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Memo   : evaluatie VTB-training 2019 in Den Haag op 30 maart 2019 
Van   : Commissie O-T 
 
 
A Inleiding 
 

Op basis van een concept route voor het evenement Haagsche Hoed Challenge, is in overleg met en 
met medewerking van Politie | Eenheid Den Haag toestemming verkregen om de jaarlijkse VTB-
training in Den Haag plaats te laten vinden op zaterdag 30 maart 2019. 
 
In totaal hebben 20 leden van het BMTN deelgenomen, waarvan 2 aspiranten. 
 
Namens de Eenheid Den Haag was een tweetal agenten aanwezig ter observatie. Achterliggend 
doel van de aanwezigheid van Politie was enerzijds het actief kunnen verkennen van de route en 
anderzijds het nader kunnen werken aan een werkmethode waarbij burger-MVR worden ingezet om 
een veilige doortocht van een evenement te kunnen garanderen. 
 
De training werd gegeven door Rob Riechelman van Verkeerstraining Nederland. 

 
 
B Evaluatie 
  

Op 3 april 2019 is een evaluatieformulier verzonden aan de leden met het verzoek om dat formulier 
zo spoedig mogelijk in te zenden. Hoewel het overgrote deel van de leden aan dat verzoek direct 
hebben voldaan, waren in enkele gevallen meerdere “herinneringen” nodig. Uiteindelijk zijn 18 
reacties ontvangen, er hebben 2 leden in het geheel niet gereageerd. 
 
Opvallend was dat enkele leden op enkele vragen “geen mening” invulden.  
 
Teneinde de leesbaarheid van dit memo te bevorderen, is de opbrengst van de evaluatie in bijgaand 
overzicht schematisch en geanonimiseerd weergegeven. 

 
 
C Voorlopige conclusies op basis van de evaluatie en verdere acties 
 

Uit de ingestuurde evaluaties volgt met het cijfer 8 een mooie waardering voor de dag als geheel, 
waarbij ook de organiserende leden waardering kregen.  De diverse beoordelingen worden in detail 
door O-T verwerkt in de organisatie van toekomstige trainingen. 
 
Onderstaand een aantal ingebrachte reacties waarmee verder zal worden gewerkt, waarbij geldt dat 
O-T indien gewenst nog contact zal opnemen met leden die op onderdelen een opvallend andere 
mening hebben gegeven dan gemiddeld. 

 
1) Vraag 1 tot en met 5 “informatie voor en tijdens de training” 

Er wordt door een tweetal leden gesteld dat de vooraf aangeboden informatie niet volledig was, 
onvoldoende was of niet tijdig beschikbaar zou zijn gewest, terwijl een ander tweetal leden hier 
“geen mening” op hebben gegeven. 
 
Sommige cruciale zaken waren nog niet in definitieve versie beschikbaar op het moment van het 
verzenden van de informatie.  
Verder is er, in het kader van flexibel kunnen werken, bewust voor gekozen om de indeling pas 
op de trainingsdag vrij te geven (een scenario dat zich eveneens in de praktijk tijdens een inzet 
voor kan doen), waarbij er tevens ruimte bleef om last minute wijzigingen door te kunnen voeren. 
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2) Vraag 5 tot en met 11 “Inhoud van de VTB training” 
Op de vragen 5 t/m 11 gaf men, op een enkeling na, aan dat er voldoende voorkennis was om 
de training te volgen, er een goede sfeer was en dat er nieuwe vaardigheden zijn geleerd en 
(nieuwe) kennis is opgedaan. Hieronder valt ook het opfrissen van de kennis en het (weer) op 
juiste wijze toepassen van de vaardigheden. 
 
Verder is aandacht gevraagd voor onder meer: 

• Enkele genoemde vaardigheden: Sluitrijder, Motorcommandant, het oprijden van een 
actieve kruising, Buffer voor motorcommandant. 

• Verder uitwerken van het principe Rust=Tijd=Controle. 
Deze vaardigheden zullen in de toekomst (vaker) getraind gaan worden. 
 
Op de vraag of er onderwerpen waren die niet aangeboden zijn kwamen de volgende items naar 
voren: 

• Gebruik portofoon. 
• Aspiranten meer betrekken bij de training door (een lichte) taak te geven (indien de 

wegbeheerder/Politie daarmee instemmen). 
• Meer individuele begeleiding om op die manier het leermoment beter over te brengen. 

 
 

3) Vraag 12 tot en met 17 “Trainers” 
Bevindingen:  

• De ochtendbriefing was duidelijk, opgemerkt werd dat de afgesproken werkwijze tijdens 
de training veranderde, dit werd door verschillende deelnemers als onprettig ervaren. 
Overigens kan dit ook in de praktijk, afhankelijk van de situatie, gebeuren. 

• Er was volgens sommige leden gebrek aan individuele feedback, terwijl deze juist 
belangrijk is voor de leermomenten.  

 
Navolgende onderwerpen zouden vaker getraind mogen worden naar mening van de leden: 

• Het op de juiste wijze plaatsen van de motor op een kruispunt. 
• Uitvullen en (verder) vooruit werken van de spitsers. 
• Jaarlijks enen 2e VTB training. 
• Oprijden actieve kruising. 
• Rol Commandant en staartrijder. 
• Verkeer regelen op een wat grotere kruising (herhaling VKR-opleiding). 
• Voertuigbeheersing. 
• Aanrijden, stoppen en gebruik Jiffy (een training die we al eens eerder gedaan hebben). 

 
Bij verschillende vragen zijn nog meer, niet uitgevraagde, opmerkingen geplaatst die we zullen 
meenemen in de voorbereiding van een volgende VTB training. 
 
Alle zaken zullen (aangevuld met de bevindingen van O-T) nader worden besproken met de 
trainers. 

 
 

4) Vraag 18 tot en met 20 “Middelen en locatie” 
Over het algemeen zijn deze vragen positief gewaardeerd, waarbij ook hier opvalt dat er een 
drietal leden is dat “geen mening” opgeeft. 
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5) Aanvullend gemaakte opmerkingen, gestelde vragen, etc. 
 

a) Als eerst de route van de VL Rijswijk naar de VL Scheveningen. Ondanks dat er in de 
briefing gevraagd was de bijgeleverde GPX-route te volgen waren er toch leden die die 
opdracht niet hebben uitgevoerd. Daardoor was de aankomst op de VL Scheveningen 
rommelig en ongeordend. Dit geeft een slechte indruk bij de aanwezige politie, naast het 
feit dat het geen goede zaak is dat een opdracht niet wordt uitgevoerd. 

 
b) Dat het een lange dag was, dat klopt, maar als je resultaten wilt behalen zal een aantal 

uren getraind moeten worden, ga je dit inkorten van ca. 8 werkbare uren naar 5 dan 
behaal je veel minder resultaat en is er per individu minder effectieve trainingstijd 
beschikbaar. 

 
c) Kunnen we dit 2 x per jaar doen? Natuurlijk kan dat, maar daar zit organisatie achter en 

uiteraard een kostenplaatje. De mogelijkheden zullen onderzocht worden en zullen in 
toekomstig beleid aan bestuur en vergadering worden voorgesteld. 

 
d) Binnen OT is, mede op basis van de evaluatie van Politie, ook het idee ontstaan om de 

VTB in gradaties op te bouwen, daarover later meer. 
 

e) Aangegeven is dat het oprijden van een “actieve” kruising een trainingspunt moet 
worden, daarbij werd aangegeven dat het voor diverse leden ook een kwestie is van 
meer overtuiging en wat minder twijfelen. Dit is natuurlijk erg persoonlijk, de een is nu 
eenmaal meer overtuigd dan een ander. Belangrijk zijn daarbij ook zaken als 
verkeersinzicht, risico-evaluatie, eigen veiligheid en verkeersveiligheid in het algemeen. 

 
f) Om in de toekomst eigen en teamprestaties beter te kunnen beoordelen zal er 

omschreven moeten zijn waar men minimaal aan moet voldoen. Jezelf een cijfer geven 
kan pas als je weet wat er van je verlangd wordt. Dit is een lang proces waarbij we ook 
afhankelijk zijn van input van derden (overheid). Het BMTN werkt op meerdere fronten 
samen met de overheid, naar verwachting zullen spoedig eerste te stellen criteria 
beschikbaar komen. 

 
g) Meer positieve feedback vanuit opleiders, dit verhoogt de prestatiedrang en het plezier 

wat je aan en training beleeft. 
 

h) Videobeelden: O-T gaat deze voor trainingsdoeleinden gebruiken binnen het BMTN, dit 
na toestemming van de betrokkenen die op beeld staan. 

 
Interne afspraak is al dat deze beelden niet gedeeld worden op social media.  
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor wat betreft representatieve beelden 
en natuurlijk enkel na toestemming van betrokkenen. Het plaatsen van dergelijke 
beelden zal, afhankelijk van het doel en naast de instemming van betrokkenen en van 
O-T, ook ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. 

 
i) Als laatste het wegrijden tijdens het naderen Commandant: dit onderdeel moet nader 

geoefend worden. Wegrijden gebeurt nu soms te vroeg of te laat waardoor ongewenste 
situaties ontstonden die gevaarzetting met zich mee brachten. 
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6) Overleg met Politie Eenheid Den Haag 
 
In het kader van de huidige verkenning om te komen tot het in wet- en regelgeving opnemen van 
de MVR en in combinatie met het evenement Haagsche Hoed Challenge, heeft de eenheid 
ingestemd met het beschouwen van de training als een pilot.  
De door beide politiemensen opgedane ervaringen zijn onder meer gedeeld met de landelijke 
portefeuillehouder binnen de Nationale Politie. 
 
Men was tevreden over de stijgende lijn van uitvoering die gedurende de runs op basis van de 
instructies zichtbaar was. Tegelijkertijd maken huidige beperkingen in de wet- en regelgeving 
duidelijk dat, met een terugtredende politie, onderzoek naar aanvullende/nieuwe wet- en 
regelgeving gewenst is. De eenheid is zeker bereid om mee te blijven denken! 
 
Zaken die onder meer werden besproken tijdens de evaluatie en die door O-T zullen worden 
meegenomen in het vervolgtraject: 

• het verder vooruitwerken geeft de zo benodigde rust, 
• men adviseert om coachend in gesprek te gaan met enkele leden gelet de getoonde 

rijvaardigheid c.q. vaardigheid in het regelen van verkeer (O-T zal dit oppakken), 
• niet alle deelnemende leden waren even vaardig in bijvoorbeeld het aanrijden op een 

kruising, het snel kunnen vinden van de jiffy, dit zijn (naast de bekende “bijzondere 
verrichtingen” basisvereisten voor uitvoering van een begeleiding, 

• het blijven zoeken naar manieren om verkeersinzicht en risico-inschatting verder te 
ontwikkelen, 

• geadviseerd wordt om onder meer navolgende zaken mee te nemen in het ontwikkelen 
van criteria en trainingen: herkennen van risico’s, voorbereiding begeleidingsactie, 
rijvaardigheid afgestemd op begeleiding, begeleidingsvaardigheden toepassen, 
veiligheid waarborgen, (verbaal) communiceren, tonen professionele beroepshouding en 
evalueren begeleidingsactie.  

 
 

7) Hoe verder? 
 

De eigen bevindingen van O-T en de uitkomst van de met Politie Eenheid Den Haag gehouden 
evaluatie zullen in het beleid en/of contacten worden betrokken. In een komende vergadering zal 
O-T haar beleid voor de komende jaren verder uitwerken. 
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Bijlage: uitkomst BMTN evaluatie leden (geanonimseerd) 
 

Informatie voor en tijdens VTB training   score 
                

1. De informatie voorafgaand aan de VTB training was duidelijk 

volledig oneens 0 
oneens 1 
Geen mening 2 
mee eens 5 
Volledig mee eens 10 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

2. De administratieve afhandeling (aanmelding,  
uitnodiging) was goed 

volledig oneens 0 
oneens 1 
Geen mening 0 
mee eens 5 
Volledig mee eens 12 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

3. De briefing was duidelijk 

volledig oneens 0 
oneens 1 
Geen mening 0 
mee eens 5 
Volledig mee eens 12 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

4. Vragen en opmerkingen (voorafgaand en tijdens briefing)  
werden zorgvuldig behandeld 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 0 
mee eens 9 
Volledig mee eens 9 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

Inhoud van de VTB training     
                

5. Ik had voldoende voorkennis om de training te volgen 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 0 
mee eens 8 
Volledig mee eens 10 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

6. De training sloot aan bij mijn verwachtingen 

volledig oneens 0 
oneens 1 
Geen mening 0 
mee eens 6 
Volledig mee eens 11 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
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7. Het niveau van de training was goed 

volledig oneens 0 
oneens 1 
Geen mening 0 
mee eens 6 
Volledig mee eens 11 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

8. De sfeer tijdens de training was prettig 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 0 
mee eens 6 
Volledig mee eens 12 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

9. Jouw kundigheid en vaardigheid in het regelen van verkeer is toereikend voor 
dit type inzet/training 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 1 
mee eens 7 
Volledig mee eens 10 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

10. Jouw motorbehendigheid- en beheersing is 
toereikend voor dit type inzet/training 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 1 
mee eens 5 
Volledig mee eens 12 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

11. Tijdens de training heb ik nieuwe kennis  en vaardigheden opgedaan 

volledig oneens 0 
oneens 2 
Geen mening 2 
mee eens 6 
Volledig mee eens 8 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

11a. Kun je aangeven welke?              9 opm. 
                
11b. Zijn er onderwerpen die je graag had willen horen of leren en 
die niet aangeboden zijn? 

             5 opm. 

         
Trainer     
                

12. De instructies tijdens de briefing waren duidelijk 

volledig oneens 0 
oneens 2 
Geen mening 0 
mee eens 9 
Volledig mee eens 7 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
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13. De instructies tijdens de oefening zelf waren duidelijk 

volledig oneens 0 
oneens 1 
Geen mening 1 
mee eens 10 
Volledig mee eens 6 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

14. De feedback van de trainer op vragen 
 en/of opmerkingen was duidelijk 

volledig oneens 0 
oneens 2 
Geen mening 0 
mee eens 9 
Volledig mee eens 7 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

15. De trainer had genoeg vakinhoudelijke kennis 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 1 
mee eens 8 
Volledig mee eens 9 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

16. De trainer schonk voldoende individuele aandacht 

volledig oneens 0 
oneens 2 
Geen mening 6 
mee eens 5 
Volledig mee eens 4 
Niet van toepassing 1 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

17. Er was voldoende interactie tussen de trainer en de deelnemers 
 en/of tussen de deelnemers onderling 

volledig oneens 0 
oneens 2 
Geen mening 2 
mee eens 8 
Volledig mee eens 6 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

Middelen en locatie     
                

18. De gebruikte presentatie was duidelijk 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 2 
mee eens 7 
Volledig mee eens 9 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 18  
         

19. Locatie en catering ontvangst en briefing waren toereikend 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 0 
mee eens 4 
Volledig mee eens 13 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 17  
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20. Locatie van het lunchrestaurant was toereikend 

volledig oneens 0 
oneens 0 
Geen mening 1 
mee eens 6 
Volledig mee eens 10 
Niet van toepassing 0 

Totaal aantal uitgebrachte reacties 17  

21. Graag horen we van je welke zaken jijzelf zou willen trainen 
naar aanleiding van de VTB training.  
Waar heb je behoefte aan? 

  
  
 10 opm. 
  
  

22. En welke voor alle leden?               11 opm. 
 


