote mate van waardering voor de rol die Ne-
derland speelt op internationale fora. Het organiseren, leiden en financieren van een initia-
tief als Pearls in Policing past daarin. De veronderstelling daarbij is dat projecten als Pearls in 
Policing bijdragen aan de profilering van Nederland en Den Haag als internationale stad van 
Vrede en Recht en op die manier ook een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat van een 
stad als Den Haag voor de huisvesting van internationale (veiligheids)organisaties. In hoe-
verre deze veronderstelde neveneffecten ook daadwerkelijk optreden hebben we in het 
kader van dit onderzoek niet vast kunnen stellen. In dit verband is opvallend dat de confe-
rentie in 2013 juist in Amsterdam en niet in Den Haag georganiseerd is.  

 Draagvlak Nederlandse kandidatuur voor internationale posities 

Als het gaat om het creëren van draagvlak voor de Nederlandse kandidatuur voor internati-
onale posities is het in de eerste plaats van belang een geschikte kandidaat te hebben, die 
voldoende ervaring en gezag heeft om internationaal te kunnen opereren. Pearls biedt Ne-
derlandse politiemensen de mogelijkheid deze ervaring op te doen. Daarnaast is het van 
belang te kunnen beschikken over een breed internationaal netwerk en dat netwerk te kun-
nen mobiliseren. Ook daarin kan Pearls een rol spelen en bijdragen. Gesprekspartners geven 
aan dat de relatie nooit één op één te leggen is. Benoemingen op internationale topposities 
en de huisvesting van toonaangevende instellingen zijn altijd de uitkomst van een gecompli-
ceerd diplomatiek proces dat zich buiten de openbaarheid afspeelt. We kunnen in ieder 
geval vaststellen dat internationale politieorganisaties zoals Europol, Interpol en het Inter-
nationaal Strafhof op de conferentie vertegenwoordigd zijn. Met de versterking van het 
internationaal netwerk en het vergroten van de competenties van Nederlandse politielei-
ders heeft PiP in ieder geval de randvoorwaarden gecreëerd die nodig zijn voor het draag-
vlak voor een Nederlandse kandidatuur.  
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5.8  Conclusies 

In algemene zin is de waardering van de personen en partijen die bij PiP betrokken zijn 
groot. Pearls wordt een uniek platform en een unieke leerervaring genoemd. Ten aanzien 
van de netwerkfunctie kunnen we concluderen dat er een duurzaam en relevant internatio-
naal netwerk gecreëerd is. Contacten die op de conferentie gelegd zijn werken door in het 
functioneren van de politieleiders. Op persoonlijk niveau zijn de competenties van de deel-
nemende politieleiders vergroot. Deelnemers aan het IALG zien na verloop van tijd een ef-
fect op hun loopbaan. Verdere doorwerking van de competentiefunctie in de afzonderlijke 
politieorganisaties is beperkt. Pearls als denktank draagt bij aan strategische gedachten-
vorming van politieleiders. De onderwerpen die tijdens de conferentie besproken worden 
zijn scherp op de tijdsgeest. Er is sprake van enige doorwerking in de vorm van ingezette 
beleidsprogramma`s. Doorwerking in bredere zin in academische publicaties en het breder 
beschikbaar maken van de kennis die binnen de denktankfunctie is opgedaan is beperkt. 
Ook breder binnen de Nederlandse politie is de doorwerking van PiP zeer beperkt en ligt er 
geen verdere koppeling met het politieonderwijs. Binnen de Nederlandse politie lijkt PiP last 
te hebben van een imagoprobleem. Het is plausibel dat PiP in bescheiden mate bijdraagt 
aan de nevendoelstelling van de profilering van Den Haag als internationale stad van vrede 
en veiligheid, maar de mate waarin is uiteindelijk niet goed vast te stellen. Met de verster-
king van het internationaal netwerk en het vergroten van de competenties van Nederlandse 
politieleiders heeft PiP in ieder geval de randvoorwaarden geschapen die nodig zijn voor het 
tweede nevendoel: het creëren van draagvlak voor Nederlandse kandidatuur voor interna-
tionale posities.  
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 6 

 Doeltreffendheid 

6.1  Inleiding 

Wanneer inzicht is verkregen in de doelen, de uitvoering van de activiteiten en de prestaties 
van PiP, kunnen deze drie groepen gegevens met elkaar worden gecombineerd en in sa-
menhang worden bezien. Op die manier ontstaat inzicht in de mate waarin de uitgevoerde 
activiteiten en geleverde prestaties bijdragen aan het realiseren van de doelen, gedachten 
en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan PiP; de beleidstheorie, en daarmee in de 
effectiviteit van PiP.  
 
Het relatief abstracte niveau waarop de doelen van PiP zijn geformuleerd, in combinatie 
met de relatief vrije vorm waarin de financiële bijdrage gegoten is, maakt het onmogelijk 
om gebruik te maken van een deel van het gebruikelijke begrippenapparaat binnen het eva-
luatieonderzoek. Hierbij valt te denken aan SMART-geformuleerde doelstellingen en kwanti-
tatieve prestatie-indicatoren. Daarnaast speelt een tweede (methodologisch) probleem. De 
doelstellingen van PiP bevinden zich (deels) op het vlak van het identificeren en benoemen 
van toekomstige problemen en oplossingsrichtingen voor die problemen. Alleen de toe-
komst kan uitwijzen of de juiste problemen zijn benoemd en of de aangedragen oplossings-
richtingen enig effect hebben gesorteerd.43  
 
De beoordeling van de mate van doelbereiking vraagt dus een aangepast kader. In de vorige 
paragraaf hebben we het belang van begrippen als doorwerking en waardering geïntrodu-
ceerd. De combinatie of het product van deze twee begrippen kunnen we beschouwen als 
de impact die het PiP heeft. Dit is voor te stellen als een simpele rekensom: Impact = waar-
dering x doorwerking. 
 
Indicatoren voor doorwerking en waardering kunnen gebruikt worden om een nieuwe 
grootheid te bepalen, namelijk de impact van PiP. Kennisproducten kunnen zeer hoog ge-
waardeerd worden, maar nauwelijks enige vorm van doorwerking laten zien. Het resultaat is 
dan een niet bijzonder hoge impact. Eerder is tevens het belang van het onderscheid tussen 
de concrete en de conceptuele doorwerking van kennis beargumenteerd. De mate waarin de 
plaats van de doelstellingen en de plaats van de resultaten binnen dit assenstelsel met el-

                                                           
43 Zie N. Taleb,  2007 voor een uitgebreide verhandeling over de methodologische problemen van toekomst-projecties. 
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kaar overeen komen is een indicator voor de mate waarin de doelstellingen van PiP bereikt 
zijn. 
 
Deelvragen 
14. Wat is de impact van de activiteiten van PiP? 
15. In welke mate komt het effect dat met de uitvoering van het project PiP wordt gerealiseerd 

overeen met het door PiP beoogde effect? 
16. In welke mate komt het effect dat met de uitvoering van het project PiP wordt gerealiseerd 

overeen met de effecten die zijn beoogd door partijen die PiP financieren, in het bijzonder 
DGPol en DGRR? 

17. Hoe kan de doeltreffendheid van PiP worden beoordeeld? 

6.2  Effectiviteit 

6.2.1. Inleiding 

De beoordeling van de mate van doeltreffendheid is afhankelijk van hetgeen is geconsta-
teerd. Het is ook afhankelijk van de waarde die je daar aan hecht. De wijze waarop je tegen 
het geconstateerde aankijkt is afhankelijk van het ambitieniveau dat na wordt gestreefd.  
 
Dit ambitieniveau is op drie niveaus te beschouwen. Ten eerste is dat het ambitieniveau in 
engere zin zoals dat door de direct betrokken partijen is geformuleerd en expliciet volgt uit 
de reconstructie van de beleidstheorie. Het tweede niveau is het ambitieniveau in bredere 
zin dat verwacht mag worden vanuit nationaal perspectief. Het gaat dan om de verhouding 
tussen de geïnvesteerde middelen afgezet tegen de doorwerking voor de Nederlandse poli-
tie. Het derde niveau is het ambitieniveau in bredere zin vanuit internationaal perspectief. 
Het gaat dan om de doelstellingen van PiP afgezet tegen de eindformule: het vergroten van 
de nationale en internationale veiligheid en het versterken van internationale politiesa-
menwerking.  

 Ambitieniveau in engere zin 

Het niveau ten aanzien van vorm, deelnemersveld en uitstraling ligt hoog. Ook ten aanzien 
van de impact van de netwerkfunctie ligt de ambitie hoog: de tussendoelen spreken van een 
duurzaam netwerk en vertrouwensrelaties. Ten aanzien van de competentiefunctie ligt de 
ambitie hoog. De beleidstheorie verwacht toename van de competenties van politieleiders 
op een breed gebied, dat zou moeten doorwerken in het bevorderen van de internationale 
scope voor het dagelijks werk. Over de mate waarin deze toename van competenties breder 
zou moeten doorwerken in de politieorganisaties doet de beleidstheorie geen uitspraak. 
Ten aanzien van de denktankfunctie is het ambitieniveau dat volgt uit de beleidstheorie 
laag: van een situatie waarin er geen inhoudelijk debat is op internationaal niveau zou men 
moeten komen tot een situatie waarin er wel een debat is. Over de mate waarin dit debat 
zou moeten doorwerken in de binnen de afzonderlijke politieorganisaties en baanbrekende 
(academische) inzichten zou moeten genereren anderzijds doet de beleidstheorie geen ex-
pliciete uitspraak.  
 

Ambitieniveau vanuit nationaal en internationaal perspectief 
Met verschillende gesprekspartners is gesproken over dit ambitieniveau. Het ambitieniveau 
mag gezien de omvang van de bestede middelen in tijd, geld en commitment van de top 
hoog liggen. Vanuit nationaal perspectief mag daarom een aanzienlijke waardering en 
doorwerking van PiP verwacht worden. Het is onvoldoende wanneer de resultaten van PiP 
alleen bij de direct betrokkenen deelnemers neerslaan. Nieuwe kennis, netwerk en compe-
tenties opdoen is één opgave. Dit nieuw verworven geheel van kennis, netwerk en compe-
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tenties borgen binnen de Nederlandse politie en de academische wereld, zodat zij kan 
doorwerken in het tactische en operationeel werk van de politie, is een tweede. Deze twee-
de opgave kan niet ondergeschikt aan de eerste zijn.  
 
Hetzelfde geldt in feite voor het ambitieniveau vanuit internationaal perspectief. Ook hier 
gaat het er om een impact te genereren die verder reikt dan de direct betrokken politielei-
ders en academici. Doorwerking van de concepten, ideeën en toepassingen die binnen PiP 
ontwikkeld zijn in gezaghebbende (academische) publicaties is daarvoor een voorwaarde. 
 
In zijn vorm, deelnemersveld en uitstraling haalt PiP een hoog niveau. Of dit ook het geval is 
ten aanzien van de beoogde doelstellingen in engere en bredere zin wordt in de onder-
staande deelparagrafen beantwoord.  

6.2.2. Netwerk 

Met de netwerkfunctie van PiP werd beoogd een duurzaam netwerk op te bouwen, waarin 
sprake zou zijn van een hoge mate van onderling vertrouwen. Dit netwerk zou moeten lei-
den tot intercollegiale consultatie en aan de basis moeten staan van internationale operati-
onele samenwerking. Op dit punt is PiP effectief. Er is een duurzaam netwerk, dat hoog ge-
waardeerd wordt en een zekere mate van doorwerking kent op operationeel en niet-
operationeel vlak. Als netwerk heeft PiP een bovengemiddelde impact, zowel op een con-
creet (operationeel) niveau als op een meer conceptueel niveau.  
 
PiP is effectief als het gaat om de netwerkfunctie. Dit geldt als we naar het ambitieniveau in 
engere zin kijken, maar ook als we naar het ambitieniveau vanuit nationaal en internatio-
naal perspectief kijken.  

6.2.3. Denktank 

Met de denktankfunctie van PiP werd de versterking van de strategische gedachtenvorming 
binnen de politie beoogd. Ook op dit vlak is er een zekere prestatie geleverd, wanneer die 
wordt afgezet tegen de doelstelling en ambities in engere zin. De waardering voor het ni-
veau van de discussies, de relevantie van de onderwerpen en besproken concepten is hoog 
bij de deelnemers aan de conferentie en aan de IALG. De conferentie opereert inhoudelijk 
scherp op de tijdsgeest. Vanuit het bredere nationale en internationale perspectief kan de 
lat echter hoger liggen. De doorwerking van ideeën en concepten is sterk verbonden aan de 
persoon van de deelnemer. Er is follow up in termen van gerichte programma en acties op 
onderwerpen die besproken zijn. Borging en codificatie van de kennis binnen de afzonderlij-
ke politie organisaties en binnen de internationale academische wereld laat echter te wen-
sen over. De opbrengst in termen van aantallen publicaties is beperkt. Ondanks de hoge 
waardering van de discussies is de impact van de denktankfunctie als producent van cutting 
edge innovatieve kennis en concepten beperkt.  
 
Ten aanzien van de denktankfunctie is PiP effectief wanneer we deze effectiviteit beoorde-
len vanuit de ambitie in engere zin. Er is een discussieplatform waarin strategische gedach-
tenvorming wordt bevorderd. Vanuit het ambitieniveau dat vanuit nationaal en internatio-
naal perspectief verwacht mag worden is de denktankfunctie niet effectief. Kennis die is 
opgedaan blijft bij de deelnemers en vindt geen brede ingang in de politiepraktijk en andere 
fora. De denktankfunctie opereert meer op een conceptueel dan op een concreet niveau. 
 



DE GLANS VAN DE PARELS  

70 

 

6.2.4. Competentie 

Met de competentiefunctie werd in essentie een versterking van het vermogen van politie-
leiders om de groeiende betekenis van de internationale dimensie van het politievak profes-
sioneel te duiden beoogd. Ook op dit vlak heeft PiP een zekere prestatie geleverd, wanneer 
deze wordt afgezet tegen de doelstellingen en ambities in engere zin. De prestaties worden 
door de deelnemers hoog wordt gewaardeerd. Deelname aan het IALG is een waardevolle, 
vormende leerervaring. Deelnemers beschouwen hun deelname na verloop van tijd als een 
belangrijke of cruciale stap in hun carrière. Deelnemende organisaties hebben zich op top-
niveau gecommitteerd aan het programma. Deelnemers ontwikkelen een mondiaal per-
spectief op hun vak en dat is precies wat werd beoogd. Competentieontwikkeling doet zich 
meer op een conceptueel dan op een concreet niveau voor. Ook hier geldt dat de doorwer-
king van de competentiefunctie nog vaak sterk hangt aan de persoon van de deelnemer en 
niet systematisch is geborgd binnen de politieorganisaties. Dit beperkt op dit moment 
enigszins de impact van een waardevol en gewaardeerd leerprogramma.  

6.3  Conclusie 

Relevantie 
PiP is er in geslaagd een relevant forum te vormen voor een belangrijk deel van de mondiale 
politietop. Dit blijkt uit de consistente deelname en het commitment op het hoogste niveau 
van voor Nederland belangrijke internationale partners als Australië, Canada, Duitsland, 
België, Groot-Brittannië en de VS en internationale organisaties als Europol, Interpol en het 
Internationaal Strafhof. PiP beantwoordt daarmee aan een vraag die breder is dan sec het 
belang van Nederland.  

 
Effectiviteit 

De (indicatoren voor de) impact van PiP en de mate waarin PiP concreet of conceptueel 
gebruikte prestaties oplevert kunnen beide op een as geschaald worden. De onderstaande 
figuur geeft dit grafisch weer. De horizontale as geeft conceptueel versus concreet gebruik 
weer. De verticale as geeft een hoge impact versus een lage impact weer. Aan de hand van 
de indicatoren zijn de kennisproducten van PiP binnen dit assenstelsel te schalen. Figuur 6.1  
geeft dit grafisch weer. 
 
Afzonderlijk bezien is PiP effectief op zijn drie beoogde doelstellingen in engere zin. De im-
pact op de drie doelstellingen in breder nationaal en internationaal perspectief verschilt. 
Dat zit met name in de doorwerking binnen de politieorganisatie en het academisch ambi-
tieniveau. Er zit een duidelijke samenhang in de opbouw van PiP en de keuzes die gemaakt 
zijn in de inhoud en vormgeving van conferentie en leerprogramma. De verschillende on-
derdelen hangen met elkaar samen en bouwen op elkaar voort. 
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FIGUUR 6.1: IMPACT VAN PIP IN RELATIE TOT CONCREET EN CONCEPTUEEL GEBRUIK PRESTATIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de onbetwiste leidende rol die Nederland binnen het Pearls initiatief heeft beschikt de 
Nationale Politie over potentieel een bijzonder waardevolle asset. PiP kan een stimulans zijn 
voor de ontwikkeling van een internationaal discours over het politievak. De huidige opzet 
van PiP met een sterke nadruk op persoonlijke perspectief zorgt er voor dat de doorwerking 
van PiP sterk afhangt van de inzet en prioriteiten van de persoon van de politieleider. PiP is 
geen institutioneel internationaal forum of wetenschappelijk forum; daarvan zijn er meer-
dere, maar een uniek forum van politieleiders.  
 
Als netwerk komt PiP het best uit de verf, als (publieke) denktank matig. De competentie-
functie hangt er tussenin. Een aantal programmatische keuzes werkt sterk in het voordeel 
van de netwerkfunctie, maar staat de (publieke) denktankfunctie in de weg. Beslotenheid, 
kleinschaligheid en op de persoon van de politieleider gerichte werkvormen bevorderen de 
competentie en netwerkfunctie, maar verhouden zich slecht met baanbrekend academisch 
werk, dat in essentie openheid, breed debat en op de inhoudelijke materie gerichte vormen 
vereist. PiP wil binnen één programma drie functies bedienen, die in deze samenhangende 
opzet niet alle drie op hetzelfde ambitieuze niveau te bedienen zijn.  
 

Concreet Concept 

Hoge impact 

Lage impact 

Netwerkfunctie PiP 

Competentiefunctie PiP 

Denktankfunctie PiP 
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 7 

 PiP en de toekomst 

7.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop PiP zich in de toekomst zou kunnen 
ontwikkelen. In paragraaf 7.2 wordt PiP beschreven in relatie tot het prioritaire landenbe-
leid van de Nederlandse overheid. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op mogelijke alternatie-
ve wijzen waarop PiP haar doelen zou kunnen bereiken. De basis voor deze paragraaf ligt in 
gesprekken met de betrokken actoren en de kansen en mogelijkheden die zij voor het initia-
tief zien. Paragraaf 7.4 behandelt de vormgeving van PiP vanuit het perspectief van de ont-
wikkeling van een initiatief dat enigszins lijkt op PiP. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
conclusies die hieruit getrokken kunnen worden in paragraaf 7.5.   
 
Deelvragen 
18. Zijn er vergelijkbare initiatieven zoals PiP in vergelijkbare sectoren zoals volksgezondheid, on-

derwijs, milieu of Bilderberg initiatief of in het buitenland?  
a. Wordt hier mee samengewerkt? 
b. Wat kan PiP hiervan leren?  

19. Kan volgens de betrokken partijen en deelnemers de geformuleerde doelstelling van het subsi-
dieproject PiP zoals het vorm en inhoud geven aan het bevorderen van internationale denk-
kracht over de toekomst van de politiefunctie en de uitdagingen waarvoor de politie mondiaal 
staat ook op een andere wijze worden ingevuld?  

a. Zo ja op welke wijze?  
b. Leidt dit tot een andere rol voor Nederland? 

20. Hoe zou een andere wijze van doelbereiking eruit kunnen zien?  
a. Op welke wijze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch lan-

denbeleid internationale politiesamenwerking? 

b. Hoe kan de doelbereiking in concrete meetbare doelstellingen worden geformuleerd?  

21.Wat zouden de kosten van PiP nieuwe stijl zijn? 
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7.2  PiP in relatie tot het landenbeleid 

7.2.1. Inrichtingsplan Nationale Politie 

In het Inrichtingsplan Nationale Politie wordt de organisatiestructuur van de Nationale poli-
tie beschreven, waarbij ook inhoudelijke strategische keuzen zijn vastgelegd.44 Ten aanzien 
van de internationale samenwerking van de Nationale Politie, waar PiP onderdeel van uit-
maakt, wordt ook het een en ander vastgelegd.  
 
In het plan wordt beschreven dat de minister van Veiligheid en Justitie de politiek-
bestuurlijke en relevante beleidsmatige kaders vaststelt voor de Internationale politiesa-
menwerking (IPS). De korpschef is binnen deze kaders eindverantwoordelijk voor de sa-
menhang en resultaten van het korps op het gebied van IPS, adviseert de minister hierover 
en zet in op een kwaliteitsverbetering. De afdeling Internationale Samenwerking onder-
steunt de korpsleiding bij de portefeuille ‘internationaal’ en voert de regie op IPS.  
 
Verder wordt vermeld dat het uitgangspunt is dat non-operationele samenwerking altijd 
complementair en ondersteunend is aan operationele samenwerking en dat het veiligheids-
effect centraal staat, tenzij in incidentele gevallen anders wordt bepaald door de minister 
van Veiligheid en Justitie. 
 
Belangrijk inrichtingselement van IPS is volgens het inrichtingsplan dat besluitvorming over 
niet-operationele inzet alleen plaatsvindt binnen de politiek-bestuurlijke en relevante be-
leidsmatige kaders, zoals vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. Een rich-
tinggevend beleidsmatig kader is volgens het inrichtingsplan de samenwerking met prioritai-
re landen. Deze samenwerking met prioritaire landen omvat het totale pakket van 
operationele en niet-operationele activiteiten.  

7.2.2. Het prioritaire landenbeleid 

Het prioritaire landenbeleid is uitgewerkt in het beleidskader Landenbeleid IPS. Volgens dit 
document is het prioritaire landenbeleid leidend voor de internationale politiesamenwer-
king door het korps Nationale politie.45 Tegelijkertijd is in het beleidskader een soort dis-
claimer opgenomen: ‘dit beleidskader is voorts ondergeschikt aan eigenstandige besluiten 
van de minister inzake inzet van politiecapaciteit in het buitenland’. 
 
Het doel van het prioritaire landenbeleid is om vanuit een integrale afweging de keuze te 
maken voor een aantal prioritaire landen waarmee een proactieve, samenhangende en 
effectieve samenwerking wordt aangegaan dan wel wordt voortgezet. Deze drie begrippen 
worden in het beleidskader als volgt uitgewerkt: 

 Proactief: het belang van het land voor Nederland wordt dusdanig groot geacht dat 
deze een zekere investering rechtvaardigt, met inzet van menskracht, instrumenten 
en middelen.  

 Samenhangend: de inzet voor een prioritair land wordt bezien en vormgegeven 
vanuit de relevante samenwerkingskaders, criminele fenomenen en opsporingsbe-
langen, liaisonbeleid, de regionale functie van het land en politiek-bestuurlijke as-
pecten (vanuit VenJ bezien). 

 Effectief: de inzet ten aanzien van prioritaire landen is er altijd op gericht de opera-
tionele samenwerking met deze landen (of via deze landen met derde landen; stra-

                                                           
44 Inrichtingsplan Nationale Politie,  vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie, december 2012.  
45 Beleidskader Landenbeleid Internationale Politiesamenwerking 2013-2015 
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tegisch partnerschap) structureel te verbeteren en de criminaliteitsrelatie zoveel 
mogelijk terug te dringen. 

 
Nederland kent op dit moment zestien prioritaire landen. Deze zijn weergegeven in tabel 
7.1 Deze lijst is tot stand gekomen in een tweetal werksessies met vertegenwoordigers van 
relevante organisatieonderdelen van de het ministerie van V&J en de politie.46 Het betreft 
landen waarmee Nederland een sterke criminele relatie heeft op prioritaire fenomenen, 
veelal met een stijgende trend. Verder is het verloop en de omvang van de operationele 
samenwerking een selectiecriterium net als de politiek-bestuurlijke relatie van V&J met die 
landen.  
 

TABEL 7.1: PRIORITAIRE LANDEN 
België Spanje Italië Australië 

Duitsland Suriname Turkije Colombia 

Frankrijk China Polen Verenigde Staten 

Verenigd Koninkrijk Marokko Roemenië Bulgarije  

 
Naast een lijst met prioritaire landen is ook een lijst met sub-prioritaire landen opgenomen 
in het landenbeleid. Deze categorie bevat zestien landen die weliswaar niet prioritair zijn, 
maar om uiteenlopende redenen aandacht verdienen.47  
 
Per prioritair land wordt een Strategisch Landenprogramma opgesteld. Dit bevat een zo 
concreet mogelijke doelstelling met betrekking tot het verbeteren van de (structurele) ope-
rationele samenwerking en het verminderen van de criminaliteitsrelatie. Ook beschrijft het 
de inzet van politie met, in en voor het prioritaire land. Indien het landenprogramma in-
houdt dat een pakket non-operationele activiteiten wordt ontplooid, dan wordt dit verder 
uitgewerkt in een werkprogramma dat wordt vastgesteld door de directeur-generaal Politie. 
Op het moment van schrijven van deze rapportage worden de landenprogramma’s en 
werkprogramma’s opgesteld.  
 
De verantwoordelijkheid voor en de regie op de uitvoering van het landenprogramma en de 
werkprogramma’s voor non-operationele samenwerking ligt bij de Afdeling Internationaal 
van de Korpsstaf Nationale Politie. De Afdeling Internationaal legt verantwoording af voor 
de bestede middelen aan het DG Politie. Als onderdeel van het prioritaire landenbeleid48, en 
binnen de kaders van het ministerie van V&J, wordt volgens het Inrichtingsplan Nationale 
Politie, binnen de Afdeling Internationaal een coördinator internationale strategische allian-
ties aangesteld met de volgende resultaatgebieden:  

 Het korps beschikt over een kwalitatief hoogstaand netwerk van strategische allian-
ties binnen de voor de organisatie belangrijke internationale (politie)organisaties. 
Daartoe worden strategische internationale functies geïdentificeerd.  

 Toonaangevende aanwezigheid van Nederlandse politiemensen in strategische posi-
ties bij internationale politieorganisaties ter vergroting van de inbreng van de Ne-
derlandse politie en (operationele) belangen. Daartoe worden internationale ont-

                                                           
46 Experts van het Directoraat-Generaal Politie (DGPOL), de Directies Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) en 

Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA), Afdeling Internationale Rechtshulpsamenwerking (AIRS), de Dienst 
Nationale Recherche (DNR), de dienst Internationale Politiesamenwerking (IPOL), de Afdeling Internationaal van de Korpsstaf 
Nationale Politie en de Commissaris van Politie voor EU-zaken.  
47 Dit kan zijn vanwege bepaalde politiek-bestuurlijke belangen van V&J, een lage criminele relatie met één opvallend sterk 

aanwezig of stijgend crimineel fenomeen, de rol van een land in een regio of een partnerschap op een specifiek terrein. Het 
betreft: Hongarije, Servië, Oekraïne, Litouwen, Rusland, BES-eilanden,  Antillen (Aruba, Sint-Maarten, Curaçao), Nigeria, 
Dominicaanse Republiek, Brazilië, Luxemburg, Canada, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten, Indonesië. 
48 Stand van zaken januari 2014 
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wikkelingen geanalyseerd en wordt in afstemming met het ministerie van Veiligheid 
en Justitie een netwerk onderhouden van internationale en interdepartementale 
contacten. 

7.2.3. PiP in relatie tot het prioritaire landenbeleid 

PiP is een internationale non-operationele activiteit die is gepositioneerd onder de staf van 
de Nationale Politie. Conform het hiervoor beschreven beleid zou PiP daarom complemen-
tair en ondersteunend moeten zijn aan de operationele samenwerking met prioritaire lan-
den en zou het veiligheidseffect centraal staan moeten.49 Het is de vraag in hoeverre dat op 
dit moment het geval is. PiP richt zich niet specifiek op prioritaire landen. Daarbij is PiP niet 
direct gericht op ondersteuning en aanvulling van operationele samenwerking met een di-
rect veiligheidseffect.  
 
Om te anticiperen op het prioritaire landenbeleid heeft PiP, sinds de vaststelling van dit 
beleid in 2013, naast het reguliere PIP uitnodigingsbeleid specifiek ingezet op het uitnodigen 
van politieleiders uit prioritaire landen. Elke conferentie is er ruimte is voor maximaal vijf-
endertig deelnemers. In het uitnodigingsbeleid wordt de mate waarin de hoogste politie-
functionaris in een bepaald land het Engels machtig is als cruciaal punt ervaren. Dit houdt 
een knelpunt in voor de inzet van PiP in het kader van prioritaire landenbeleid. De ervaring 
vanuit PiP is dat in veel prioritaire landen de hoogste vertegenwoordigers van de politie 
geen Engels spreken. Er is besloten dan niet de tweede of derde geplaatste uit te nodigen 
om de doelgroep van Pearls niet te laten nivelleren. Dit heeft als gevolg dat een aantal prio-
ritaire landen niet op de conferentie vertegenwoordigd zijn. 
 
Het standpunt van het ministerie van Veiligheid en Justitie is dat het beleidskader voor het 
prioritaire landenbeleid van toepassing is op Pearls in Policing.50 Wanneer strikt volgens de 
uitgangspunten van dit beleid wordt geredeneerd dient internationale samenwerking, en 
daarmee PiP, zich tot prioritaire landen te beperken. Met het nieuwe uitnodigingsbeleid 
wordt dus slechts gedeeltelijk tegemoet gekomen aan het landenbeleid. Daarbij is het de 
vraag in hoeverre het operationele belang direct gediend wordt met de huidige opzet en in 
hoeverre het Nederlandse veiligheidseffect hiermee direct wordt gediend. PiP voert op dit 
punt aan dat het prioritaire landenbeleid nooit van toepassing is verklaard op het project. 
Tevens wordt aangevoerd dat PiP niet onder het prioritaire landenbeleid zou vallen, omdat 
ook partijen van buiten de Nationale Politie zitting hebben in het Curatorium. Stukken 
waaruit expliciet blijkt dat PiP niet onder de (strikte) uitgangspunten van het prioritair lan-
denbeleid is geplaatst zijn niet in het onderzoek aangetroffen.  

7.2.4. Mogelijke gevolgen landenbeleid voor PiP  

Hierna wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen een strikte interpretatie van het prioritai-
re landenbeleid zou kunnen hebben voor (de vormgeving van) PiP. 

 PiP richt zich alleen op prioritaire landen 

Een strikte interpretatie van het prioritaire landenbeleid in relatie tot PiP kan inhouden dat 
PiP uitsluitend prioritaire landen zou uitnodigen. Hierdoor wordt specifieker ingezet op stra-
tegische belangen van Nederland. Bovendien wordt er meer ruimte gecreëerd om, naast 
zestien leiders, ongeveer twintig andere personen uit die landen uit te nodigen. PiP kan op 
die manier een bredere vertegenwoordiging aanspreken.  
 

                                                           
49 Een uitzondering hier op is wanneer de minister expliciet anders bepaalt.  
50 Ten Cate (2014) 
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Beredeneerd vanuit de netwerkfunctie leidt deze wijziging er toe dat Nederland een sterk 
en gericht netwerk opbouwt met prioritaire landen. Dit kan goed worden aangewend in het 
kader van operationele belangen waarbij een concreet veiligheidseffect gediend kan wor-
den. Het uitgangspunt van het prioritaire landenbeleid is dat Nederland het centrum is van 
de Internationale Politiesamenwerking. Alle landen die Nederland uitnodigt komen vanuit 
deze redenering graag naar Nederland toe om daar met Nederlandse politieleiders en ande-
re politieleiders, die vanuit Nederlands operationeel belang worden aangemerkt als rele-
vant, van gedachten te wisselen. Landen die vanuit Nederlands perspectief prioritair zijn, 
zijn niet automatisch ook prioritair vanuit het perspectief van die landen. Wanneer alleen de 
zestien landen worden uitgenodigd die Nederland prioritair acht, is het niet ondenkbaar dat 
deze landen daarom minder snel geneigd zullen zijn om deel te (blijven) nemen aan PiP. 
Nederland is, om in contact te blijven treden met de prioritaire landen, echter afhankelijk 
van de drive van die landen om deel te nemen. Ook is te verwachten dat er een zekere dy-
namiek in de lijst van prioritaire landen zal zitten. Een (sterke) dynamiek in de prioritaire 
landen verhoudt zich slecht met het langdurig commitment ten opzichte van deelnemende 
landen dat de netwerkfunctie vereist. Vanuit de netwerkfunctie bezien, kan het derhalve 
negatieve consequenties hebben als Nederland alleen prioritaire landen uitnodigt.  
 
Beredeneerd vanuit de competentiefunctie zijn de voordelen dat, doordat slechts zestien 
leiders worden uitgenodigd, op de conferentie meer ruimte wordt gecreëerd voor aanko-
mende (Nederlandse) leiders. Nederland investeert dan gericht in de competentieverwer-
ving van haar eigen mensen. Daar staat tegenover dat dan wordt ingeleverd op het interna-
tionale karakter. Nederlandse deelnemers worden minder internationaal uitgedaagd, omdat 
er leiders uit minder verschillende landen en culturen zijn om van te leren. De verhouding 
binnen de groep komt dan bovendien zo te liggen dat Nederland de boventoon voert. In 
internationaal verband, buiten PiP om, is het tegendeel het geval. Dit komt niet ten goede 
aan het verwerven van internationale competenties door Nederlandse leiders.  
 
Beredeneerd vanuit de denktankfunctie zou de ruimte die vrij komt door zestien leiders uit 
te nodigen kunnen worden opgevuld met academici. Dit komt ten goede aan de inhoudelij-
ke academische kwaliteit en de spin off die het evenement zou kunnen realiseren in de aca-
demische wereld. Wanneer het academische werk wordt gebruikt in het politieonderwijs, 
zou dit bovendien positief kunnen zijn voor de doorwerking van de kennis die daar wordt 
opgedaan. Bovendien wordt de kennis die op deze manier wordt ontwikkeld zeer goed 
bruikbaar voor Nederland. Hij kan ondersteunend werken voor Nederlandse operationele 
belangen. Wanneer de kennis die wordt gegenereerd echter te veel is gericht op Nederland, 
gaat dit ten koste van de internationale bruikbaarheid ervan. En daarmee van de internatio-
nale impact van de denktankfunctie. 

 PiP richt zich specifiek op aanvulling en ondersteuning van operationele samenwer-
king met een direct veiligheidseffect 

Een strikte interpretatie van het prioritaire landenbeleid in relatie tot PiP kan ook inhouden 
dat PiP zich primair zou richten op operationele belangen en een direct effect op de Neder-
landse veiligheid. Hierdoor zou PiP andere inhoudelijke thema’s centraal moeten stellen dan 
nu het geval is. Waar PiP nu vooral gericht is op abstracte thema’s, zal PiP concretere the-
ma’s bij de kop moeten pakken die direct gekoppeld kunnen worden aan een operationeel 
Nederlands veiligheidsbelang.  
 
Beredeneerd vanuit de netwerkfunctie leidt deze wijziging ertoe dat een netwerk wordt 
opgebouwd rond problemen van en uitdagingen voor Nederland. Het kan zijn dat deze pro-
blemen ook spelen in de andere landen die deelnemen aan PiP. Deze landen profiteren dan 
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van hun deelname aan PiP. Bovendien profiteert Nederland dan van de kennis en inzichten 
van die landen. Er kan door deelnemende landen dan gericht geleerd worden op een thema 
dat direct in de praktijk gebracht kan worden. Wanneer de Nederlandse problemen niet 
spelen in de andere landen, zal de relevantie van PiP voor die landen afnemen. Deze landen 
zullen minder geneigd zijn deel te nemen aan PiP. Zij willen graag aangesproken worden 
door thema’s die ook voor hen relevant zijn. Wanneer de deelnemingsbereidheid van lan-
den afneemt, gaat dit ten koste van de netwerkfunctie van PiP.  
 
Beredeneerd vanuit de competentiefunctie leidt een specifieke focus op aanvulling en on-
dersteuning van operationele samenwerking met een direct veiligheidseffect ertoe dat een 
verschuiving plaatsvindt. PiP richt zich op dit moment op abstracte thema’s. Politieleiders 
worden uitgedaagd conceptueel te denken, een academische houding aan te nemen en 
vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de specifieke problematiek. Politieleiders 
verwerven, naast internationale, ook meer academische competenties. Wanneer operatio-
nele thema’s centraal staan worden politieleiders nog steeds in staat gesteld om internatio-
nale competenties te verwerven. De mate waarin academische conceptuele competenties 
verworven kunnen worden zal evenwel afnemen. Er wordt meer concreet toepasbare ken-
nis verworven die in operationele setting gebruikt kan worden.  
 
Beredeneerd vanuit de denktankfunctie zorgt een focus op operationele Nederlandse be-
langen met een direct veiligheidseffect ervoor dat kennis wordt gegenereerd die direct toe-
pasbaar is in Nederland. Vanuit Nederlands perspectief is dat waardevol. De vraag dient zich 
echter aan in hoeverre hiermee een breed internationaal publiek mee kan worden bediend. 
Denktanks die zich slechts bezig houden met direct toepasbare kennis voor één land zijn 
minder goed in staat veel impact te realiseren op internationale schaal. Daarbij zorgt een 
specifieke focus op Nederlandse operationele belangen ervoor dat het ‘out-of-the-box’ den-
ken wordt aangetast. Het denken wordt immers strikt omkaderd door het Nederlandse ope-
rationele belang. Dit zorgt voor een verschuiving in de thematiek van de denktankfunctie. 
Toekomstgerichte algemene verkenningen met een breed toepassingsbereik passen niet 
binnen het landenbeleid.  

7.3  Alternatieve wijzen van doelbereiking 

7.3.1. Vergelijkbare initiatieven 

PiP is een leerprogramma, peer-to-peer initiatief, netwerk, en (in mindere mate) een denk-
tank, waar internationale top leiders op persoonlijke titel aan deelnemen. Deze combinatie 
van karakteristieken is tamelijk uniek. Gesprekken met betrokken academici, deelnemers, 
andere betrokkenen bij PiP en uit andere domeinen dan de politie hebben er net zo min als 
gerichte zoekacties toe geleid dat initiatieven zijn geïdentificeerd die gelijksoortige doelstel-
lingen of invulling kennen als PiP.  
 
Dit wil niet zeggen dat PiP nergens mee te vergelijken is. In het kader van dit onderzoek zijn 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van initiatieven met enkele gelijksoortige 
kenmerken. Doel hiervan was om te kijken of PiP hier mogelijkerwijs wat van zou kunnen 
leren. Gezocht is naar inspiratie voor PiP voor (alternatieve) wijzen van doelbereiking. De 
bevindingen uit deze zoektocht worden in deze paragraaf gepresenteerd. Deze zijn enerzijds 
gebaseerd op ideeën die zijn opgedaan bij andere organisaties, anderzijds op suggesties die 
zijn gedaan door gesprekspartners die betrokken zijn (geweest) bij PiP. Ze worden gepresen-
teerd per doel van PiP en de daar aan gekoppelde functie; denktankfunctie, competentie-
functie en netwerkfunctie.  
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7.3.2. Versterking van de denktankfunctie  

 De vormgeving van PiP in relatie tot de denktankfunctie 

PiP is, vergeleken met organisaties die zich toeleggen op de denktankfunctie, geen sterke 
denktank. Het is volgens verschillende gesprekspartners ook de vraag in hoeverre PiP bin-
nen de huidige opzet in staat is deze denktankfunctie te versterken. PiP wordt door verschil-
lende gesprekspartners gekenmerkt als een sterk peer-review netwerk. Daarbij wordt ge-
steld dat de academische component helpt om nieuwe thema’s te verkennen, om de 
competenties van de deelnemers te versterken en om met elkaar in gesprek te kunnen 
gaan. De waarde van de denktankfunctie wordt gekoppeld (ten dienste gesteld) aan de 
competentiefunctie en de netwerkfunctie. In relatie met deze koppeling heeft de denktank-
functie vandaag een bepaalde waarde. Wanneer deze koppeling wordt losgelaten en sec 
wordt gekeken naar de denktankfunctie is die waarde minder goed kenbaar te maken. 
 
Een denktank dient maatschappelijke impact te hebben; de invloed dient te reiken buiten 
de deelnemers aan die denktank. PiP zal, om deze impact te kunnen bereiken een aantal 
activiteiten kunnen ontplooien. Het is echter de vraag of dat binnen de huidige opzet van 
PiP is te realiseren. Een belangrijke component daarbij is de mate waarin PiP als zodanig kan 
deelnemen aan het publieke debat. Dat zou betekenen dat PiP een publieke stem zou moe-
ten hebben. Deze publieke stem kan gauw geïnterpreteerd worden als het politiek actief zijn 
van PiP. Wanneer PiP een publieke stem heeft en investeert in het manifesteren daarvan, 
zal PiP agendasettend kunnen werken. Hetgeen tijdens PiP wordt gemeld heeft daarmee 
invloed op de koers van politieorganisaties.  
 
Om vertrouwen te creëren in de context van een netwerksetting is het belangrijk dat deel-
nemers aan PiP vrijuit kunnen spreken. Binnen de opzet van PiP kunnen deelnemers op per-
soonlijke titel, zonder notie te nemen van het operationele belang van het land dat zij ver-
tegenwoordigen, stelling nemen. Deze openheid komt ten goede aan het kweken van 
vertrouwen binnen het netwerk en komt ten goede aan de competentiefunctie doordat op 
die manier peer-to-peer geleerd kan worden. Wanneer PiP zich sterk wil profileren als denk-
tank, agendasettend wil zijn en de publieke opinie wil beïnvloeden, betekent dit dat het-
geen tijdens PiP activiteiten wordt gedeeld externe werking kan hebben. Het kan effect 
hebben op (operationele) belangen van deelnemende landen. Met dit in het achterhoofd 
kan het vrijuit spreken consequenties hebben voor de deelnemende landen. Enige last of 
ruggenspraak is dan mogelijk gewenst. Versterking van de denktankfunctie staat vanuit deze 
optiek mogelijk op gespannen voet met de vrijheid om op persoonlijke titel te spreken, die 
weer ten dienste staat van de competentiefunctie en de netwerkfunctie.    

 Opdrachtformulering 

De opdrachtformulering van PiP voor en door de conferentie is volgens gesprekspartners 
van wezenlijk belang voor de kwaliteit van het programma en voor de resultaten ervan, 
zoals publicaties en doorwerking van de thematiek in de praktijk. Aan het eind van de confe-
rentie wordt door de aanwezigen in samenspraak bepaald wat de opdracht voor de IALG, de 
werkgroepen en de volgende conferentie is. Volgens betrokkenen bij PiP komt de opdracht-
omschrijving vaak onder tijdsdruk tot stand. Voor dit programmaonderdeel is beperkte tijd 
beschikbaar. In deze tijd moet consensus worden bereikt over het thema, worden gediscus-
sieerd over de inhoudelijke afbakening en moet de opdracht worden uitgeschreven. Dit 
komt de kwaliteit niet ten goede. Verschillende gesprekspartners doen de suggestie te in-
vesteren in de kwaliteit van de (totstandkoming van de) opdracht. Hierdoor kan de kwaliteit 
en de relevantie van de kennis die wordt ontwikkeld worden versterkt. Dit kan de impact 
van de denktankfunctie ten goede komen.  
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 Vorm tegenover inhoud 

De vorm van de eindpresentatie van de IALG op de conferentie is vrij. Dit leidt er volgens 
gesprekspartners in de praktijk toe dat tijdens de laatste IALG sessie te veel aandacht van de 
kandidaten komt te liggen op de vorm van de presentatie, hetgeen afbreuk doet aan de 
inhoud. Zij merken op dat de presentatie op de PiP-conferentie, in verband met de spanning 
die daarbij gepaard gaat, niet de goede plaats is voor de IALG-deelnemers om qua presenta-
tie dingen uit te proberen die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Dit komt de inhoudelijke 
overdracht van kennis niet ten goede. Terwijl de deelnemers wel goed in de materie zitten. 
In dit kader kunnen we constateren dat er geen standaardvorm voor de presentatie is be-
paald zodat IALG deelnemers zich kunnen focussen op verspreiding van de inhoudelijke 
kennis. 
 
Een gelijksoortig verschijnsel doet zich volgens een aantal gesprekspartners buiten PiP voor 
ten aanzien van het boek dat vervaardigd wordt na iedere conferentie. Dit boek heeft een 
fraaie lay-out. Het heeft het voorkomen van een soort jaarboek, met een zeker feel good 
gehalte. Beredeneerd vanuit de netwerkfunctie van PiP is dit een goede karakteristiek. Be-
redeneerd vanuit de denktankfunctie is deze karakteristiek minder waardevol. De denktank-
functie is meer gebaat bij een conferentieboek met een hoge academische waarde. In dit 
kader kunnen we constateren dat er relatief beperkt aandacht wordt besteden aan de aca-
demische inhoud van de publicatie. Bijvoorbeeld de publicaties van de IALG en de werk-
groepen zijn er niet standaard in opgenomen en er wordt niet structureel gestuurd op de 
academische kwaliteit van deze publicaties. Daardoor leent het boek zich minder voor toe-
passing in het politieonderwijs en voor academische doeleinden.  

7.3.3. Versterking van de competentiefunctie 

 De deelnemers 

Deelnemers aan de IALG die zich intellectueel geprikkeld voelen en zelf ook een duidelijke 
bijdrage hebben geleverd binnen het programma, hebben de kennis en ervaring die zij heb-
ben opgedaan tijdens de IALG actief gedeeld. Deze categorie deelnemers zorgt voor de 
grootste doorwerking. Zij dragen positief bij aan de effectiviteit van PiP. Wanneer het uitno-
digingsbeleid van de IALG zo vorm wordt geven dat voornamelijk deze categorie deelnemers 
participeert wordt de effectiviteit van de competentiefunctie versterkt. Op dit moment zijn 
er geen vastgestelde en algemeen gehanteerde selectiecriteria. De IALG kan zich bijvoor-
beeld laten inspireren door de selectiecriteria van IMD. Aan deelname aan IMD wordt bij-
voorbeeld de concrete maatstaf gekoppeld dat de deelnemer een sterke intrinsieke motiva-
tie heeft en beschikbaar is om een langere periode in het internationale veld te gaan 
werken.  

 De doorwerking van de kennis en ervaring binnen de politieorganisatie  

De mate van doorwerking van de kennis en ervaring die wordt opgedaan is niet alleen af-
hankelijk van de karaktereigenschappen en ambities van deelnemers. Een andere factor die 
van belang is, zijn de eisen die de landen waar de deelnemers vandaan komen stellen aan 
hun deelname. Momenteel is de mate waarin deelnemers lezingen geven en concrete pro-
jecten draaien aan de hand van de opgedane kennis, afhankelijk van de eisen die de politie-
organisatie waarvoor de deelnemer werkzaam is stellen aan deelname. In België zijn op dit 
gebied bijvoorbeeld concrete eisen gesteld. PiP is wat dit betreft op dit moment afhankelijk 
van de politieorganisaties van de verschillende landen. PiP stelt zelf aan deelname geen 
concrete eisen stellen met betrekking tot de doorwerking van de IALG. Dit beperkt de im-
pact. Zo wordt momenteel niet geëist dat deelnemers een concreet aantal projecten draai-
en of lezingen geven met betrekking tot de opgedane kennis en ervaring.  
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 De doorwerking van de kennis en ervaring binnen het politieonderwijs 

Met betrekking tot de doorwerking van de kennis en ervaring in Nederland kan PiP investe-
ren in het gebruik van de publicaties van de IALG en de rapportages van de conferentie in 
het politieonderwijs. Voor de inhoud van het Columbusprogramma kan gebruik worden 
gemaakt van de IALG publicaties en van de conferentieboeken.   

7.3.4. Versterking van de netwerkfunctie  

 Digitale activiteiten 

Het netwerk dat wordt opgebouwd door PiP wordt in de praktijk gebruikt. Deelnemers on-
derhouden contact met elkaar nadat zij aan de conferentie of de IALG hebben deelgeno-
men. Op dit moment bestaat er geen centrale gesloten digitale omgeving op het internet 
waar deelnemers met elkaar van gedachten kunnen blijven wisselen, om vragen te posten 
gerelateerd aan specifieke casus of abstractere thema’s, om het werk te bediscussiëren en 
om advies te zoeken en contact te onderhouden.  

 Alumni-activiteiten 

Op dit moment is er geen programma van alumni-activiteiten, die het netwerk kunnen be-
stendigen. Bij alumni-activiteiten kan worden gedacht aan het organiseren van een terug-
komdag voor IALG deelnemers en het monitoren van de carrièreontwikkeling van IALG 
deelnemers. Dit draagt bij aan het gevoel ergens bij te horen. En daarmee aan de bestendi-
ging van het netwerk.  

7.4  PiP en IOSCO 

PiP is een initiatief dat ruim zeven jaar bestaat. In deze periode heeft PiP het één en ander 
bereikt. Om PiP en zijn potentie op waarde te kunnen schatten is het interessant de ontwik-
keling van PiP te plaatsen op een tijdlijn. Een goede manier om PiP op een tijdlijn te zetten, 
is om op hoofdlijnen te kijken naar de historie van een min of meer vergelijkbaar initiatief, 
te weten de International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Er is voor een 
vergelijking met specifiek IOSCO gekozen, omdat dit de enige organisatie is die in het onder-
zoek naar voren is gekomen die verschillende cruciale elementen, zoals de combinatie van 
peer-review netwerk, ontwikkeling van competenties, denktank en kleinschalige opzet deelt 
met PiP. Uiteraard zijn er ook grote verschillen, bijv. in de omvang van de ondersteuning (30 
tegenover 2 FTE) en verschil in maatschappelijke opdracht en politieke gevoeligheid tussen 
de politie en financieel toezichthouder. In relatie tot PiP is het vooral interessant om te kij-
ken naar de wijze waarop IOSCO zich ontwikkeld heeft tot de toonaangevende internationa-
le organisatie op het gebied van effectenmarkten die het vandaag de dag is.  
 
IOSCO 

IOSCO is een internationale organisatie die de nationale regulatoren van de effectenmarkt (zoals de 

AFM) met elkaar verbindt. De organisatie ontwikkelt wereldwijde (vrij abstracte) standaarden voor 

het toezicht op de effectenmarkt en ontwikkelt, implementeert en bevordert de naleving van inter-

nationaal erkende normen voor regulering van het effectenverkeer. De organisatie kent leden die 

ieder een deel betalen van de kosten van de organisatie. Kapitaalkrachtige leden betalen maximaal 

32.500 euro per jaar. Minder kapitaalkrachtige leden minimaal 12.500 euro. Meer dan 120 marktre-

gulatoren en 80 marktdeelnemers (zoals beurzen en financiële regionale organisaties) zijn lid. Leden 

verplichten zich om de standaarden die IOSCO opstelt te implementeren in hun toezichtsystematiek 

en wetgeving.  

De doelstellingen van IOSCO zijn: 
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 samen te werken bij het ontwikkelen, uitvoeren en bevorderen de naleving van internatio-

naal erkende en consistente normen van regelgeving, toezicht en handhaving om de beleg-

gers te beschermen en het aanpakken van systeemrisico's; 

 beleggers beter te beschermen en het vertrouwen van beleggers in de integriteit van de ef-

fectenmarkten te bevorderen, en 

 het uitwisselen van informatie, zowel op mondiaal en regionaal niveau over hun ervaringen 

met het oog op de ontwikkeling van de markten en het implementeren van passende regel-

geving. 

 

IOSCO organiseert jaarlijks een congres waarin alle leiders van de ‘regulators’ die lid zijn aanwezig 

zijn. Drie keer per jaar komen de 32 leiders van de belangrijkste ‘regulators’ bij elkaar. Tijdens de 

bijeenkomsten wordt gepraat over de wijze waarop de doelstellingen kunnen worden bereikt, wor-

den belangrijke internationale thema’s besproken (zoals cybercrime), is er ruimte voor peer-to-peer 

leren en worden besluiten genomen.  

 

De voorloper van IOCO is begin jaren 70 van de vorige eeuw opgericht. Dit was een initiatief van 

Noord-Amerikaanse landen om het toezicht op de effectenmarkt op een hoger plan te tillen. Deze 

organisatie maakte een ontwikkeling door tot een steeds professionelere organisatie. Begin jaren 80 

heeft deze voorloper van IOSCO besloten de organisatie internationaler op te zetten. De effecten-

markt werd internationaler, een toename van de kwaliteit van het Noord-Amerikaanse effectentoe-

zicht bood geen garantie voor de bescherming van (Noord-Amerikaanse) beleggers. De organisatie 

besloot de vestigingsplaats te Canada in te ruilen voor een vestigingsplaats in Madrid en een nieuwe 

rechtspersoon in het leven te roepen die toegankelijk werd voor ‘regulators’ uit alle landen. IOSCO 

werd opgericht in 1983. Met het stijgende besef van het internationale aspect van het effectenver-

keer verenigden steeds meer ‘regulators’ zich in IOSCO. De professionaliteit en het bereik van de 

organisatie werd de twintig jaar erna uitgebouwd. IOSCO werd een platform waarin door leden de 

agenda werd gezet en besluiten op basis van consensus werden genomen. Het secretariaat van de 

organisatie telde de eerste helft van de jaren 2000 ongeveer zeven werknemers.  

 

De financiële crisis werkte als katalysator voor de professionalisering van de organisatie van IOSCO. 

De leden werden hierdoor nog meer doordrongen van het belang om verder te kijken dan de eigen 

jurisdictie. Het secretariaat is in dit verband uitgegroeid tot ongeveer 30 medewerkers. Dit schept 

nieuwe mogelijkheden voor de organisatie. In het begin van haar ontstaansgeschiedenis hield het 

IOSCO-secretariaat zich vooral bezig met het coördineren en plannen van bijeenkomsten. Toen IOS-

CO de beschikking kreeg over een eigen gebouw met goede faciliteiten is het secretariaat zich ook 

gaan richten op het in house organiseren van symposia en trainingen. In de eerste helft van de jaren 

2000 heeft het secretariaat een strategisch plan vastgesteld. Door gebrekkige capaciteit en onvol-

doende urgentiegevoel is dit nauwelijks uitgevoerd. Door het gevoel van urgentie dat de financiële 

crisis met zich meebracht en de groei van het secretariaat die daardoor gerealiseerd kon worden is 

het tweede strategische plan (2010-2015) wel voortvarend ter hand genomen. IOSCO ontwikkelt 

zich daardoor tot een nog professionelere organisatie met een grotere impact. Door het grotere 

secretariaat is de organisatie in staat zelf een koers uit te zitten en zelfstandig meer als een denk-

tank te opereren. De organisatie is daardoor minder afhankelijk van het besluitvormingstempo van 

haar leden en kan op die manier slagvaardiger opereren.  
 

 PiP in relatie tot de ontwikkeling van IOSCO 

De voorloper van IOSCO was net als PiP een initiatief van een (klein aantal) land(en), dat 
uitsluitende gefinancierd werd door deze landen. Deze landen konden op die manier een 
stempel drukken op de kwaliteit van de organisatie en focussen op de belangen van die 
landen. Met het toenemende besef dat internationalisering een onomkeerbaar proces was, 
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dat aan belang alleen maar toe zou nemen, en de onderlinge afhankelijkheid van landen ook 
zou toenemen, hebben de landen besloten de organisatie opnieuw te positioneren. Het 
initiatief dat zijn relevantie had bewezen werd op een andere leest geschoeid. Het werd een 
organisatie van leden, die samen de koers bepaalden en samen het initiatief financierden.  
 
Waar de voorloper van IOSCO deze beweging na tien jaar heeft ingezet, kan een parallel 
worden getrokken met PiP, dat nu het achtste jaar in gaat. Ook PiP heeft zijn relevantie be-
wezen. Diverse landen participeren in de organisatie van het congres en de IALG. Tegelijker-
tijd heeft sinds de oprichting van PiP een ontwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot 
het gepercipieerde belang van internationalisering. De internationale component is vandaag 
de dag een niet meer weg te denken component van de politietaak. Bovendien is het een 
component die vanuit wederkerigheid vorm gegeven kan worden. Een stap van een door 
één land gefinancierd initiatief naar een door leden gedragen en gefinancierde organisatie is 
vanuit deze context een niet onaannemelijke stap.  
 
Het stempel dat de founding fathers van IOSCO nog steeds drukken op de koers van IOSCO 
is volgens een medewerker van IOSCO nog steeds aanwezig. Ook wanneer PiP een meer 
internationale organisatievorm zou kennen, kan vanuit deze context beredeneerd worden 
dat de Nederlandse sturing van het initiatief niet helemaal verloren zal gaan. 
 
Wanneer PiP niet meer direct gekoppeld is aan Nederland schept dit ruimte voor PiP. Finan-
ciering door leden zorgt ervoor dat PiP niet afhankelijk is van het sec Nederlandse belang en 
de Nederlandse financiering. In het uitnodigingsbeleid hoeft het Nederlandse operationele 
perspectief, vastgelegd in het landenbeleid, dan niet leidend te zijn. Dit past bij de wederke-
righeid die internationale netwerkvorming eigen is. Daarbij kan dit bijdragen aan de moge-
lijkheid om de denktankfunctie uit te bouwen en tot volle wasdom te laten komen, los van 
het kader van het Nederlandse operationele belang. Volgens geïnterviewde academici is er 
ook een groeiende behoefte aan een internationaal forum op het gebied van internationale 
veiligheidsvraagstukken.  
 
Wanneer wordt gekeken naar de opzet van de bijeenkomst van IOSCO, namelijk bijeenkom-
sten met een groep van 32 top leiders, valt op dat deze gelijkenis vertonen met die van PiP. 
Tijdens deze bijeenkomsten is het peer-to-peer leren een belangrijk aspect. De bijeenkomst 
waarin alle leden vertegenwoordigd zijn kent een ander karakter. Een groter aantal leden 
hoeft door deze twee bijeenkomsten uit elkaar te trekken niet te bijten met de schaal van 
een groep van ongeveer 35 man die zich leent voor een peer review setting waarin op basis 
van vertrouwen een netwerk kan worden gevormd.  
 
IOSCO neemt besluiten op basis van consensus van de leden, die gevolgen hebben voor de  
wetgeving van de landen die er bij zijn aangesloten. Hetgeen door de deelnemers aan IOSCO 
bijeenkomsten met elkaar wordt gedeeld, heeft vanuit die context gevolgen voor de werke-
lijkheid. Deelnemers kunnen vanuit dit perspectief niet vrijuit praten. Operationele belan-
gen spelen mee. Desalniettemin functioneert het initiatief onder meer als peer to peer re-
view netwerk waarin men in vertrouwen van elkaar leert. In verschillende gesprekken met 
betrokkenen bij PiP is de zorg geuit dat wanneer PiP te veel zou focussen op operationele 
belangen, dit de sfeer teniet zou doen waarin vrijuit van elkaar geleerd kon worden en van-
uit vertrouwen een netwerk kan worden opgebouwd. Volgens een medewerker van IOSCO 
lopen de discussies binnen de groep van 32 wel eens hoog op, maar zorgt dit er ook voor 
dat er duidelijke focus is en dat onderwerpen scherp worden uitgediept. Het zorgt er vol-
gens deze gesprekspartner niet toe dat niet in vertrouwen een netwerk kan worden opge-
bouwd.  
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7.5  Conclusies 

De effectiviteit van PiP verdient op verschillende punten een verbeterslag. De relevantie van 
PiP is echter groot. Dit geldt ook voor de potentie van PiP. Het is een uniek forum dat kan 
uitgroeien tot hét internationale netwerk voor politieleiders waar mondiale politionele 
vraagstukken kunnen worden uitgediept. Deze ambitie past echter niet binnen een setting 
waarin uitsluitend Nederland de agenda bepaalt en het Nederlandse operationele belang 
voorop staat. De vormgeving van PiP past op dit moment niet één op één binnen het priori-
taire landenbeleid. Om dit te realiseren is een herijking nodig van verschillende toonaange-
vende aspecten van PiP. Deze herijking komt echter niet ten goede aan het bereiken van de 
drie doelstellingen van PiP. 
 
Wanneer beter wordt ingezet op doorwerking binnen de politieorganisatie, de denktank-
functie wordt versterkt en het netwerk concreter wordt toegepast binnen een operationele 
setting, zorgt dit ervoor dat PiP effectiever is in het bereiken van de afzonderlijke doelen die 
het zichzelf bij de oprichting heeft gesteld. Dat kan op zichzelf aan gemerkt worden als 
winst. Wanneer PiP echter in breder verband wordt bezien, doet de vraag zich voor in hoe-
verre PiP hiermee voor zichzelf in staat is zich in de toekomst te blijven manifesteren. PiP is 
te kenschetsen als een sterk peer-review netwerk, waarin de waarde van de denktankfunc-
tie gekoppeld is aan de netwerk- en competentiefunctie. Hierin bestaat een spanningsveld 
tussen de beslotenheid en het spreken op persoonlijke titel, die de netwerkfunctie en com-
petentiefunctie vereisen en het publieke gezicht dat de denktankfunctie vereist. Een denk-
tank dient immers maatschappelijke impact en invloed te hebben die reikt buiten de deel-
nemers aan die denktank.  
 
Het voorbeeld van IOSCO leert dat het soort spanningsvelden waarin PiP opereert, zoals het 
nationaal versus het internationaal belang en het combineren van doelstellingen die tegen-
gestelde vereisten in zich herbergen niet uniek zijn en dat er op deze punten te leren is van 
andere internationale fora, die een succesvol proces van transformatie hebben ondergaan 
in een continu proces van herpositionering en aanpassing aan veranderende nationale en 
internationale kaders. Dit leren van internationale voorbeelden kan PiP niet vreemd zijn, dat 
immers bij oprichting is geïnspireerd door een ander internationaal forum: de Bilderberg-
conferentie.  
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8 

Conclusies 

8.1  Inleiding 

Het doel van dit onderzoek betrof het beantwoorden van de vraag of de doelen die ten 
grondslag liggen aan (het verstrekken van de bijdrage aan) PiP zijn bereikt en de mate waar-
in de opzet en doelstellingen van PiP passen binnen het nieuwe beleidskader van het minis-
terie van Veiligheid en Justitie. Het onderzoek kent als zodanig een tweeledige opzet. Ener-
zijds kent het onderzoek het karakter van een effectiviteitsonderzoek, waarin de vraag naar 
doelrealisatie centraal staat. Anderzijds betreft het onderzoek een studie naar de mate 
waarin PiP aansluit, of aan kan sluiten, op nieuw beleid. De centrale onderzoeksvragen lui-
den als volgt: 

Op welke wijze heeft Pearls in Policing de afgelopen zeven jaar gestalte gekregen, 

op welke wijze zijn de middelen ingezet, welke prestaties zijn geleverd, hoe wordt 

het gewaardeerd door betrokkenen, wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan 

Pearls in Policing, sluiten deze aan bij de doelen van de organisaties die Pearls in 

Policing financieren en in hoeverre zijn de doelen gerealiseerd? 

Kunnen de doelen van Pearls in Policing ook anders worden bereikt, wat kan 

Pearls in Policing op dit gebied leren van soortgelijke initiatieven, en op welke wij-

ze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch landenbeleid 

internationale politiesamenwerking? 

De centrale onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in een vijf thema’s die een twintigtal deelvra-
gen omvatten. Deze deelvragen zijn aan het begin van ieder hoofdstuk zijn opgenomen. De 
deelvragen zijn in de voorgaande hoofdstukken beantwoord. In dit slothoofdstuk komen de 
verschillende thema’s wederom aan bod. Van elk thema zal aangegeven worden wat de 
belangrijkste inzichten uit het onderzoek op dat thema zijn. 
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8.2  Aanleiding, activiteiten, organisatie en middelen 

Rond 2005 deed zich een ‘window of opportunity’ voor. Binnen verschillende gelederen van 
de politieorganisatie en de aanpalende organisaties ontstond het gevoel dat een impuls 
gegeven moest worden aan de ontwikkeling van de mate waarin Nederlandse politieleiders 
in staat zijn zich te begeven in een internationale context en daarin belangrijke posities te 
vervullen. Dit gevoel materialiseerde in een bijeenkomst van belangrijke vertegenwoordi-
gers van deze organisaties, waarin de basis voor PiP en het Curatorium Internationaal Poli-
tieleiderschap zijn gelegd.  
 
Tussen 2007 en 2013 zijn op initiatief van het Curatorium zeven conferenties georganiseerd. 
Vertegenwoordigers van politieorganisaties, academische instellingen en internationale 
organisaties uit 43 verschillende landen hebben deelgenomen aan deze conferenties. Van 
de conferenties is jaarlijks verslag gedaan in een conferentiepublicatie. Een tweede activiteit 
die is ontplooid, is het oprichten van een leerprogramma voor aankomende politieleiders. 
Dit programma is aan de conferentie verbonden en wordt in nauwe samenwerking met 
twee internationale partners georganiseerd. Aan het programma hebben tussen 2008 en 
2013 89 kandidaten deelgenomen uit 24 deelnemende landen en organisaties. 
 
De Pearls in Policing conferentie is in belangrijke mate geïnspireerd door de Bilderberg Con-
ferentie. De conferentie en het leerprogramma kennen een specifieke, weloverwogen op-
zet. Exclusiviteit, kleinschaligheid, persoonlijke interactie, actieve deelname, het gebruik van 
de Chatham House Rules en afscherming van de media zijn hierin kernbegrippen. 
 
In het Curatorium dat als algemeen bestuur van PiP fungeert zijn de belangrijkste initiatief-
nemers en financiers van PiP vertegenwoordigd. De conferentie wordt georganiseerd onder 
leiding van de conferentiedirecteur, die verantwoording aflegt aan het Curatorium. De con-
ferentiedirecteur wordt in de organisatie ondersteund door het permanente secretariaat 
van PiP. De organisatie en leiding over het internationaal leerprogramma IALG ligt bij het 
programmamanagement, dat bestaat uit de conferentiedirecteur en vertegenwoordigers 
van de twee partnerlanden. Verder is er een internationale raad van advies ingesteld, die 
het Curatorium op verschillende punten, zoals het deelnemersveld, adviseert.  
 
 De belangrijkste bronnen van financiering van Pearls in Policing zijn de ministeries van BZK 
(2006-2010) en V&J (2011-2013). Ze hebben in de periode 2006-2013 in totaal € 1.730.000 
bijgedragen. Daarnaast zijn er bijdragen van andere organisaties gerealiseerd voor in totaal 
€ 1.850.771. In totaal maakt Pearls in Policing over de periode 2006 tot en met 2013 
€3.342.988 aan kosten voor de conferentie en het leerprogramma. De verstrekking van gel-
den aan PiP stelt PiP in staat zijn eigen doelen te verwezenlijken. De verstrekking van midde-
len kan daarom worden aangemerkt als input financiering. Dit neemt niet weg dat de ver-
strekkers van gelden door betrokkenheid in het curatorium wel enige invloed kunnen 
uitoefenen op de doelen die PiP nastreeft. 

8.3  Doelstelling 

De hoofddoelstellingen van PiP vinden hun oorsprong in de gedeelde perceptie van een 
probleem. In dit geval was dat het probleem dat er geen internationaal veiligheidsforum 
bestond waarbij ontmoeting, uitwisseling en het inhoudelijke debat centraal staat ten 
behoeve van internationaal strategisch politieleiderschap. Dit probleem werd door 
verschillende deelnemers in een beleidsnetwerk op vergelijkbare wijze gepercipieerd en 
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leidde tot het iniatief Pearls in Policing, waarbij de verschillende deelnemers allen een 
bijdrage leverden aan PiP. Dit netwerk bestond uit de ministeries van BZK en Justitie, de 
KLPD, de Politieacademie, het OM, de KMar en de SPL. Deze spelers vertegenwoordigden 
allen verschillende, maar verenigbare primaire belangen en standpunten over de doelen van 
PiP. Uit de reconstructie van de beleidstheorie blijkt dat PiP drie doelen heeft beoogd: het 
versterken van het netwerk van politieleiders, het versterken van de internationale 
competenties van politieleiders en het bevorderen van strategische gedachtevorming door 
politieleiders. Uit de analyse blijkt dat de drie beoogde doelen geen onderlinge hiërarchie 
kennen, maar nevengeschikt zijn. De doelen van de betalers en de initiatiefnemers liggen 
met elkaar in lijn, maar komen niet volledig met elkaar overeen. Er is echter ook weer geen 
sprake is van tegengestelde doelen. Daarnaast is er sprake van twee nevendoelstellingen. In 
de eerste plaats de profilering Nederland in het algemeen en specifiek Den Haag als stad 
van Vrede en Recht en in de tweede plaats het creeren van draagvlak voor Nederlandse 
kandidatuur voor internationale posities.  

8.4  Prestaties, waardering en doorwerking 

De prestaties van PiP zijn in de eerste plaats gelegen op de drie hoofddoelstellingen: de 
denktankfunctie, de competentiefunctie en de netwerkfunctie. In algemene zin is er grote 
waardering van de personen en partijen die bij PiP betrokken zijn voor de conferentie en het 
leerprogramma. Pearls wordt een uniek platform en een unieke leerervaring genoemd. Ten 
aanzien van de netwerkfunctie is er een duurzaam en relevant internationaal netwerk ge-
creëerd. Contacten die op de conferentie gelegd zijn werken door in het functioneren van 
de politieleiders. Op persoonlijk niveau zijn de competenties van de deelnemende politielei-
ders vergroot. Deelnemers aan het IALG zien na verloop van tijd een effect op hun loop-
baan. Verdere doorwerking van de competentiefunctie in de afzonderlijke politieorganisa-
ties is beperkt. Pearls als denktank draagt bij aan strategische gedachtenvorming van de 
deelnemende politieleiders. De onderwerpen die tijdens de conferentie besproken worden 
zijn scherp op de tijdsgeest. Er is sprake van enige doorwerking in de vorm van ingezette 
beleidsprogramma`s. Doorwerking in bredere zin in academische publicaties en het breder 
beschikbaar maken van de kennis die binnen de denktankfunctie is opgedaan is beperkt. 
Ook breder binnen de Nederlandse politie is de doorwerking van PiP zeer beperkt en ligt er 
geen uitgewerkte koppeling met het politieonderwijs. Binnen de Nederlandse politie lijkt PiP 
last te hebben van een imagoprobleem. Het is plausibel dat PiP in bescheiden mate bij-
draagt aan de nevendoelstelling van de profilering van Den Haag als internationale stad van 
Vrede en Recht, maar de mate waarin is uiteindelijk niet goed vast te stellen. Met de ver-
sterking van het internationaal netwerk en het vergroten van de competenties van Neder-
landse politieleiders heeft PiP in ieder geval de randvoorwaarden geschapen die nodig zijn 
voor het tweede nevendoel: het creëren van draagvlak voor Nederlandse kandidatuur voor 
internationale posities.  

8.5  Beoordeling effectiviteit 

Bij de beoordeling van de effectiviteit van PiP gaat het om de vraag in hoeverre de doelen 
die aan PiP ten grondslag liggen bereikt zijn. Bij deze beoordeling dient het ambitieniveau 
dat is nagestreefd in ogenschouw genomen te worden. Dit ambitieniveau is op drie niveaus 
te beschouwen. Ten eerste is dat het ambitieniveau in engere zin zoals dat door de direct 
betrokken partijen is geformuleerd en expliciet volgt uit de reconstructie van de beleidsthe-
orie. Het tweede niveau is het ambitieniveau in bredere zin dat verwacht mag worden van-
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uit nationaal perspectief. Het gaat dan om de verhouding tussen de geïnvesteerde middelen 
afgezet tegen de doorwerking voor de Nederlandse politie. Het derde niveau is het ambitie-
niveau in bredere zin vanuit internationaal perspectief: het vergroten van de internationale 
veiligheid en het versterken van internationale politiesamenwerking.  

 
PiP is er in geslaagd een relevant forum te vormen voor een belangrijk deel van de mondiale 
politietop. Dit blijkt uit de consistente deelname en het commitment op het hoogste niveau 
van voor Nederland belangrijke internationale partners. PiP beantwoordt daarmee aan een 
vraag die breder is dan sec het belang van Nederland.  

 
Afzonderlijk bezien is PiP effectief op zijn drie beoogde doelstellingen in engere zin. De im-
pact op de drie doelstellingen in breder nationaal en internationaal perspectief verschilt. 
Dat zit met name in de doorwerking binnen de politieorganisatie en het academisch ambi-
tieniveau. Er zit een duidelijke samenhang in de opbouw van PiP en de keuzes die gemaakt 
zijn in de inhoud en vormgeving van conferentie en leerprogramma. De verschillende on-
derdelen hangen met elkaar samen en bouwen op elkaar voort. 
 
Door de leidende rol die Nederland binnen het Pearls initiatief heeft beschikt de Nationale 
Politie over potentieel een bijzonder waardevolle asset. PiP kan een stimulans zijn voor de 
ontwikkeling van een internationaal discours over het politievak. De huidige opzet van PiP 
met een sterke nadruk op persoonlijke perspectief zorgt er echter voor dat de doorwerking 
van PiP sterk afhangt van de inzet en prioriteiten van de persoon van de politieleider. PiP is 
geen institutioneel internationaal forum of wetenschappelijk forum, maar een uniek forum 
van vakbroeders.  
 
Als netwerk komt PiP het best uit de verf, als (publieke) denktank matig. De competentie-
functie hangt er tussenin. Een aantal programmatische keuzes werkt sterk in het voordeel 
van de netwerkfunctie, maar staat de (publieke) denktankfunctie in de weg. Beslotenheid, 
kleinschaligheid en op de persoon van de politieleider gerichte werkvormen bevorderen de 
competentie en netwerkfunctie, maar verhouden zich slecht met baanbrekend academisch 
werk, dat in essentie openheid, breed debat en op de inhoudelijke materie gerichte vormen 
vereist. PiP wil binnen één programma drie functies bedienen, die in deze samenhangende 
opzet niet alle drie op hetzelfde ambitieuze niveau te bedienen zijn.  

8.6  Alternatieve doelbereiking  

Het tweede doel van het onderzoek behelst de beantwoording van de vraag naar mogelijke 
aansluiting bij nieuw beleid, alternatieve doelbereiking voor PiP en de lessen die te trekken 
zijn uit vergelijkbare initiatieven. Op deze punten is te concluderen dat de vormgeving van 
PiP op dit moment niet één op één binnen het prioritaire landenbeleid past. Om dit te reali-
seren is een herijking nodig van verschillende toonaangevende aspecten van PiP. Deze herij-
king komt echter niet ten goede aan het bereiken van de drie doelstellingen van PiP.  
 
De relevantie en internationale potentie van PiP is groot. Het is een uniek forum dat kan 
uitgroeien tot hét internationale netwerk voor politieleiders waar mondiale politionele 
vraagstukken kunnen worden uitgediept. Deze ambitie past echter niet binnen een setting 
waarin uitsluitend Nederland de agenda bepaalt en het Nederlandse operationele belang 
voorop staat. De vormgeving van PiP past op dit moment niet één op één binnen het priori-
taire landenbeleid. Om dit te realiseren is een herijking nodig van verschillende toonaange-
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vende aspecten van PiP. Deze herijking komt echter niet ten goede aan het bereiken van de 
drie doelstellingen van PiP. 
 
PiP is te kenschetsen als een sterk peer-review netwerk, waarin de waarde van de denktank-
functie gekoppeld is aan de netwerk- en competentiefunctie. Hierin bestaat een spannings-
veld tussen de beslotenheid en het spreken op persoonlijke titel, die de netwerkfunctie en 
competentiefunctie vereisen en het publieke gezicht dat de denktankfunctie vereist. Een 
denktank dient immers maatschappelijke impact en invloed te hebben die reikt buiten de 
deelnemers aan die denktank.  
 
Het voorbeeld van IOSCO leert dat het soort spanningsvelden waarin PiP opereert, zoals het 
nationaal versus het internationaal belang en het combineren van doelstellingen die tegen-
gestelde vereisten in zich herbergen niet uniek zijn en dat er op deze punten te leren is van 
andere internationale fora, die een succesvol proces van transformatie hebben ondergaan 
in een continu proces van herpositionering en aanpassing aan veranderende nationale en 
internationale kaders. Dit leren van internationale voorbeelden is PiP niet vreemd, omdat 
PiP immers bij oprichting geïnspireerd is door een ander internationaal forum: de Bilder-
bergconferentie.  
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Bijlage 1 Geïnterviewde personen 

 
Drs. E.S.M.  Akerboom    Ministerie van Defensie 
Prof. dr. M.G.W. den Boer*  Politieacademie 
Dhr. H. van Berkel*    Nationale Politie, Eenheid Brabant Oost 
Luit. Gen. M. A. Beuving  bd  KMar 
Mr. W. Bijkerk*    IOSCO 
Mr. H.J. Bolhaar*    College van procureurs-generaal 
Com. Gen. C. de Bolle*   Federale Politie België 
Prof. dr. W. Bruggeman  Benelux Universitair Centrum, Federale Politieraad 

België 
Mr. Ing. W.G.J.M. van de Camp*  Europarlementariër EVP 
Prof. dr. J. Colijn   Clingendael 
Dep. Com. A. Colvin*   Australian Federal Police 
Ass. Com. C. Corley*    Canadian Police Academy  
Dhr. M. Daniel*    Nationale Politie, Eenheid Noord 
Drs. J.C. Goet    COA 
Prof. dr. P. ’t Hart   Universiteit Utrecht 
Drs. A. Hazenberg MCM   Nationale Politie, AIS 
Hoofdcom. F. Heeres*   Nationale Politie, Eenheid Brabant Oost 
Prof. dr. B. Hogenboom    Nyenrode  
Drs. A. IJzerman MPA*   Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Dhr. F. van der Laan    Twynstra en Gudde 
Drs.  A. Miedema   t.t.t. BLMD Brandweer en politie 
Mw. S. Nollen     Clingendael 
Brig. Gen. A. Peperkoorn   MIVD 
Prof. dr. R. Ruben IOB, ministerie van Buitenlandse Zaken 
Mr. S. Schol*     AFME 
Dhr. G. Smit*     Politieacademie 
Mw. J.G. Stam    t.t.t. Politieacademie 
Dhr. J.W. van Steenpaal   Nationale Politie, Eenheid Noord 
Prof. dr. J. Stock*    Bundes Kriminal Amt (BKA), Duitsland 
Drs. F. Stolwijk MA   Nationale Politie, AIS 
Drs. L.H.M. ten Cate   Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Prof. dr. P.W.E.M. Tops*  Tilburg University 
Dhr. A. van der Ven    Politieacademie 
Dhr. R. Verbiest    Nationale politie, Eenheid Haaglanden 
Dhr. V. Vleesenbeek    Nationale Politie, AIS 
Dhr. P.J. van Zunderd   t.t.t KLPD 
 

De met een asterisk gemarkeerde personen zijn telefonisch geïnterviewd.  
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Bijlage 2: Catalogusonderzoek 

Gehanteerde methode 
 
Allereerst is een lijst opgesteld met uiteenlopende catalogi. Daarbij is gebruik gemaakt van 
drie ‘soorten’ catalogi. De eerste groep catalogi zijn van politieacademies van diverse lan-
den. Er is gekozen voor Engelstalige landen, die bovendien vaak participeren bij PiP en IALG. 
De tweede groep zijn catalogi van bibliotheken. Hierbij is gebruik gemaakt van WorldCat en 
PiCarta. De derde groep zijn drie onderdelen van Google, namelijk Scholar, Books en het 
Web.  
 
Vervolgens is gekeken naar de zoektermen die zou worden gebruikt bij de catalogi. In alle 
catalogi zit een vast stramien van zoektermen. Daarnaast is er voor gekozen om namen van 
academici te gebruiken. Bij het zoeken in een catalogi van een buitenlandse politieacademie 
is daarvoor de naam van de desbetreffende academicus die aanwezig is geweest bij de con-
ferentie gebruikt. De namen van Nederlandse academici zijn ook bij Google gebruikt. Er is 
gekozen voor namen van academici, omdat zij immers een publicatie kunnen doen van de 
conferentie of refereren naar een conferentie.  
 
In een excel-bestand zijn alle resultaten weergegeven in een tabel. Daarin staan de aantal-
len relevante hits per zoekterm en daarnaast staat een kolom met de aantallen unieke hits 
per zoekterm. De hit is uniek wanneer deze niet door een eerder gevolgde zoekterm in de 
catalogus naar voren is gekomen.  
 
Als vervolgstap op het kwantitatieve overzicht is gekozen om een literatuurlijst te maken 
van alle hits uit de catalogi. Hiervoor zijn drie groepen gemaakt. De eerste groep zijn de 
publicaties van de conferenties van PiP. De tweede groep zijn publicaties die direct samen-
hangen of in sterke mate verband hebben met PiP en/of IALG. De derde groep zijn de publi-
caties waarin gerefereerd wordt naar PiP. Deze groepen hebben respectievelijk de letters A, 
B en C gekregen. Alle publicaties hebben per groep een nummering gekregen. Hiermee is in 
het excel-bestand een kolom toegevoegd en staan per zoekterm de zoekresultaten er bij. 
Deze letter-cijfercombinatie correspondeert met de literatuurlijst. Hierdoor kan aan de hand 
van de literatuurlijst en het excel-bestand worden gekeken welke publicaties bij welke zoek-
term naar voren is gekomen.  
 
Gevonden titels 
 

A. Conferentierapporten 
 
Pakes, F. (2007). The discussion continues. The Hague: Pearls in Policing Secretariat. (1) 
 
Buuren, J. van (2008). Reflections. Pearls in Policing 2008. The Hague: Pearls in Policing Sec-
retariat.(2) 
 
Zonneveld, M. (2009). Bridging the gap. Pearls in Policing 2009. The Hague: Pearls in Policing 
Secretariat. (3) 
 
Russell, M. en E. Becos-Cole (2010). Navigating the way ahead. Pearls in Policing 2010. The 
Hague: Pearls in Policing Secretariat. (4) 
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Pearls in Policing (2011). Charting the course of change. Pearls in Policing 2011 & Retrospec-
tive 2007-2011. The Hague: Pearls in Policing Secretariat. (5) 
 
Pearls in Policing (2012). Policing for a safer world. Singapore 2012. The Hague: Pearls in 
Policing Secretariat. (6) 
 

B. Andere publicaties conferentie/IALG  
 
Europol (2013). Pearls in policing. International vision for policing. The Hague: Europol. (1) 
 
Fijnaut, C. en W. Bruggeman (2008). The role of the police worldwide in the containment of 
the illegal production, the illegal tradce and the illegal possession of small arms and light 
weapons : a report to the pearls in policing conference in The Hague, The Netherlands 15-18 
June 2008 by the Working Group on Small Arms and Light Weapons. The Hague: Pearls in 
Policing Secretariat. (2) 
 
Inayatullah, S (2013). The futures of policing: Going beyond the thin blue line. Futures. Nr. 
49. (3) 
 
Miller, D. & Manners, C. (2011). Pearls in policing. Improve police services through contem-
porary professionalism. Sydney: South Australia Police. (4) 
 
AFP (2009). Pearls in Policing. Creating a global police network. Platypus Magazine. Volume 
102. (5) 
 
Police Academy of the Netherlands/Working Group on Identity (2009). Pearls in policing. 
Identity - a framework for discussion. Warnsveld: Police Academy of the Netherlands. (6) 
 
Ramírez, R. (2008). Pearls in Policing Scenarios – Some Comments. Dutch School for Police 
Leadership: The Hague. (7)  
 
Smet, G. (2013). Sustainable Leadership. IALG 2012-2013. (8) 
 
Tops. P.W., G.C.T. Bruijn, R.F.J. Spelier, H. Hogeboom & D. Arkel. The police as a learning 
frontline organisation. The Hague: Pearls in Policing. (9) 
 
 

C. Referenties 
 
Bruggeman, W. & M. Den Boer (2010). Ethics and Public in the Emerging EU Internal Security 
Architecture. Amsterdam: Vrije Universiteit. (1) 
 
Bruggeman, W., E. De Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. van Calster, T. Vander Beken & G. 
Vermeulen (2009). Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon. Antwerpen-
Apeldoorn: Maklu Uitgevers. (2) 
 
Devroe, E., L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton & M. Cools (2012). Tegendraadse Criminolo-
gie. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. (3) 
 

https://vubis.politieacademie.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*F3q*84f6*01g*F9b*AF*2F0*E1*0B*10*8E&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=20&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2013.2.88887&SearchT1=&Index1=Index1&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
https://vubis.politieacademie.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*F3q*84f6*01g*F9b*AF*2F0*E1*0B*10*8E&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=20&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2013.2.88887&SearchT1=&Index1=Index1&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
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Graaff, M. de en A. Hazenberg (2011). Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen. Den 
Haag: Politietop Divers. (4) 
 
Hazenberg, A. (2013). Columbus IV. De vrijblijvendheid voorbij. Apeldoorn: Politieacademie. 
(5)  
 
Hufnagel, S., C. Harfield & S. Bronitt (2012). Cross-Border Law Enforcement. Regional Law 
Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives. New York: 
Routledge. (6) 
 
Inayatullah, S (2012). Alternative Futures of Crime and Policing. Website of the Institute for 
Ethics & Emerging Technologies. (7)  
 
Jones M. & P. Johnstone (2012). History of criminal justice. Waltham: Elsevier. (8) 
 
Los Angeles County Sheriff’s Department (2009). Police Diplomacy: A Global Trust. Los Ange-
les: Los Angeles County Sheriff’s Department. (9) 
 
Meershoek, G. & B. Hoogenboom (2013). De draagbare van Reenen. Piet van Reenen over 
politie en geweldsbeheersing. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. (10)  
 
Minister for Home Affairs (2010). Keynote address to the Pearls in Policing Conference Syd-
ney. Sydney: Minister for Home Affairs. (11) 
 
Pakes, F. (2010). Comparative Criminal Justice. Portland: Willan Publishing. (12) 
 
Pauw, E. De, P. Ronsaers, K. van der Vijver, W. Bruggeman & P. Deelman (2011). Technolo-
gy-led policing. Journal of Police Studies. Volume 2011, nr. 3. (13)  
 
Ponsaers, P & L. Gunter Moor (2012). De Deinzer Scheepsalmanak. Verslag van de conferen-
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Bijlage 4 English Summary 

Introduction 
The first international ‘Pearls in Policing’ (PiP) conference was held In 2007. This conference, 
modelled on the Bilderberg conference, is intended for eminent international police leaders. 
The conference is associated with an academic forum and an international learning pro-
gramme for emerging police leaders: the International Pearl Fishers Action Learning Group 
(IALG).  
 
The reason for organizing the conference was the need to enhance the capacity of Dutch 
police leaders to venture into international arenas and to assume important positions there. 
This need was felt by several players within the Ministries of the Interior and of Justice, the 
Netherlands Police Agency, Police Academy, the  Royal Netherlands Military Constabulary 
and the Public Prosecutor’s Office. Drawing on this policy network, the Curatorium (Board) 
of International Police Leadership was set up in late 2005. The Curatorium asked the direc-
tor of the School of Police Leadership (SPL) to organize the conference, the international 
learning programme and the academic forum. The organizations represented in the Curato-
rium all made substantive and/or financial contributions to the realization of this confer-
ence. The biggest financial contributions to PiP came from the Ministry of the Interior and 
Kingdom Relations and later from the Ministry of Security and Justice. 

 Problem statement and research approach 

Research agency Pro Facto is investigating the way in which PiP has been operationalized 
over the past seven years and the extent to which PiP’s objectives have been achieved. The 
guiding questions for this investigation were as follows: 

How has Pearls in Policing been operationalized over the past seven years, how 

have the resources been used, what has the organization achieved, how is it valued 

by those involved, what are the goals on which Pearls in Policing are based, are 

these goals consistent with those of the organizations which fund Pearls in Polic-

ing, and to what extent have the goals been attained? 

Can the goals of Pearls in Policing also be achieved in a different way, what can 

Pearls in Policing learn from similar initiatives, and how can Pearls in Policing fit 

in with the (adapted) country policy relating to international police collaboration? 

To answer these questions the following research activities were carried out: 
 Interviews met 36 people 

 Document and literature reviews 

 Analysis of existing data 

 Catalogue research 

 A digital survey among conference attendants, participants in the international 

learning programme and top-ranking officers of the National Police. 
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Activities, organization and resources 
 
PiP conferences were held seven times between 2007 and 2013. Representatives of police 
organizations, international organizations and academics from a total of 43 different coun-
tries attended these conferences. A report of each conference was prepared in the form of 
a conference publication. Between 2008 and 2013, 89 candidates from 24 participating 
countries and organizations took part in the IALG.  
 
The conference has a specific structure. Attendance is by invitation only and the conference 
is small-scale, interactive and shielded from the media. The official language is English and a 
command of English is an important criterion in invitation policy. Participants in the IALG are 
nominated by the police leaders. The IALG is organized in close collaboration with two in-
ternational partners and consists of a programme of three international seminars. During 
these seminars a learning and research assignment is carried out which is formulated by the 
conference attendants and which is presented by the IALG participants at the next confer-
ence. 
 
The Curatorium of International Police Leadership operates as the general Board of Pearls in 
Policing. It is advised by an international Advisory Board. The organization of the conference 
is led by the conference director, who is accountable to the Curatorium. The conference 
director is supported in organizing the conference by the permanent secretariat of PiP. The 
total staffing level is about 2 FTE. The organization and management of the international 
learning programme IALG is the responsibility of the programme management, which con-
sists of the conference director and representatives of the two partner countries.  
To a significant extent Pearls in Policing has been funded by the Ministries of the Interior 
and Kingdom Relations (2006-2010) and Security and Justice (2011-2013). From 2006 to 
2013 they contributed a total of EUR 1,730,000. Other organizations contributed a total of 
EUR 1,850,771. From 2006 to 2013 the costs incurred by Pearls in Policing for the confer-
ence and the learning programme amounted to a total of EUR 3,342,988. The sums given to 
PiP by the Ministries of the Interior and Kingdom Relations (2006-2010) and Security and 
Justice (2011-2013) were special contributions, enabling PiP to achieve its own goals. The 
provision of these funds can therefore be regarded as input financing. However, because of 
their involvement in the Curatorium, the providers of funding can exert some influence on 
the goals PiP sets for itself. 
 

Objective: reconstruction of the policy theory 
The origins of PiP’s main objectives lie in a shared problem perception within the policy 
network, namely that there was no international security forum focusing on encounters, 
exchange and substantive debate for the benefit of international strategic police leadership. 
A reconstruction of the policy theory shows that PiP had three goals:  

1. to strengthen the network of police leaders (the network function)  

2. to strengthen the international competences of police leaders (the competence 

function)  

3. to promote strategic thinking by police leaders (the thinktank function).  

 

There is no hierarchy among these goals – they are of equal importance. The goals of the 
main funders and the initiators are in line with each other, but do not entirely match. More-
over, there are two secondary objectives: to accentuate the image of the Netherlands and 
The Hague as a country and city of peace and justice, and to create support for Dutch candi-
dates for international positions.  
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Achievements, satisfaction and impact 
PiP’s achievements relate to the three main objectives: the thinktank function, the compe-
tence function and the network function. There is a high degree of satisfaction among the 
individuals and parties involved in PiP as regards the conference and the learning pro-
gramme. A sustainable and relevant international network has been created. Contacts made 
at the conference have an impact on the operation of the police leaders. At the personal 
level, the participating police leaders’ competences have increased. After some time, partic-
ipants in the IALG see an effect on their careers. As a thinktank, PiP contributes to the stra-
tegic thinking of the participating police leaders. There is some impact in the form of policy 
programmes put forward at the request of participating police leaders in response to topics 
discussed at the conference. The impact of the thinktank in academic publications and the 
wider dissemination of this knowledge is limited. The effect of PiP at a broader level within 
the Dutch police force is also limited. No formal link has been made with formal police train-
ing. Within the Dutch police force, PiP seems to suffer from an image problem. It is plausible 
that to a modest degree PiP contributes to profiling The Hague as an international city of 
peace and justice. PiP has also helped to create the prerequisites for obtaining support for 
Dutch candidates for international positions.  

 
Analysis of effectiveness 

An assessment of PiP’s effectiveness depends on the level of ambition pursued in relation to 
the various objectives. This level of ambition can be considered at three levels. The first is 
the level of ambition in the narrower sense, as it has been formulated by the parties directly 
involved and as it explicitly emerges from the reconstruction of the policy theory. The sec-
ond and third levels are the levels of ambition that can be expected from a national and an 
international perspective. Taking these three levels separately, in the narrower sense PiP is 
effective with regard to all three objectives. However, from the national and international 
perspectives, Pip’s impact with regard to the three objectives varies. The most salient dif-
ference is the limited impact within the police organization and the academic level of ambi-
tion. PiP’s highest degree of effectiveness is as a network; as a public thinktank it is moder-
ately effective. The competence function is somewhere in between. PiP is a relevant forum 
for a significant portion of the top levels of police forces worldwide, as is demonstrated by 
the consistent participation and commitment at the highest level by international partners 
who are important to the Netherlands. This shows that PiP meets a demand which is broad-
er than just the interests of the Netherlands.  
 

Alternative achievement of goals 
The second goal of the study is to answer questions about possible coordination with new 
policy, alternative achievement of goals for PiP and the lessons that can be learnt from simi-
lar initiatives. At present there is not a one-on-one match between the planning and imple-
mentation of PiP and the priorities of the country policy. To achieve this, several leading 
aspects of PiP would have to be reviewed. However, this would not be conducive to achiev-
ing PiP’s three objectives. The example of IOSCO, an international organization of financial 
regulators, shows that PiP can learn from other international forums which have undergone 
successful transformations in a continuous process of repositioning and adaptation to 
changing national and international frameworks.  
 

Conclusions 
Because of the leading role played by the Netherlands in the Pearls initiative, potentially the 
National Police has a very valuable asset at its disposal. However, the present structure of 
PiP with its strong emphasis on personal perspective means that the impact of PiP very 
much depends on the personal objectives and priorities of the police leader. Some pro-
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gramme choices strongly favour the network function, but impede the public thinktank 
function. Seclusion and working methods focusing on the personal qualities of the police 
leader facilitate competency and networking, but are not very compatible with academic 
work, which basically requires openness and methods that focus on content. PiP aims to 
serve all three functions within one programme; however, within this coherent structure it 
is impossible to serve all three at the same ambitious level.  
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Bijlage 5 Vragenlijst PiP-deelnemers 

Survey Pearls in Policing - conference participants 

Welcome and thank you for taking the time to fill in this survey. 

The researchers will handle all information obtained through the questionnaire with utmost 

confidentiality. The research results will be presented in a written report. The information in 

this report will be presented in such a manner that it can not be traced back to individuals, 

individual agencies or nations.   

 

General 

1 How important were the following aspects of the Pearls in Policing conference for your 

decision to participate? 

Please number each box in order of preference from 1 to 9 

[ ] I was honoured to be invited 

[ ] Being able to speak freely (Chatham house rule, no press, etc.) 

[ ] The informal atmosphere 

[ ] The ability to extend my international network 

[ ] The other participants 

[ ] The content of the program and subjects discussed 

[ ] Location and facilities 

[ ] The (strict) use of English as working language 

[ ] The work forms used at the conference (peer-to-peer sessions, IALG-presentation, work-

ing group sessions) 

 

2 Which aspects of the conference did you appreciate the most? 

Please number each box in order of preference from 1 to 8 

 [ ] Being able to speak freely (Chatham house rule, no press, etc.) 

[ ] The informal atmosphere 

[ ] The ability to extend my international network 

[ ] The other participants 

[ ] The content of the program and subjects discussed 
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[ ] Location and facilities 

[ ] The (strict) use of English as working language 

[ ] The work forms used at the conference (peer-to-peer sessions, IALG-presentation, work-

ing group sessions) 

 

Themes 

3 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statements. 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

I regard the subjects discussed at the conference as 

highly relevant for policing 

     

During the conference the most important subjects 

concerning (the future) of policing have been identi-

fied 

     

Participation in the Pearls in Policing conference ena-

bles me to extend my international network. 

     

 

4 Did you miss certain themes or subjects in the discussions on the conference? 

( ) Yes  -> please proceed to question nr. 5 

(  ) No -> please proceed to question nr. 6 

 

5 Which themes or subject did you miss? 

(OPEN) 

  

Representation at the conference 

6 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statements. 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

The conference acts as a platform or think-tank for 

police executives. 

     

For my work it`s important that I have operational 

relationships with the countries or agencies repre-

     



DE GLANS VAN DE PARELS  

101 

 

sented at the conference. 

The police executives of countries or agencies that are 

most relevant for the functioning of my agency were 

represented at the conference. 

     

 

7 Did you miss the representation of certain countries of agencies at the conference? 

( ) Yes ->please proceed to question nr. 8 

(  ) No -> please proceed to question nr. 9 

 

8 Which countries or agencies did you miss? 

(OPEN) 

  

9 How many of the conference delegates did you meet before? 

Please choose only one of the following: 

( ) nobody or very few  

( ) lest then 25%  

( ) 25-50% 

( ) 50-75% 

( ) 75% or more 

 

Academic input 

10 What, in your opinion, is the most important role of the academic contributors to the 

conference? 

Please number each box in order of preference from 1 to 5 

 [ ] the academic validation of ideas that have been put forward by conference delegates 

[ ] providing academic input on subjects discussed at the conference 

[ ] providing inspiring contributions to the discussion 

[ ] providing an academic context to practical input from police executives 

[ ] providing critical feedback to the discussions 
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Network 

11 Have you made active use of the contacts you gained through the Pearls in Policing con-

ference in your work as a police executive? 

Please choose only one of the following: 

( ) Yes, very frequently (once a month of more) 

( ) Yes, frequently (multiple times a year) 

( ) Yes, occasionally (once a year of less) 

( ) Hardly ever 

( ) Never > 13 

 

12 For what purpose did you use these contacts? 

Please choose the appropriate response for each item: 

 not at all occasionally regularly 

Using contacts as sparring partner on policing    

Keeping in touch    

Discussing operational or tactical cooperation between each other`s 

agencies  

   

Discussing strategic issues    

 

13 Could you please tell us if contacts gained through the Pearls in Policing conference have 

led to (operational, tactical or strategic) cooperation between your agency and one or more 

of the agencies represented at the conference? 

Please choose only one of the following: 

( ) Yes, a lot of cooperation 

( ) Yes, some cooperation 

( ) Yes, a little bit of cooperation 

( ) No, no form of cooperation >16 

 

14 How would you characterize this cooperation between your agency and these agencies? 

Please choose only one of the following: 

( ) occasional informal cooperation 

( ) structural informal cooperation   

( ) occasional formal cooperation  

( ) structural formal cooperation   
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15 Would this level of cooperation have been realized if there were no Pearls in Policing 

conference? 

Please choose only one of the following: 

( ) No, there would certainly have been no cooperation  

( ) No, there would probably have been no cooperation  

( ) No, a lower level of cooperation would have been realized  

( ) Yes, the same level of cooperation would have been realized  

 

16 Why did you never use the contacts you gained through the Pearls in Policing confer-

ence? 

Only answer this question if the Answer was 'Never' at question 11. 

(OPEN) 

  

17 Could you please provide us with one or more examples of cooperation between your 

agency and other agencies that are a result of contacts gained  through the Pearls in Policing 

conference? 

(OPEN) 

 

18 On how many occasions has there been a form of cooperation between your agency and 

other agencies that are a result of contacts gained through the Pearls in Policing confer-

ence? 

Please choose only one of the following: 

( ) 1 or 2 occasions  

( ) 3 - 5 occasions  

( ) 6 - 10 occasions  

( ) more than 10 occasions  
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Think-tank 

19 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statement. As conference delegates at the Pearls in Policing con-

ference we: 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

…have identified key developments, concepts and 

strategic issues concerning the future of law en-

forcement and policing. 

     

…have actively shared knowledge, concepts and 

methods between conference delegates.  

     

…helped to put key developments, concepts and 

strategic issues on the agenda of law enforcement 

agencies. 

     

…helped to put key developments, concepts and 

strategic issues on the agenda of our national 

governments.  

     

 

Development of competences 

20 An important aspect of the Pearls in Policing conference is to help the delegates develop 

their skills and competences with regard to the international dimension of policing. Which 

of your personal skills and competences mentioned below has been improved as a result of 

your participation in the Peals in Policing conference? 

 not im-

proved 

improved a 

bit 

improved 

substantially 

improved 

very 

strongly 

Breaking through language and cultural barriers     

Developing political and diplomatic sensitivity     

Developing a “global” perspective on policing     

Engaging in and building relationships of trust     

Achieving practical results in an international context     

Engaging into international projects     

 

Concept exchange 

21 How would you weigh your input to the conference in relation to the things you gained 

or learned during the conference? Please rate with a number from 1 to 10  
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1 = provided input to the conference 10 = gained things from the conference 

 

Results and dissemination 

22 Which of the following practices did you use for the dissemination of conference results 

within your (national) police force or agency? Please choose all that apply: 

[ ] Personal conversations/meetings with individual officers specific about the conference  

[ ] Mentioning the conference in conversations when appropriate  

[ ] Official debriefing about the conference  

[ ] National conference/official meeting about the conference  

[ ] Specific assignment to officers or departments to follow up on subjects discussed at the 

conference  

[ ] Ordered a specific policy or program as a result of the subjects discussed at the confer-

ence  

[ ] Written one or more articles in academic  

[ ] Written one or more articles in policing magazines  

[ ] Other 

 

23 Could you please provide us with examples of the way in which you promoted the dis-

semination of the conference results within your (national) police force or agency? 

(OPEN) 

  

24 Do you know any of the post-conference publications mentioned below? 

Please choose all that apply: 

[ ] Pearls in Policing, Policing for a safer world, Singapore 2012  

[ ] Pearls in Policing, Charting the Course of Change, 2011  

[ ] Pearls in Policing, Navigating The Way Ahead, 2010 

 [ ] Pearls in Policing, Bridging the Gap, 2009  

[ ] Pearls in Policing, Reflections, 2008  

[ ] Pearls in Policing, The discussion continues, 2007  

[ ] Non of the above  
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25 How do you know these publications? Please choose all that apply: 

[ ] I read them myself   

[ ] I heard about them from a colleague   

[ ] I read about them in policing magazines   

[ ] They were mentioned during a training or course   

[ ] They were mentioned during a lecture or conference  

[ ] Other 

 

26 Did you use any of the mentioned post-conference publications in your work as a law 

enforcement executive? 

( ) No 

( ) Yes, but not practical (purely in the thought process)  

( ) Yes, I used them practical 

( ) Other  

 

Connection to the IALG program 

27 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statements. 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

The connection of the conference with the IALG 

program is of added value 

     

I was enabled by the Pearls Curatorium to nomi-

nate high potentials for the IALG program 

     

The presentation and following discussions of the 

IALG-assignment at the Pearls in Policing confer-

ence enhanced my knowledge of the subject 

     

 

28 Thank you for taking the time to complete our survey. Your input is greatly appreciated 

and helpful in our research. If you have any additional comments regarding the Pearls in 

Policing conference or this questionnaire, please use the space below. 

(OPEN) 
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Bijlage 6 Vragenlijst IALG-deelnemers 

Survey IALG 

Welcome and thank you for taking the time to fill in this survey. The researchers will handle 

all information obtained through the questionnaire with utmost confidentiality. The re-

search results will be presented in a written report. The information in this report will be 

presented in such a manner that it can not be traced back to individuals, individual agencies 

or nations. 

 

General 

1 In what year did you participate in the IALG program? 

Please choose only one of the following: 

( ) 2008 

( ) 2009 

( ) 2010 

( ) 2011 

( ) 2012 

( ) 2013 

 

2 Which law enforcement agency do you work for? 

Please specify nation and name of the police force. 

(OPEN) 

  

3 How important were the following aspects of the IALG program beforehand for your deci-

sion to participate? 

Please number each box in order of preference from 1 to 6 

[ ] The ability to extend my international network 

[ ] The other participants 

[ ] The content of the program and subjects discussed 

[ ] The exclusive nature of the program 

[ ] The setup of the program: action learning 
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[ ] The unique career opportunity it provided 

 

4 How did your participation in the IALG program come about? 

Please choose all that apply: 

[ ] I was personally nominated by my police force or agency  

[ ] I was personally nominated by a colleague or relation  

[ ] There was an open application procedure in my police force or agency  

[ ] Participation in the program is part of my personal development plan  

[ ] Participation in the program is part of my functional profile 

[ ] Other 

Themes 

 

5 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statements. 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

I regard the subjects discussed at the IALG meet-

ings as highly relevant for the future of policing 

     

I regard the subjects discussed at the IALG meet-

ings as highly important for my own intellectual 

development as a police executive  

     

During the IALG meetings the most important 

subjects concerning (the future) of police leader-

ship have been discussed 

     

The assignment of the Pearls in Policing confer-

ence to the IALG stimulated my intellectual 

growth 

     

The assignment of the Pearls in Policing confer-

ence was useful for my work as a police executive 

     

I was able to make a personal contribution to the 

assignment of the Pearls in Policing conference 
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6 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statements. 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

The IALG program enhanced my knowledge of the 

future development of society and the role of law 

enforcement The IALG program enhanced my 

knowledge of the future development of the 

police methods 

     

The IALG program enhanced my knowledge of 

police leadership 

     

The IALG program enhanced my knowledge of 

international cooperation in a law enforcement 

context 

     

Discussing the results of the IALG-assignment at 

the Pearls in Policing conference has enhanced my 

knowledge of the subject 

     

Our contribution to the IALG-assignment en-

hanced the general knowledge of the subject 

     

 

Network 

7 How many of the IALG participants did you meet before? 

Please choose only one of the following: 

( ) nobody or very few  

( ) less then 25%  

( ) 25-50%  

( ) 50-75%  

( ) 75% or more  

 

8 Have you made active use of the contacts you gained through the IALG program in your 

work as a police executive? 

Please choose only one of the following: 

( ) Yes, very frequently (once a month of more)  

( ) Yes, frequently (multiple times a year)  

( ) Yes, occasionally (once a year of less)  

( ) Hardly ever  
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( ) Never -> please proceed to question nr. 10 

 

9 For what purpose did you use these contacts? 

 not at all occasionally regularly 

Using contacts as sparring partner on policing    

Keeping in touch    

Discussing operational or tactical cooperation 

between each other`s agencies 

   

Discussing strategic issues    

 

10 Could you please tell us if contacts gained through the IALG program have led to (opera-

tional, tactical or strategic) cooperation between your agency and one or more of the agen-

cies represented at the conference? Please choose only one of the following: 

( ) Yes, a lot of cooperation  

( ) Yes, some cooperation  

( ) Yes, a little bit of cooperation  

( ) No, no cooperation -> please proceed to question nr. 16 

 

11 How would you characterize this cooperation between your agency and these agencies? 

Please choose only one of the following: 

( ) occasional informal cooperation 

( ) structural informal cooperation 

( ) occasional formal cooperation 

( ) structural formal cooperation 

 

12 Why did you never use the contacts you`ve gained through the Pearls in Policing confer-

ence? 

Only answer this question if the answer was 'Never' at question 8  

(OPEN)  

  

13 Could you please provide us with one or more examples of cooperation between your 

agency and other agencies that are a result of contacts gained  through the IALG program? 

For example cooperation on specific themes, joint projects, etc. 

(OPEN)  
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14 On how many occasions has there been a form of cooperation between your agency and 

other agencies that are a result of contacts gained through the IALG program? 

Please choose only one of the following: 

( ) 1 or 2 occasions  

( ) 3 - 5 occasions  

( ) 6 - 10 occasions  

( ) more than 10 occasions  

 

Development of competences 

15 An important aspect of the IALG program is to help the participants develop their skills 

and competences with regard to the international dimension of policing. Which of your per-

sonal skills and competences mentioned below has been improved as a result of your partic-

ipation in the IALG program? 

 not im-

proved 

improved a 

bit 

improved 

substantially 

improved 

very strongly 

Breaking through language and cultural barriers      

Developing political and diplomatic sensitivity     

Developing a “global” perspective on policing     

Building relationships of trust     

Achieving practical results in an international 

context 

    

Translating global or future developments to a 

strategic law enforcement framework 

    

Engaging into international projects     

Developing academic skills     

Applying skills concerning future methodologies     

Developing an enhanced vision of police leader-

ship 
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16 Please tell us if you agree strongly, agree, neither agree or disagree, disagree or disagree 

strongly with the following statements. 

 disagree 

strongly 

disagree neither 

agree or 

disagree 

agree agree 

strongly 

Participation in the IALG program has been a 

unique learning experience 

     

Participation in the IALG program shaped my ideas 

about police leadership 

     

Participation in the IALG program has given me 

confidence about the future of law enforcement 

     

Participation in the IALG program has made me a 

better leader 

     

Participation in the IALG program has enhanced 

my ability to cooperate with people regardless of 

their background (nationality, culture, gender, 

etc.) 

     

Participation in the IALG program has enlarged my 

international network 

     

 

17 Did you follow other international programs or courses aimed at leadership develop-

ment? 

( ) Yes 

( ) No -> please proceed to question nr. 19 

 

18 Which courses or programs did you follow? 

(OPEN) 

  

19 How would you valuate the other courses you followed in comparison to the IALG pro-

gram? In comparison with other courses the IALG program has made ... 

Please choose only one of the following: 

( ) ... much less of a contribution to my competences as a police executive   

( )... less of a contribution to my competences as a police executive  

( )... about the same contribution to my competences as a police executive  

( )... more of a contribution to my competences as a police executive  

( )... much more of a contribution to my competences as a police executive  
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20 Could you arrange the kind of things you have gained from the IALG program from most 

to least important? 

Please number each box in order of preference from 1 to 5 

[ ] building and extending my international network 

[ ] enhancing my own knowledge 

[ ] contributing to the body of knowledge of the police trade 

[ ] developing competences 

[ ] contributing to the dissemination and mainstreaming of the insights gained through the 

IALG program 

 

Results and dissemination 

21 Which of the following practices did you use for the dissemination of the results of our 

participation in the IALG program within your (national) police force? 

Please choose all that apply: 

[ ] Personal conversations/meetings with individual officers specific about the conference  

[ ] Mentioning the conference in conversations when appropriate  

[ ] Official debriefing about the conference  

[ ] National conference/official meeting about the conference  

[ ] Specific assignment to officers or departments to follow up on subjects discussed at the 

conference  

[ ] Ordered a specific policy or program as a result of the subjects discussed at the confer-

ence  

[ ] Written one or more articles in academic journals  

[ ] Written one or more articles in policing magazines  

[ ] Other 

 

22 On how many occasions did you use this method (personal conversation/meeting with 

individual officers) of dissemination? 

 1 or 2  

occasions 

3 - 5  

occasions 

6 - 10  

occasions 

more than 

10  

occasions 

Personal conversations/meetings with individual 

officers specific about the conference 

    

Mentioning the conference in conversations 

when appropriate 
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Official debriefing about the conference     

National conference/official meeting about the 

conference 

    

Specific assignment to officers or departments 

to follow up on subjects discussed at the confer-

ence 

    

Ordered a specific policy or program as a result 

of the subjects discussed at the conference 

    

Written one or more articles in academic jour-

nals 

    

Written one or more articles in policing maga-

zines 

    

Other     

 

23 Could you please provide us with examples of the way in which you promoted the dis-

semination of the conference results within your (national) police force? 

(OPEN) 

  

24 Were you involved in the selection of potential candidates for the following IALG pro-

grams? 

 [ ] No, I was not involved 

[ ] Yes, I was consulted 

[ ] Yes, I could nominate potential candidates  

[ ] Other 

 

Current and former position 

25 have you been promoted in rank since your participation in the IALG program? 

 [ ] Yes 

[ ] No 

 

26 What is your current position within your (national) police force? 

(OPEN) 

  

27 What was your position within your (national) police force at the time you participated in 

the IALG program ? 

(OPEN) 



DE GLANS VAN DE PARELS  

115 

 

  

28 Do you deal with any of the international aspects of law enforcement as mentioned be-

low within your current position? 

 no yes 

Internationally branched organised crime   

Drug-, arms, human or other trafficking   

Border- or immigration control   

International requests for legal assistance   

International liaison   

Foreign interns/traineeships   

International terrorism   

 

29 How did your participation in the IALG program help your career? 

Participation in the IALG program has been ... 

( ) ... an interesting step in my career   

( )... an important step in my career   

( )... a crucial step in my career   

 

30 Thank you for taking the time to complete our survey. Your input is greatly appreciated 

and helpful in our research. If you have any additional comments regarding the IALG pro-

gram or this questionnaire, please use the space below. 

(OPEN) 
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Bijlage 7 Vragenlijst politietop 

Pearls in Policing - Vragenlijst Politie top 58 

Welkom en dank dat u de moeite wilt nemen de enquête in te vullen. We benadrukken 

nogmaals dat de gegevens die we van u of uw organisatie verkrijgen, vertrouwelijk behan-

deld zullen worden. De onderzoekers zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren 

in een rapport waarin gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele organisaties, personen 

of zaken. 

 

Bekendheid en waardering PiP en IALG 

1 In hoeverre bent u bekend met de Pearls in Policing conferentie? 

( ) is mij onbekend -> einde vragenlijst     

( ) ik weet dat het bestaat, maar ik ben niet bekend met de inhoud -> einde vragenlijst  

( ) ben ik globaal van op de hoogte 

( ) ben ik goed van op de hoogte 

( ) ben ik bestuurlijk bij betrokken (geweest) 

 

2 In hoeverre bent u bekend met de onderstaande cursussen en leergangen? 

 Is mij on-

bekend 

Ben ik 

globaal van 

op de 

hoogte 

Ben ik goed 

van op de 

hoogte 

Heb ik zelf 

gevolgd 

Draag ik 

kandidaten 

voor aan 

Draag ik 

inhoudelijk 

(bijv. als 

gastspre-

ker) aan bij 

IALG (International Pearlfish-

ers Action Learning Group) 

      

IMD (Leertraject Internatio-

naal Management Develop-

ment) 

      

Masterclass voor internatio-

nale adviseurs 

      

Columbus       
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3 Hoe waardeert u de volgende initiatieven cursussen en leergangen?  

 ken ik niet slecht matig Redelijk 

goed 

zeer goed 

Pearls in Policing conferentie      

IALG (International Pearlfishers 

Action Learning Group) 

     

IMD (Leertraject Internationaal 

Management Development) 

     

Columbus      

Masterclass voor internationale 

adviseurs  

     

 

4 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de onderstaande stellingen eens bent? 

 geheel 

oneens 

oneens niet 

eens, 

niet 

oneens 

eens geheel 

eens 

Ik vind het van belang dat de top van de politieorga-

nisatie een platform heeft waarin zij ervaring op 

kunnen doen in het functioneren in een internatio-

nale context. 

     

Ik vind het van belang dat de top van de politieorga-

nisatie een platform heeft waarin zij met internatio-

nale vakgenoten kunnen spiegelen over hun profes-

sie. 

     

Ik vind het van belang dat de top van de politieorga-

nisatie een platform heeft waardoor zij een interna-

tionaal netwerk kan opbouwen. 

     

Ik vind het van belang dat de top van de politieorga-

nisatie een platform heeft waarin zij met internatio-

nale vakgenoten spiegelen over mondiale ontwikke-

lingen die belangrijk zijn voor veiligheid en 

ordehandhaving. 

     

 

Belang onderzoek en publicatie 

5 In welke mate vindt u (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk voor uw werk? 

( ) Heel onbelangrijk 

( ) Onbelangrijk  

( ) Niet onbelangrijk en niet belangrijk  
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( ) Belangrijk  

( ) Heel belangrijk  

 

6 In welke mate houdt u publicaties en ontwikkelingen op uw vakgebied bij? 

( ) Passief 

( ) Op hoofdlijnen 

( ) Nauwgezet 

 

Bekendheid en waardering inzichten PiP  

7a Kent u de publicatie Pearls in Policing, Policing for a safer world, Singapore, 2012? 

( ) Ja  

( ) Nee-> door naar vraag 8 

 

7b Hoe kent u deze publicatie? 

[ ] ik heb het zelf gelezen  

[ ] ik heb er over gehoord van collega`s  

[ ] ik heb er over gelezen in vakbladen  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een cursus of opleiding  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een lezing of congres  

 

7c Heeft u de publicatie op enigerlei wijze gebruikt bij de uitoefening van uw werk? 

( ) nee 

( ) ja, maar niet concreet (puur voor gedachtenvorming) 

( ) ja, ik heb het concreet gebruikt 

 

7d Kunt u met een rapportcijfer aangeven wat uw oordeel is over de publicatie op de onder-

staande aspecten? 

[ ] bruikbaarheid in de praktijk   

[ ] kwaliteit   

 

8a Kent u de publicatie Pearls in Policing, Charting the Course of Change, 2011? 

( ) Ja  

( ) Nee-> door naar vraag 9 
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8b Hoe kent u deze publicatie? 

[ ] ik heb het zelf gelezen  

[ ] ik heb er over gehoord van collega`s  

[ ] ik heb er over gelezen in vakbladen  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een cursus of opleiding  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een lezing of congres  

 

8c Heeft u de publicatie op enigerlei wijze gebruikt bij de uitoefening van uw werk? 

( ) nee 

( ) ja, maar niet concreet (puur voor gedachtenvorming) 

( ) ja, ik heb het concreet gebruikt 

 

8d Kunt u met een rapportcijfer aangeven wat uw oordeel is over de publicatie op de onder-

staande aspecten? 

[ ] bruikbaarheid in de praktijk   

[ ] kwaliteit   

 

9a Kent u de publicatie Politieacademie, Columbus IV, De vrijblijvendheid Voorbij, 2012? 

( ) Ja  

( ) Nee-> door naar vraag 10 

 

9b Hoe kent u deze publicatie? 

[ ] ik heb het zelf gelezen  

[ ] ik heb er over gehoord van collega`s  

[ ] ik heb er over gelezen in vakbladen  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een cursus of opleiding  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een lezing of congres  

 

9c Heeft u de publicatie op enigerlei wijze gebruikt bij de uitoefening van uw werk? 

( ) nee 

( ) ja, maar niet concreet (puur voor gedachtenvorming) 

( ) ja, ik heb het concreet gebruikt 
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9d Kunt u met een rapportcijfer aangeven wat uw oordeel is over de publicatie op de onder-

staande aspecten? 

[ ] bruikbaarheid in de praktijk   

[ ] kwaliteit   

 

10a Kent u de publicatie More effective policing? Intensify private police partnership! Bert 

Wijbenga en Pieter Jaap Aalbersberg, Cahiers Politiestudies, 2010? 

( ) Ja  

( ) Nee-> door naar vraag 11 

 

10b Hoe kent u deze publicatie? 

[ ] ik heb het zelf gelezen  

[ ] ik heb er over gehoord van collega`s  

[ ] ik heb er over gelezen in vakbladen  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een cursus of opleiding  

[ ] het is aan de orde gekomen bij een lezing of congres  

 

10c Heeft u de publicatie op enigerlei wijze gebruikt bij de uitoefening van uw werk? 

( ) nee 

( ) ja, maar niet concreet (puur voor gedachtenvorming) 

( ) ja, ik heb het concreet gebruikt 

 

10d Kunt u met een rapportcijfer aangeven wat uw oordeel is over de publicatie op de on-

derstaande aspecten? 

[ ] bruikbaarheid in de praktijk   

[ ] kwaliteit   

 

11 Komt de Pearls in Policing conferentie in uw dagelijkse werkzaamheden wel eens ter 

sprake? 

( ) Nooit  

( ) Zelden 

( ) Met enige regelmaat  

( ) Vaak 
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12 Op welke wijze komt de Pearls in Policing conferentie in uw dagelijkse werkzaamheden 

ter sprake? 

[ ] Naar aanleiding van de publicaties die over de conferentie gemaakt worden  

[ ] In gesprekken met collega`s naar aanleiding van onderwerpen die op de conferentie zijn 

besproken  

[ ] Naar aanleiding van artikelen over de conferentie die in vakbladen verschijnen  

[ ] Naar aanleiding van artikelen over de conferentie die in wetenschappelijke tijdschriften 

verschijnen  

[ ] Naar aanleiding van een officiële debriefing over de conferentie  

[ ] Naar aanleiding van een specifieke opdracht om onderwerpen die op de conferentie be-

sproken zijn nader uit te werken  

[ ] Anders 

 

13 Komt de IALG in uw dagelijkse werkzaamheden wel eens ter sprake? 

( ) Nooit  

( ) Zelden 

( ) Met enige regelmaat  

( ) Vaak 

 

14 Op welke wijze komt de IALG in uw dagelijkse werkzaamheden ter sprake? 

[ ] Naar aanleiding van de publicaties die daar gemaakt zijn  

[ ] In gesprekken met collega`s naar aanleiding van onderwerpen die daar zijn besproken  

[ ] Naar aanleiding van artikelen die in vakbladen verschijnen  

[ ] Naar aanleiding van artikelen die in wetenschappelijke tijdschriften verschijnen 

[ ] Naar aanleiding van een officiële debriefing over de IALG  

[ ] Naar aanleiding van een specifieke opdracht om onderwerpen die op de IALG besproken 

zijn nader uit te werken  

[ ] Anders 
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15 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent? 

 Geheel 

mee eens 

Mee 

eens 

Niet mee 

eens, niet 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Geheel 

mee 

oneens 

Door Pearls in Policing is de Nederlandse 

politietop zich bewuster geworden van de 

internationale context van politiewerk  

     

Door Pearls in Policing heeft de Nederlandse 

politietop een beter begrip van de toekom-

stige uitdagingen voor de politie 

     

Door Pearls in Policing heeft de Nederlandse 

politietop een groter internationaal netwerk 

dan voorheen 

     

Door Pearls in Policing ben ik in mijn eigen 

werk meer internationaal georiënteerd 

geworden 

     

 

16 Kunt u voorbeelden noemen van projecten waarin u concepten afkomstig van Pearls in 

Policing heeft ingezet? 

(OPEN)  

 

Achtergrondkenmerken 

17 Hoelang bent u werkzaam bij de politie? 

( ) minder dan 2 jaar 

( ) 2 - 5 jaar 

( ) 5 - 10 jaar 

( ) 10 - 20 jaar 

( ) meer dan 20 jaar 

 

18 Maakte u voor de vorming van de Nationale Politie onderdeel uit van de TOP 61 binnen 

de politie? 

( )  Ja 

( )  Nee 
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19 Hoe vaak heeft u in uw functie met de internationale aspecten van het politiewerk te 

maken? 

( ) In het geheel niet 

( ) Een enkele keer 

( ) Regelmatig 

( ) Vaak 

( ) Zeer vaak 

 

20 Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek. Mocht u naar aanleiding van 

deze vragenlijst nog aanvullende opmerkingen hebben, dan kunt u die in de onderstaande 

ruimte kwijt. 

(OPEN) 

 

 


