
  

Openbare Orde Teams 
 
 
De Openbare Orde Teams (OOT) zijn politieteams die 
(dreigende) escalaties en criminaliteit in het uitgaansleven snel 
en met beproefde procedures in de kiem smoren. Doel is 
(ernstige) geweldsincidenten en criminaliteit te verminderen en 
veiligheidsgevoelens te laten toenemen. De essentie van het 
OOT is om op een (pro)actieve en zichtbare wijze 
ordeproblemen te voorkomen en snel in te grijpen door 
eenduidig, professioneel en in teamverband op te treden.  
 

 

DOEL EN DOELGROEP 

Het OOT wordt ingezet voor de volgende doelen: 

• Minder geweld tegen de politie in het uitgaansleven en bij grootschalige 

evenementen. 

• Minder geweld tegen medewerkers met een publieke taak en ondernemers in 

het uitgaansleven. 

• Minder overlast en strafbare feiten in het algemeen in het uitgaansgebied. 

• Veiligheidsgevoelens van politie, ondernemers en uitgaanspubliek 

verbeteren. 

 

De doelgroep bestaat uit: 

• Notoire overlast- en geweldplegers, potentiële dieven. 

• Uitgaanspubliek dat onder invloed is. 

• Uitgaanspubliek dat uitdagend gedrag naar politie vertoont. 

• Uitgaanspubliek dat zich agressief en gewelddadig gedraagt naar politie en 

andere publieke functionarissen.  

 

WAAROM WERKT HET 

• Er is een vaste teambezetting en consequente werkwijze. De aanpak werkt 

doordat er eenduidig leiderschap is. De taakverdeling binnen het team is 

duidelijk, alleen de commandant neemt besluiten. Ook zijn alle 

politieagenten goed uitgerust, bijvoorbeeld met een goede 

communicatieverbinding met collega’s via oortjes, een wapenstok, etc. 

• Bejegening van uitgaanspubliek: er wordt eenduidig en consequent 

opgetreden. De groep is getraind om na een snelle situatiebeoordeling 

maatwerk te leveren op iedere (dreigende) situatie op basis van aangeleerde 

en reeds beproefde procedures.  

• Ervaren medewerkers en opleiding: alle politieagenten zijn speciaal opgeleid 

om in een OOT mee te draaien. Op die manier leren de agenten op elkaar te 

vertrouwen, waardoor ze steviger in hun schoenen staan en zelfvertrouwen 

uitstralen. Alleen politieagenten die ervaring hebben in het uitgaansleven 

worden toegelaten tot het OOT en de opleiding. 

 

PROBLEEM EN CONTEXT 

In Groningen leidde de volgende problematiek tot de invoering van het OOT: 

• Geen consequente werkwijze in het politieoptreden tijdens uitgaansavonden. 

• Onervaren politieagenten. 

• Te weinig politieagenten beschikbaar op uitgaansavonden. 

• Slecht functionerende ondersteunende middelen, zoals communicatie. 

• Politiemedewerkers die zich onveilig voelen tijdens uitgaansavonden en bij 

evenementen. 

• Reactiemogelijkheden van de politie sluiten onvoldoende aan op de praktijk. 

• Toename van geweld tegen de politie (fysiek en verbaal geweld). 

• Toename van geweld tegen andere medewerkers met een publieke taak en 

ondernemers in uitgaansleven. 

 

Daarnaast kan het OOT optreden tegen diverse vormen van ondermijning in het 

uitgaansleven, zoals drugshandel, andere vormen van georganiseerde criminaliteit en 

de aanwezigheid van OMG’s.  

 

Het optreden van het OOT moet aansluiten bij de zwaarte van de lokale 

problematiek. Bijvoorbeeld, hoe zwaarder het probleem, hoe meer teams ingezet 

moeten worden die bovendien zeer strikt zijn in hun optreden. Bij lichtere 

problematiek moet de inzet en bejegening door het team hierop afgestemd worden. 

Er moet dus vooraf een analyse worden gemaakt van de problematiek. 
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TOEPASSING EN UITVOERING 

 

Betrokken partijen en hun rol  

De politie ontwikkelt en voert uit. Gemeente, horeca en zorginstanties zorgen voor 

nevenmaatregelen die het OOT tot een succes maken.  

 

Fasering 

1. Besluitvorming over oprichting OOT. 

2. Werving van personeel en formeren van OOT. 

3. Opleiding van personeel. 

4. Uitrusting realiseren. 

5. Inzetten van OOT op uitgaansavonden en evenementen. 

6. Evaluatie. 

7. Borging van het OOT in het reguliere beleid. 

 

Personele inzet en andere kosten 

Het Openbare orde team wordt gefinancierd door de politie. 

 

Hulpmiddelen en instructies  

Op Kompol (alleen beschikbaar voor politie) staat meer informatie over de 

praktische inzet van het Openbare Orde Team.  

 

Aandachtspunten  

• Het politieoptreden in een uitgaansgebied vraagt om specifieke kwaliteiten 

van politiemensen. Aan het begin van de avond wordt er een beroep gedaan 

op de sociale vaardigheden van politiemensen en is er sprake van - vooral 

preventief - toezicht. Er wordt contact gelegd met de portiers en met het 

publiek, bijvoorbeeld personen of groepen die doen vermoeden dat ze 

vervelend kunnen worden, of personen die bekend zijn bij de politie 

vanwege eerdere delicten. Naarmate het later wordt, hebben deze sociale 

vaardigheden steeds minder effect. Dan zal er moeten worden overgestapt 

naar meer repressief toezicht, waarbij vroeg ingegrepen wordt bij 

(dreigende) incidenten. Het is belangrijk dat de bejegening zoveel mogelijk 

aansluit bij de sfeer, situatie, personen etc. 

• Het optreden van het OOT moet aansluiten bij de lokale problematiek. 

Bijvoorbeeld, hoe zwaarder het probleem, hoe meer teams ingezet moeten 

worden die bovendien zeer strikt zijn in hun optreden. Bij lichtere 

problematiek moet de inzet hierop afgestemd worden.  

• Beschikbaarheid personeel: deelname aan het OOT is vrijwillig, mensen 

moeten zich dus vrij willen maken. Bovendien moeten zij affiniteit en 

ervaring hebben met werken in het uitgaansleven. 

• De werkwijze van het OOT moet aangeleerd en geïncorporeerd worden door 

de politie; het moet een gewoonte worden. Dit vraagt veel oefening en tijd.  

 

Aanvullende maatregelen 

• Horecatelefoon: helpt het OOT om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn 

wanneer situaties dreigen te escaleren. De portiers hebben de 

horecatelefoon die in verbinding staat met het camera uitkijkcentrum of 

met de dienstdoende politie op straat. 

• Predictive profiling: ook wel ‘gedragsprofilering’ genoemd, zorgt ervoor dat 

toezichthouders afwijkend en verdacht gedrag sneller signaleren, waardoor 

overlast-gevend en strafbaar gedrag in het uitgaansleven voorkomen 

worden.  

 

Maatregel wordt toegepast in… 

De politie is in Arnhem (Korenmarkt) als eerste begonnen met de ontwikkeling en 

invoering van het OOT. Sindsdien hebben meer basisteams en gemeenten de OOT-

werkwijze geïmplementeerd in hun uitgaansgebied. Vanwege capaciteitstekorten bij 

de politie staat de inzet van het OOT in het uitgaansleven echter onder druk.    

 

RESULTATEN 

 

Effect in de praktijk 

Het OOT in Groningen is in 2012 geëvalueerd door de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het aantal geweldsincidenten is sinds de oprichting van het OOT, ten opzichte van 

dezelfde periode een jaar eerder, licht afgenomen. Het aantal in behandeling 

genomen klachten van burgers over het politieoptreden in het uitgaansgebied is 

sterk gedaald sinds het OOT. De veiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek zijn  

https://kompol.politieacademie.nl/
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/horecatelefoon/
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/predictive-profiling/
https://hetccv.nl/onderwerpen/uitgaansgeweld-en-uitgaansoverlast/praktijkvoorbeelden/veilig-en-professioneel-toezicht-in-het-uitgaansleven-gemeente-groningen/
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ongeveer hetzelfde als drie jaar geleden. Het uitgaanspubliek merkt niet zo snel een 

verandering op in het politieoptreden. Uit de publieksenquête blijkt dat ze over het 

algemeen wel tevreden zijn over het politieoptreden in de binnenstad. Het 

personeel zelf is heel erg tevreden over deze nieuwe aanpak blijkt uit de interne 

enquête. Ook de horecaondernemers (op basis van 7 gesprekken) zien het OOT als 

een verbetering ten opzichte van de situatie zoals die hiervoor was. De kritische 

geluiden van het uitgaanspubliek en de horecaondernemers zijn vooral gericht op de 

bejegening van politieagenten. Uitgaanspubliek: niet tegen grapje kunnen, te 

serieus, etc. Horeca: juist nog duidelijker grenzen stellen en niet met zich laten 

sollen, het contact maken met de portiers is erg belangrijk (even praatje maken, 

handje schudden aan begin avond). 

 

Hoe kun je het effect meten?  

Meet het effect door te evalueren:  

• Het aantal incidenten van geweld tegen de politie voor en tijdens de inzet van 

het OOT. 

• Het aantal incidenten van geweld tegen publieke functionarissen en 

ondernemers in het uitgaansleven voor en tijdens de inzet van het OOT. 

• Het aantal incidenten van overlast en criminaliteit voor en tijdens de inzet van 

het OOT. 

• Het aantal succesvolle de-escalaties door het OOT. 

• Het aantal succesvolle aanhoudingen door het OOT. 

• Veiligheidsgevoelens van uitgaanspubliek, ondernemers, politie en medewerkers 

met publieke taak voor en tijdens de inzet van het OOT. 

• Het aantal klachten van publiek en horeca over het optreden van politie voor en 

tijdens de inzet van het OOT. 

 


