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Inleiding1

Ze heten politiechef, korpschef, Polizeipräsident, chief constable, police chief, 
of commandante generale. Ze zijn de hoogsten in rang van de politie in hun 
land, van de organisatie waarin de staat zijn macht om te dwingen heeft onder-
gebracht en zijn vermogen om misdrijven op te sporen, van een organisatie 
die mensen bellen wanneer ze in nood zijn. Politiechefs vormen de entree 
van de politiek en het bestuur tot die politie, ze zijn het punt waarop politiek 
en professie elkaar raken. Ze zijn vaak een toevlucht voor ministers en andere 
gezagsdragers die bij ordeproblemen, rampen en schokkende criminaliteit op 
hen aangewezen zijn. Ze zijn de grens- en identiteitsbewakers van hun orga-
nisatie, het symbool van de waarden en de belangen van de politie. Ze zijn 
de representanten van de organisatie voor het publiek, het publieke gezicht 
van de organisatie en de koppen van jut als er fouten worden gemaakt. Ze 
zijn kortom verantwoordelijk voor het functioneren van een organisatie die 
van vitaal belang is voor de bescherming van burgers en voor de behartiging 
van de belangen van de staat. Het zijn nagenoeg universele kenmerken van 
de functie van politiechef in deze wereld. En wanneer het uit deze kenschets 
nog niet duidelijk mocht zijn, bovenal is hun werk, hoe ambtelijk en neutraal 
het soms ook lijkt, ‘inherently’ en ‘inescapably political’ (Reiner 2002, 2007). 
Over die groep mensen gaat deze studie.

Naast overeenkomsten zijn er natuurlijk verschillen tussen landen. In Servië 
had in de jaren negentig de minister van binnenlandse zaken bijvoorbeeld ook 
de operationele zeggenschap over de politie. Hij had daarnaast de politieke 
inlichtingendienst onder zich, met ook weer een eigen gewapende divisie, en 
ook daar had hij de operationele zeggenschap over: de minister als korpschef 
van een gepolitiseerde politie, van de politieke inlichtingendienst, de politie 
als politiek orgaan van de staat. Wie aan de andere kant naar de oude Engelse 
chief constable kijkt, ziet een functionaris die alleen aan wet en rechter ver-
antwoording schuldig was, vrijwel onafhankelijk van politieke sturing. Hij 
was en is een autoriteit in zijn gebied, maar is dat in een county, niet het hele 

1 Ik dank Guus Meershoek en Lodewijk Gunther Moor voor hun commentaar op een eerdere 
versie van deze studie. Ze hebben zich zonder klagen door het toen nog vrij onoverzich-
telijke manuscript heen gewerkt en ik heb veel aan hun commentaar gehad. Daarnaast 
bedank ik Gerard Huijser van Reenen voor zijn bijdrage aan deze studie. 
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land. In de Verenigde Staten zijn ‘chiefs’ benoemd en worden ‘sheriffs’ geko-
zen door de bevolking, en van die chiefs en sheriffs zijn er duizenden.2

Steeds bevindt de politiechef zich op het knooppunt van de politiek, het 
bestuur, justitie, de samenleving en de politie en hij is op die plek machtig en 
machteloos tegelijk. De eerste reden daarvoor is dat de sturing van politiemen-
sen altijd problematisch is. De politiechef is afhankelijk van de beslissingen 
van de agent op straat, van de rechercheur, van de leden van het arrestatie-
team, van een teamchef, of van de forensische expert. De moeizame sturing 
daarvan is een van de meest besproken thema’s binnen de politie (Landman 
e.a. 2011). Hij is machtig omdat dwang het exclusieve kenmerk is van zijn orga-
nisatie en hij is – o paradox – machteloos omdat die dwang alleen werkt als 
incidentele aanvulling op vrijwillige normnaleving. En daarvoor kunnen de 
politiechef en zijn politie niet zorgen. Hij is in de derde plaats machtig omdat 
hij de entree tot zijn korps is voor hogere machten en tegelijkertijd afhankelijk 
omdat die anderen zijn budget en zijn beleid bepalen en zijn bevoegdheden 
regelen. Hij is tot slot machteloos omdat politiek en bestuur uitmaken wat 
er aan maatschappelijke problemen onopgelost blijft en daarmee wat er aan 
politiewerk te doen blijft.

Mensen op bijzondere posities zijn het dus. Zij moeten de politie leiden op een 
manier die past in de idealen, de waarden, maar ook in de belangen van de 
bestaande orde. De geweldsmacht staat in dienst van de politieke macht. Dat 
geldt ook voor de mensen. Wanneer daarover twijfel bestaat, verdwijnt de poli-
tiechef. Toen, om een bijzonder maar verhelderend voorbeeld te noemen, na 
de Februaristaking in 1941 in Amsterdam de Duitse bezetter felle kritiek had 
op het in zijn ogen lakse optreden van de Amsterdamse politie bij het neer-
slaan van die staking en op haar anti-Duitse opstelling, werd naast het hele 
college van Burgemeester en Wethouders ook de hoofdcommissaris ontslagen 
en vervangen door de NSB’er Tulp (Meershoek 1999). Ook in andere steden 
werden daarna Duitsgezinde hoofdcommissarissen aangesteld. Betrouwbaar-
heid aan het regime voor alles. Om die reden worden politiechefs doorgaans 
geselecteerd uit gremia die hun loyaliteit aan de bestaande orde bewezen heb-
ben. Ze zijn vaak ook lang gesocialiseerd binnen hun organisatie. De idealen 
van – in de huidige tijd – de rechtsstaat en de ondergeschiktheid aan het boven 
hen gestelde gezag zijn hen met de paplepel ingegoten. Maar er is meer. De 
politiechef moet ook in staat zijn om de organisatie te leiden en dan gaat het 

2 Ook de juridische contexten verschillen: De common law-traditie van de Britten en de VS 
leidt tot andere taken en bevoegdheden van de politie en een andere staatsrechtelijke posi-
tie, dan de civil law-omgeving van het Europese vasteland. Die Europese rechtstraditie stelt 
de politie onder politieke controle en maakt de verantwoordelijkheid voor het handelen van 
de politie tot een politieke. In de Angelsaksische common law-traditie is die koppeling veel 
minder duidelijk; daar ontleent de politie haar zeggenschap rechtstreeks aan de wet en tot 
op zekere hoogteook aan het ongeschreven recht. Kortom, naast de overeenkomsten die 
korpschefs hebben, zijn de verschillen levensgroot.
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om iets anders dan betrouwbaarheid. Het gaat om leiderschapskwaliteiten. 
In landen waarbinnen de formele hiërarchie binnen de politie sterk is, speelt 
zijn de acceptatie in de organisatie geen grote rol, die is gewoon gegeven. Daar 
waar leiderschap ‘verdiend’ moet worden, geldt dat de politiechef ook in staat 
moet zijn om acceptatie te verwerven binnen zijn organisatie. Een zekere mate 
van kennis van het metier is soms ook gewenst. Ik formuleer dat op deze 
manier, omdat die eis is in het ene land belangrijker is dan in het andere. 
De vaardigheid om aansluiting te houden met de politieke en bestuurlijke 
omgeving kan dermate belangrijk zijn, dat de eis van politiële deskundigheid 
daarvoor moet wijken. De positie van een Polizeipräsident in de landen van 
de Duitse Bondsrepubliek bijvoorbeeld heeft een sterk bestuurlijke signatuur, 
meer dan een vakinhoudelijke.3

Er zijn weinig studies over politiechefs, als men tenminste de autobiografieën 
van teruggetreden politiechefs buiten beschouwing laat. Er is de klassiek 
geworden studie over Engelse Chief Constables van Robert Reiner (1991). Die 
geeft naast een historisch beeld van het ambt, een schets van het type mannen 
– het waren allemaal mannen4 –, van hun ontwikkeling en carrièregang en 
daarnaast van hun opvattingen. Reiner beschrijft de ideaaltypen aan de hand 
van hun afkomst en carrières, hun politie-ideologie en hun visie. Het is een 
systematische inkijk in het topechelon van de Engelse politie en het was lang 
de enige solide studie over politiechefs die ik ken, tot in 2003 Boin e.a. zich 
bogen over de Nederlandse regionale korpschefs. In hun boek Blauwe Bazen 
zetten zij deze groep neer vanuit een bestuurskundig perspectief. Hun bena-
dering is minder historisch dan die van Reiner, maar breder door de invals-
hoek die zij kiezen. Die invalshoek is die van de overheids manager en de 
drie functies die zo’n func tionaris zou moeten vervullen: visieontwikkelaar, 
organisatorische vormgever van die visie en degene die op een bevredigende 
manier om moet gaan met interne en externe ‘stakeholders’. De vergelijking 
tussen de typen die Boin e.a. hanteren en die van Reiner, maakt het verschil 
tussen de twee duidelijk: het type van Boin e.a. is minder politiespecifiek, 
meer naar algemene kenmerken. Zij verbreden de functie van de politiechef 
naar het publieke management, brengen hem onder in abstractere categorieën 
en maken zo de vergelijking mogelijk met andere overheidsmanagement-
sectoren.

3 In Nederland is vanuit het ministerie van V&J het tekort aan bestuurlijke oriëntatie als 
punt van kritiek op de nationale korpsleiding genoemd. Die is na de reorganisatie naar zijn 
oordeel te sterk operationeel vormgegeven.

4 In deze publicatie zal dan ook vanuit praktische oogpunt verwezen worden naar de politie-
chef als een ‘hij’, maar in plaats daarvan kunt u vanzelfsprekend ook ‘zij’ lezen.
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Deze studie

Ik beschrijf de ontwikkeling van het Nederlandse politiechefschap. Het is een 
concretisering van de algemene kenmerken van politiechefs die ik hiervoor 
gaf. Ik beschrijf vooral de periode van 1993 tot 2013, de periode van de regio-
nale politie, die ik al schrijvend het ‘interregnum’ ben gaan noemen. Maar ik 
grijp ook terug, duik dieper het verleden in om in het denken en het handelen 
van politiechefs historische lijnen te kunnen ontdekken. Bovendien heb ik de 
overgang naar de Nationale politie en komst van een nationale korpschef niet 
helemaal onbesproken willen laten. Ik kijk ook over de rand van het regionale 
bestel naar de Nationale politie. Het is de rafelrand – onvermijdelijk onaf en 
fragmentarisch – van een studie die hoofdzakelijk gaat over de chefs van de 
regionale politie, maar waarin de daaropvolgende worsteling om een Natio-
nale politie te vormen, onvermijdelijk doorsijpelt.

Ik kies een gecombineerd sociologisch en historisch uitgangspunt. Ik verge-
lijk dus geen politiechefs onderling op kenmerken of ontwikkeling en geef 
ook geen psychologische profielen van hen, hoe interessant dat ook zou zijn. 
Net als bij Bayley is de politieke sociologie de discipline waaruit ik het meeste 
put, daarnaast zijn de organisatie- en de bestuurssociologie inspiratiebron-
nen geweest. Beschrijving is mijn eerste doel. Ik schrijf geen beleidsstudie, 
of leerboek voor toekomstige politiechefs, maar een vooral historische studie. 
Maar de ambitie gaat verder dan beschrijven en is ook onontkoombaar: de 
interpretatie is de onvermijdelijke metgezel van de beschrijving. Alleen al in 
de selectie van de gebeurtenissen en de keuze van de bronnen en citaten en de 
woorden die ik kies, schuilt de interpretatie.

Theoretische oriëntatiepunten
Om mijn verklarende ambitie een kader te geven heb ik twee theoretische 
oriëntatiepunten gekozen en – daarmee samenhangend – twee historische 
kaders.

Het eerste theoretische oriëntatiepunt voor deze studie is dat van Reiner. 
‘ Inescapably political’ noemt hij de rol en positie van de politiechef. Het is het 
perspectief van de macht, dat ik van Reiner overneem, het perspectief van de 
politie als beheerder van het monopolie van legitiem fysiek geweld en van de 
macht tot dwingen voor de overheid. Dat machtsperspectief kan heel manifest 
zijn wanneer er bestuurlijke en politieke belangen in het spel zijn, het kan ook 
sluimeren en dan heeft de politie meer vrijheid om te handelen op basis van 
haar eigen standaarden, van haar professie. Beperking van die ruimte door 
politieke interventies, een vorm van politisering dus, is een van de zorgen 
binnen de politie, expansie van die ruimte, een vorm van verzelfstandiging, is 
een zorg van het bestuur en de politiek. Het is een van de perspectieven van 
de macht die ik in hoofdstuk 1 uitwerk.
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Een uitwerking van het machtsperspectief is het tekort aan politie. Ik kom dat 
perspectief weinig tegen en dat verbaast me. Ik meen dat dit tekort van fun-
damentele aard is voor democratieën. Een democratisch stelsel is ontworpen 
op vrijwillige naleving. Dat uitgangspunt, en de ideologie die daarop gebouwd 
is, produceert de opvatting dat politie een instituut in reserve is. Ze hoort niet 
nodig te zijn. Dat de werkelijkheid vaak anders is, doet aan het uitgangspunt, 
beter wellicht het ideaal, niet af en verwijst eerder naar de politie als een nood-
zakelijk kwaad; dan als een instituut om over op te scheppen. Het tekort is 
steeds aanwezig, het wordt vooral politiek relevant en het groeit in tijden van 
onrust en crisis. Politiechefs hebben te maken met dit fundamentele tekort 
en daardoor met systematische overvraging van hun korps. Hantering van die 
overvraging is een permanente zorg voor hen.

Het tweede theoretische oriëntatiepunt naast macht is de onvoorspelbaarheid 
van politiewerk. Onvoorspelbaarheid is een centraal kenmerk van politiewerk. 
Het geldt op incidentniveau: je weet nooit wat je aantreft, je weet niet hoe je 
interventie afloopt en je weet niet wat de rechter, de pers, het parlement of 
je bazen ervan vinden, maar het geldt ook op macroniveau: de onvoorspel-
baarheid van maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen die dat heeft 
voor de politie. De politiechef heeft met beide vormen van onvoorspelbaarheid 
te maken. Hij kan zijn baan verliezen op een incident. Zo’n politiechef kan 
ook wakker liggen van het ressentiment dat in oude wijken in grote steden is 
opgeslagen. ‘Ik had me voorgenomen: geen rassenrellen in deze stad.’ Alsof het 
in de macht van de politiechef ligt om die voor te zijn. Onvoorspelbaarheid is 
een fundamenteel kenmerk van politiewerk. Onvoorspelbaarheid, en de han-
tering daarvan, tekent de organisatie en tekent de cultuur van de politie, het 
tekent ook het handelen van de politiechef. Het is zijn habitat, maar ook zijn 
voortdurende zorg.5 Ook het oriëntatiepunt van de onvoorspelbaarheid wordt 
in hoofdstuk 1 uitgewerkt.

Historische kaders
Deze abstracte theoretische uitgangspunten hebben steeds een historische 
vertaling. Ik gebruik twee begrippen om ze te specificeren. Het eerste begrip 
is ‘critical junctures’. ‘Critical junctures’ zijn in een vertaling van De Rooy 
‘politieke knooppunten’, waarop doorgaans onverwacht bestaande politieke, 
economische en sociale verhoudingen gaan wringen (De Rooy 2014). Er ont-
staan onvoorzien spanningen en conflicten binnen de samenleving die vaak 
heftig en slecht hanteerbaar zijn en die ook steeds slecht begrepen worden. 

5 Vermoedelijk is de gehechtheid van politiemensen en korpschefs aan de eigen professiona-
liteit en de bescherming van de vrijheid van handelen die daarbij hoort, te verklaren vanuit 
de noodzaak om te kunnen blijven opereren en risico’s te kunnen nemen in een onvoor-
spelbare omgeving. De tendens om zaken af te schermen en geheim te houden hoort daar 
ook bij. Wanneer de kans op fouten groot is en je toch moet handelen, is geheimhouding 
een manier om te overleven.
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Het zijn de voorboden van zich vormende nieuwe politieke, sociale en econo-
mische arrangementen. Doorgaans kunnen die spanningen zeker aanvanke-
lijk niet goed worden geduid. Daarvoor zijn ze te ingewikkeld. Het antwoord 
of de antwoorden, want het kunnen er verschillende zijn, worden pas na jaren 
tobben gevonden. Intussen kan de overheid niet onder repressieve maatrege-
len uit, met als motief: orde en bescherming, maar dat zulke ingrepen het 
probleem of de crisis niet oplossen, is wel duidelijk. De politie kan niet op 
die onvermijdelijk trage analyse en aanpassingsinitiatieven wachten, want ze 
wordt vrijwel onmiddellijk met de spanningen en de onrust die de ‘critical 
junctures’ opleveren geconfronteerd. Op termijn kan zo’n knooppunt gevol-
gen hebben voor de visie, de organisatie en de werkwijzen van de politie. De 
periode rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw met 
zijn industriële revolutie is een voorbeeld van een dergelijk knooppunt, de 
Tweede Wereldoorlog en daaropvolgende wederopbouwperiode is er een, de 
crisis van de jaren zestig ook. Na 2000 ontwikkelt zich een nieuw knooppunt. 
Cuperus spreekt zelfs van de symptomen van een systeemcrisis.6 De crises 
van de jaren zestig en die van het derde millennium komen in de volgende 
hoofdstukken aan de orde. Ze verklaren de ontwikkeling van de visie en de 
strategieën van politiechefs.

Een tweede historische lijn is de institutionele. Waar het eerste oriëntatie-
punt wordt gedicteerd door maatschappelijke ontwikkelingen, geldt voor het 
tweede de structuur en de dynamiek van arrangementen binnen de overheid. 
De verhouding tussen politiek en politie is een kernthema, daarnaast het poli-
tiebestel en de organisatie die daarop gebaseerd is. Dat bestel bepaalt voor 
een belangrijk deel de mogelijkheden die politiechefs hebben en ook de pro-
blemen die ze intern tegenkomen. De Politiewet van 1957 met zijn grote aan-
tal gemeentepolitiekorpsen en het korps Rijkspolitie verschafte politiechefs 
andere mogelijkheden en vooral beperkingen dan die van 2012. De vraag 
waarom de regionale politie in ons land zo’n kort leven beschoren is geweest 
bijvoorbeeld, is vanuit een institutioneel perspectief goed te beantwoorden en 
ook de vraag hoe die kortdurende constellatie haar stempel heeft gedrukt op 
het functioneren van politiechefs. De diplomatenrol die Boin e.a. (2003) poli-
tiechefs toedicht, zou weleens een sympathieke typering kunnen zijn van de 
overvraging van een beroepsgroep die een al snel ongeschikt geworden regio-
naal politiebestel met kunst- en vliegwerk in de lucht moest zien te houden.

Opbouw
De studie is georganiseerd in drie delen. Het eerste is voornamelijk theore-
tisch van aard. Het tweede en het derde zijn uitwerkingen van de twee histori-
sche kaders; het tweede deel heeft de politieke knooppunten als uitgangspunt 
en kader, het derde deel behandelt de institutionele dynamiek.

6 De Volkskrant, 2 november 2015, p. 19.
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In het eerste deel zet ik de lange lijnen uit voor de rest van het boek. Eerst ga 
ik in op betekenis ervan voor de politiechef en onvoorspelbaarheid als centraal 
kenmerk van politiewerk. Daarna volgt een hoofdstuk het een beschrijving 
van de ontwikkeling van het denken van politiechefs – hoofdcommissarissen 
heetten ze toen nog – en districtscommandanten van de Rijkskorpsen. Er zijn 
twee denktradities en culturen binnen de politie die ook van de huidige politie-
chefs nog de culturele bagage vormen. De ene is statelijk, de andere gemeen-
telijk. De statelijke traditie is steeds betrekkelijk formeel en rechtsstatelijk 
geweest, de andere, sterkere, komt voort uit de gemeentelijke pragmatische 
bestuurlijke traditie. Deze traditie heeft steeds het denken van politiechefs 
gedomineerd. Het derde en laatste hoofdstuk van dit eerste deel is een kennis-
making met de politiechefs; wie zijn het en waar komen ze vandaan?

Deel twee begint met een hoofdstuk over politieke knooppunten, de perioden 
waarin de normale geordende gang van zaken ophoudt vanzelfsprekend te 
zijn. 1966 en 2000 en de daaropvolgende jaren zijn knooppunten die aan de 
orde komen. Die crisisperioden zijn niet alleen de meest spannende perio-
des voor politiechefs en andere politiemensen, ze sturen ook de selectie van 
door de politie aan te pakken vraagstukken, de stijl van politiewerk en soms 
ook de organisatie daarvan. Daarna komen politievisies aan de orde, gekop-
peld aan politieke knooppunten, ja de uitwerkingen daarvan, resultaten van 
politiële reflectie op crises en lang doorwerkend in de visie en strategie. Het 
derde hoofdstuk in dit deel gaat in op de manier waarop politiechefs zich heb-
ben verhouden tot de uitdijende vraag naar veiligheid die rondom de start 
van het derde millennium snel manifest werd. Het vierde hoofdstuk ‘events’ 
behandelt incidenten, de bananenschillen voor politiechefs. Die komen vaak 
rauwelijks en soms onvoorspelbaar voor de voeten van de politiechef terecht. 
Ze betekenen soms het onverwachte einde van zijn carrière.

In het derde deel, over het institutionele kader, duiken we naar binnen, de 
overheid in. De eerste ingang tot dat thema is meteen de meest brisante: de 
ondergeschiktheid van de politiechef aan de boven hem gestelde machten. 
Daarna wordt het handelen van politiechefs geplaatst in de context van het 
politiebestel en wordt vanuit het bestel het gedrag van de groep in wat ik het 
interregnum noem, het regionale politiebestel geanalyseerd. Vanuit het bestel 
worden in de daaropvolgende hoofdstukken de organiserende activiteiten van 
politiechefs en de manier waarop het selectie- en benoemingsbeleid is vorm-
gegeven tegen het licht gehouden. ‘Politiechef, diplomaat noch bestuurder’ 
behandelt de relatie tussen politiechefs en hun omgeving: de burgemeester, 
de Hoofdofficier van Justitie en het driehoeksoverleg.7 Ook de verhouding tus-
sen de nationale korpschef en de minister komt hier aan de orde. Daarna volgt 

7 De termen ‘driehoek’ en ‘driehoeksoverleg’ worden gebruikt ter aanduiding van het overleg 
tussen burgemeester, (hoofd) offiicer van justitie en politiechef als bedoeld in art. 13 van de 
Politiewet 2012.
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een hoofdstuk over interne conflicten die tot de val van de politiechef van 
Gelderland-Midden leidden.

In het slothoofdstuk wordt teruggekeken op de belangrijkste bevindingen van 
de studie en daarnaast worden ontwikkelingslijnen van nationale korpschefs 
en politiechefs binnen het nieuwe politiebestel verkend.

Bronnen
De studie is gebaseerd op een aantal soorten bronnen. De eerste soort is de 
in de afgelopen twintig jaar in Nederland sterk uitgebreide wetenschappelijke 
politieliteratuur. Daarin is een rijkdom aan gegevens over de ontwikkeling 
van de politie, van politieleiderschap en, zij het veel minder, ook van de poli-
tiechefsfunctie te vinden. In 2003 verscheen de eerste studie naar politiechefs 
van de hand van Boin e.a. (2003). Hij vormt een deel van de sterk uitgebolde 
productie van analyses en beschouwingen over politieleiderschap in het 
Nederland van na 2000.

De tweede bron is het interview. Ik heb de meeste korpschefs uit het regio-
nale bestel, en de politiechefs en een deel van de nieuwe korpsleiding van 
de Nationale politie geïnterviewd. Daarnaast heb ik gesproken met een twee-
tal oud-directeuren-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en 
een gemeentesecretaris van Amsterdam en Rotterdam. De interviews vonden 
plaats in 2011, 2012 en 2013. De lijst van geïnterviewden en de itemlijst voor die 
interviews zijn als bijlage opgenomen. Ik heb ook de beschikking gekregen 
over de interviews uit de studie van Boin e.a. uit 2003, die de auteurs mij met 
toestemming van de geïnterviewden ter inzage gaven. Die interviews uit 2003 
heb ik bij nader inzien niet gebruikt. Citaten van mijn eigen interviews zijn 
cursief afgedrukt. Bij de meeste blijft in het midden wie van de politiechefs de 
bron is. Dat had ik met betrokkenen afgesproken. Bij sommige citaten was dat 
onmogelijk. Dat gold bijvoorbeeld voor de citaten van de korpschef van Rot-
terdam-Rijnmond over de strandrellen in Hoek van Holland en van die van 
Amsterdam-Amstelland over de zaak Robert M. Aan de herkenbare personen 
heb ik toestemming gevraagd om ze op naam of functie te citeren. Interview-
citaten vanuit andere bron, boeken of tijdschriften, zijn niet cursief gedrukt 
maar recht en met een verwijzing naar de vindplaats.

Een kanttekening betreft de verandering van het politiebestel. Een belang-
rijk deel van het werk voor deze studie, waaronder de interviews, had plaats 
toen de regionale politie ten grave werd gedragen en plaats maakte voor de 
Nationale politie. In die bouwput ben ik aan het interviewen geweest, een 
deel van de interviews is in de nadagen van de regionale politie afgenomen, 
een ander deel tijdens de opbouw van de nieuwe Nationale politie. Die zich 
ontvouwende werkelijkheid echode door in de interviews en heeft zo ook een 
plaats in dit boek. Het is opvallend hoe snel het oude regionale politiebestel 
al werkend naar de achtergrond verdwijnt. Dat betekent dat ik voornamelijk 
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over het korpschefschap van de regionale politie bericht, maar ook mee ga de 
Nationale politie in. Die nieuwe werkelijkheid van nationale korpschef en poli-
tiechefs beschrijf ik voorzichtig, fragmentarisch en met voorbehoud, omdat 
zij nog elke dag verandert. Die onafheid geeft, ik noemde het eerder, een rafel-
rand aan mijn studie. Zij is zeker onaf en mogelijk al verleden tijd als deze 
studie van de persen rolt. De kritiek op het daardoor open en zeer onvolledige 
einde van deze studie neem ik voor lief.

Hoofdcommissaris, korpschef en politiechef
Ik gebruik in deze studie de temen hoofdcommissaris, korpschef en politie-
chef.

Hoofdcommissaris gebruik ik als het gaat om de korpschefs uit de periode 
van de oude gemeentepolitie. Dat is tot 1993. Voor de periode daarna wordt 
het ‘regionale korpschef’ en na 2012 ‘nationale korpschef’. De term ‘politie-
chef’ gebruik ik als algemene aanduiding voor korpschefs uit de verschillende 
perioden. Dat schrijft en leest gemakkelijker. Die term komt dus verreweg het 
meeste voor. Daarnaast komt na 2012 ook de term ‘politiechef’ op om de een-
heidschef van een van de elf eenheden van de Nationale politie aan te duiden. 
Ik noem dat dan expliciet, tenzij het uit de context overduidelijk blijkt.

De schrijver

Een van de commentatoren van het eerste concept van deze studie zei: ‘Je 
kunt er niet onderuit om iets over jezelf te zeggen. Je bent geen neutrale bui-
tenstaander.’ Dat klopt. Ik ben geen vreemde in politieland. Ik heb deel uit-
gemaakt van de groep politiemensen waarover ik in deze studie schrijf. De 
ouderen waren mijn collega’s, ik heb hun idealen en hun zorgen gedeeld. De 
jongere politiechefs waren mijn studenten toen ik in de jaren tachtig directeur 
was van de Nederlandse Politie Academie. Ik was verantwoordelijk voor hun 
vorming. Ik maakte deel uit van de groep beoogde politiechefs die in 1991 de 
regionale korpsen vormden uit gemeente- en Rijkspolitiekorpsen. Voor de his-
torisch geïnteresseerden: ik ben van de jaargroep 61 van het Rijksinstituut tot 
opleiding van hogere ambtenaren voor het korps Rijkspolitie en de gemeente-
politie (RIOHPA), de voorloper van de Nederlandse Politie Academie (NPA) en 
ik begon mijn politiecarrière als inspecteur bij de gemeentepolitie Rotterdam. 
Mijn wetenschappelijke vorming is die van een vrijetijdsstudent politieke en 
bestuurssociologie aan de Erasmus universiteit. Sinds die studie is mijn rela-
tie met de politie steeds zowel betrokken als afstandelijk geweest; betrokken 
omdat ik deel had aan politiewerk, afstandelijk doordat steeds reflectie op 
de politie hand in hand ging met mijn werk; afstandelijk omdat reflectie en 
wetenschappelijke productie nu eenmaal om distantie vragen. Zo was ik deel 
van twee werelden, een gespleten geest dus; ik zeg het met genoegen. Die 



18     politiechefs

betrokkenheid is zowel een voordeel als een risico. Het is lang niet zeker dat 
ik steeds de afstand bewaar die nodig is om een studie te schrijven die het pre-
dicaat wetenschappelijk ook verdient. De afwijking kan twee kanten uitgaan: 
ik kan te weinig kritisch en objectief zijn geweest over politiechefs, maar het 
kan ook zijn dat ik van de weeromstuit te weinig recht doe aan hun streven. 
Ik heb, maar dat spreekt eigenlijk vanzelf, wel steeds geprobeerd om de juiste 
afstand te bewaren en het evenwicht te zoeken tussen nabijheid en afstand. 
Maar de lezer is dus gewaarschuwd.



Deel I

De theoretische oriëntatiepunten

Dit deel bevat het enige losstaande theoretische hoofdstuk in deze studie. 
Het gaat over macht en onvoorspelbaarheid. Er zijn natuurlijk meer theo
retische noties, maar die zijn ondergebracht in andere delen en steeds 
gekoppeld aan uitwerkingen van die noties in hetzelfde deel. Dat geldt 
voor ‘critical junctures’ (politieke knooppunten), die de basis vormen voor 
beschouwingen over de rol van politiechefs in de maatschappelijke ontwik
kelingen die de vraag naar politiediensten bepalen, om het maar eens in 
economische termen te formuleren. Die ‘junctures’ bepalen waar de aan
dacht van de politie naar uit zal gaan en de manier waarop dat gebeurt. 
Het geldt ook voor het tweede theoretische oriëntatiepunt van deze studie, 
dat van de institutionele kaders en de institutionele dynamiek waaraan de 
politiechefs onderworpen zijn. Het zijn kaders die gegeven worden door 
wetgeving, maar ook het complex van opvattingen over de manier waarop 
de politie zich ten opzichte van het bevoegd gezag, het bestuur en de poli
tiek meer in het algemeen dient te verhouden.





1 
Macht, onvoorspelbaarheid en politiechefs

1. Inleiding

Macht is het onvermijdelijke startpunt van een beschouwing over politiechefs. 
Onvermijdelijk omdat het een centraal en onderscheidend kenmerk is van 
politiewerk en van het werk en het functioneren van politiechefs. Dat was 
zo in het regionale politiebestel en dat is nog steeds zo, maar op een andere 
manier, in het Nationale politiebestel.

Onvoorspelbaarheid is het tweede oriëntatiepunt, en ook dat punt wordt theo-
retisch uitgewerkt in dit hoofdstuk. Ook onvoorspelbaarheid is een centraal 
kenmerk in het werk van politiechefs en van de politie. Het tekent het werk, 
de cultuur, de organisatie en de leiding ervan.

De behandeling van deze twee oriëntatiepunten vindt plaats via een aanloop; 
een kritische beschouwing van twee Nederlandse publicaties over politie-
chefs. Het zijn die van Boin e.a. (2003), Blauwe Bazen, en de oratie van De 
Ruyter (2011) als lector politieleiderschap aan de Politieacademie.

2. Wat is een politiechef

2.1. Overheidsmanagement voorbij

De afgelopen decennia zijn politiechefs vooral beschouwd als overheids-
managers, een brede categorie mensen waarvan het gemeenschappelijke, u 
raadt het al, ligt in het gegeven dat ze voor de overheid en niet in de marktsec-
tor werken. Het specifieke van het beroep waarin overheidsmanagers leiding-
geven, is via abstrahering onder de algemene noemer ‘overheidsmanagement’ 
gebracht. Het is een brede benadering die ook buiten Nederland wortel heeft 
geschoten en die zich voor een belangrijk deel heeft gericht op het benadruk-
ken en versterken van de bestuurlijke en bedrijfsmatige leidinggevende kwali-
teiten van bazen binnen de overheid. Ook binnen de politie is deze beweging 
zichtbaar geweest; het meest duidelijk sinds 2000, maar met een aanloop 
vanaf het begin van de jaren negentig, toen het idee dat je met management-
modellen uit het bedrijfsleven ook overheden kon besturen ingang begon te 
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vinden. Terpstra (2009) noemt de beweging ‘police managerialisation’, en hij 
onderscheidt vier aspecten van deze beweging:
• de voorstelling dat de politie een ‘businesslike’ organisatie is;
• prestatiemanagement;
• kwaliteitsmanagement;
• de voorstelling van de burger als klant.

Het is een beweging die voor een deel door de regering als een sturings- en 
disciplineringsinstrument is opgelegd aan de politie. Deels is ze ook gezocht 
door de politieleidingen om de leidinggevende kwaliteit in het middenseg-
ment en in de top van de politie te versterken. De beweging had ook een 
wetenschappelijk voertuig: de bestuurskunde. Bestuurskundigen, vooral die 
van de ‘new public managementschool’, waren de belangrijkste ontwerpers 
en ontwikkelaars van het bedrijfsmatige overheidsmanagement en naast het 
ministerie van Binnenlandse Zaken belangrijke protagonisten van de verwe-
tenschappelijking van dat overheidsmanagement, ook binnen de Nederlandse 
politie.8

Boin e.a. (2003), de auteurs van de enige studie tot nu toe over Nederlandse 
politiechefs, kozen deze weg van de verbreding van politieleiderschap in hun 
studie en daarop gebaseerde vervolgpublicaties. Blauwe Bazen is een brede 
studie, een van de weinige in Europa bovendien, over politiechefs in bestuurs-
kundig perspectief. De auteurs beschouwen leiderschap als:

‘het bouwen van een consistente en effectieve structuur waarbinnen op een 
herkenbare en legitieme wijze invulling wordt gegeven aan wettelijk opgelegde 
taken’ (Boin e.a. 2003, 12). Ze onderscheiden, in lijn met de indeling van het werk 
van de overheidsmanager elders, drie functies van politieleiderschap:
• de visie en beleidsmatige taak: het vertalen van abstracte maatschappelijke 

eisen en politieke doelstellingen naar een concrete visie en een effectieve 
en legitieme werkwijze;

• de organisatorische taak: het vormen van een intelligent politiekorps dat in 
staat is op de voorgeschreven wijze te werken;

• de diplomatieke taak: het bewaken van de eigen vertrouwde manier van 
werken in complexe, veeleisende en veranderlijke netwerken; de korps-
identiteit.

Het is een indeling die verschillende aspecten van leiderschap onder één noe-
mer brengt en systematiseert. Ze staat los van de politie. Dat is begrijpelijk 
binnen het bestuurskundig analytisch schema; ze heeft zeker ook als waarde 
dat het politiechefs onderdeel maakt van een bredere categorie, maar voor poli-
tiechefs is die generalisatie een stap te ver. Mijn kritiek heeft vijf elementen:

8 De Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur was een van de belangrijkste leveran-
ciers van expertise voor de concipiëring en inhoudelijke vulling van de opleidingen voor de 
strategische top van de politie vanaf midden jaren negentig.
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1. onvoldoende politiespecifiek;
2. tussen hamer en aambeeld;
3. Strategisch management;
4. fundamentele onzekerheid genegeerd;
5. een relatie met en een verantwoordelijkheid voor de praktijk.

Ad 1: onvoldoende politiespecifiek
In het werk van Boin e.a. (2003) verdwijnt het specifieke van het politiewerk, 
van het leiderschap en de unieke positie van de politiechef te veel uit het zicht. 
Het specifieke ervan is, dat de politie een instituut is dat de hantering van 
macht en dwang als onderscheidend kenmerk heeft. Weinig organisaties zijn 
verantwoordelijk voor gemiddeld drie doden door pistoolvuur per jaar om het 
cru te zeggen (Timmer 2005). Dat onderscheidt de politie in ieder geval van 
alle andere overheidsorganisaties behalve het leger. Het onderscheidt ook de 
functie van politiechefs van die van andere overheidsmanagers (Landman e.a. 
2011). Om die reden is de politie en de aansturing ervan ook voorwerp van 
afzonderlijke wetgeving: de Politiewet en de strafrechtelijke wetgeving.

Ad 2: Tussen hamer en aambeeld
Overheidsmanagement, in ieder geval binnen ministeries, richt zich omhoog; 
op de bediening van de minister en vervolgens van het parlement. De richting 
van de productiestroom binnen ministeries en lagere overheden is omhoog, 
naar de top van de organisatie. Maar politieleiderschap is primair naar bene-
den gericht: Het werk, de productie zo u wilt, ligt in de uitvoering van het 
politievak. De politie is in een langzamerhand onsympathiek geworden kwa-
lificatie een uitvoeringsorganisatie.

In het oude Nederlandse politiebestel, waarin de burgemeester en de Officier 
van Justitie het gezag hadden over de politie, bestond er geen formele lijn tus-
sen de politieke overheid – de regering en het parlement op landelijk niveau – 
en de politie. De politiechef was formeel afgeschermd van landelijke politieke 
sturing en politieke interventie. Zijn oriëntatie was op de lokale politiek en 
het lokale bestuur. Er was geen echte politieke verantwoordingsstructuur over 
het handelen van de politie op nationaal niveau, een bijna Engelse situatie. 
Alleen bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals gijzelingen centraliseerde zich 
de bevelsstructuur. De politiechef bediende dus voor 2013 geen minister en 
hoefde niet ‘omhoog’ te denken en de minister had geen zeggenschap over de 
politie en kon dus niet ‘omlaag’ regeren, de burgemeester was zijn oriëntatie-
punt.

Dat is inmiddels veranderd. In het nieuwe politiebestel moet de nationale 
korpschef wel ‘omhoog’ denken. Hij moet – hoewel de minister geen gezag 
heeft over de politie in normale situaties – rekening houden met de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister voor de politie. Hij kan bovendien recht-
streeks aanwijzingen krijgen van de minister. Er is zo een nieuw politiek ele-
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ment binnen gekomen in het denken en handelen van de korpschef en de 
centrale staf van de Nationale politie. Het adagium dat een goede ambtenaar 
zijn minister uit de wind houdt hoeft voor hem niet helemaal op te gaan, maar 
er wordt in dat opzicht toch veel meer van hem verwacht dan van de oude 
hoofdcommissaris die niets met een minister te maken had en dat soms ook 
duidelijk liet merken. Leiderschap bij de politie richt zich dus omlaag, naar 
het werk, maar ook en nu in veel grotere mate dan in het oude bestel, naar 
boven.

Ad 3: Strategisch management
De politiechef duikt bij Boin e.a. onder in de ‘strategische’ leiderschapslaag. 
De drie functies die zij onderscheiden zijn universele kenmerken van stra-
tegisch management binnen organisaties en zijn daarom van toepassing op 
heel veel organisaties: binnen de overheid, maar ook daarbuiten. Politieleider-
schap wordt zo verbonden met het management en een managementlaag van 
veel andere organisaties. Ongetwijfeld heeft dit proces van generalisatie zijn 
voordelen, het maakt het mogelijk om een begrippenkader uit de bestuurs-
kunde los te laten op politieleiderschap. De gelijkstelling van leiderschaps-
vraagstukken van de politie aan algemene leiderschapsvraagstukken binnen 
organisaties maakt de weg vrij voor toepassing en toetsing van een scala aan 
leiderschapstheorieën en praktijken. Zo kan een breed analytisch instrumen-
tarium beschikbaar komen om politieleiderschap te begrijpen en eventueel te 
versterken. We zullen later zien dat deze verbreding ook een politieke functie 
heeft.

Tegelijkertijd heeft de politiecheffunctie unieke kenmerken. Een politiechef 
kan als eindverantwoordelijke over ‘bananenschillen’ uitglijden, de overheids-
manager eigenlijk niet. Hier verschilt ook strategisch management van het 
politiechefschap. De politiechef is eindverantwoordelijk, of zoals Meijboom 
de regionale korpschef van Rotterdam-Rijnmond het na de rellen in Hoek van 
Holland zei: ‘Als er een kop moet rollen is dat die van mij, niet van mijn mensen.’ 
Ik hoor dat een secretaris-generaal nog niet zeggen. De kritiek op het schema 
van Boin e.a. (2003) hier slaat terug op het managementconcept dat zij han-
teren.

Ad 4: Fundamentele onzekerheid genegeerd
De opvatting dat fundamentele onvoorspelbaarheid een kern van politiewerk 
en politieleiderschap is, en dat je dus verantwoordelijk wordt gehouden voor 
gebeurtenissen waarvan je het verloop niet hebt kunnen voorzien en vaak 
niet kunt beïnvloeden, en waarvan je sommige zelfs niet kunt zien aanko-
men, scheidt korpschefschap van overheidsmanagement. Het betekent ook 
er een constante spanning is tussen de opbouw van strategie en organisatie 
van bovenaf, als ontwerp dus, en een meer vanuit de praktijk opdoemende 
wens tot autonomie en bewegingsvrijheid om juist met die onvoorspelbaar-
heid te kunnen omgaan. Overheidsmanagement kan tekentafelwerk zijn en 
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is dat meestal ook, politieleiderschap loopt altijd hard tegen de woelige en 
onvoorspelbare werkelijkheid aan. En aan die woelige werkelijkheid kan de 
politiechef zich niet onttrekken. Dat is een onderscheidende factor. Die fun-
damentele onzekerheid komt terug in de discussies over strategie en over de 
organisatie, zoals we zullen zien.

Voor de helderheid: ook andere organisaties hebben tot op zekere hoogte met 
onvoorspelbaarheid te maken, maar voor de politie geldt dat ze zich niet kan 
onttrekken aan de risico’s die met haar taak samenhangen; ze moet handelen. 
Waarschijnlijk is ook het risico groter dan in andere organisaties. ‘Waar ande-
ren terugtreden, doen wij een stap vooruit’ is een van de slagzinnen van de 
Nationale politie.

Ad 5: Een relatie met en een verantwoordelijkheid voor de praktijk
In het managementconcept van Boin e.a. komt de politiepraktijk niet voor. Dat 
is logisch omdat de drie door hen onderscheiden functies inderdaad manage-
mentfuncties zijn; algemeen, en ver van die praktijk af. Maar dat geldt niet 
voor de functie van politiechef. ‘De chef van het arrestatieteam heeft altijd toe-
gang tot de korpschef ’, vertrouwde een staflid mij toe. Hij moet toestemming 
geven voor de inzet van het AT. Hij of zijn vervanger is altijd bereikbaar en 
verbonden met het praktische werk. Politiechefs moeten zien een relatie 
met het werk te onderhouden en dat is wel steeds problematisch, maar het 
is onvermijdelijk. De klacht van de vakbeweging in de afgelopen jaren was 
dat politiechefs te ver van de praktijk waren weggedreven. ‘Ze hebben aan de 
basis geen relatie meer met de top, al twintig jaar niet… Sommige bazen vinden 
het heel vervelend dat ik dat zeg, maar we zijn het vak kwijtgeraakt.’ De kritiek 
was fel, ze kwam van de werkvloer en uit de vakbonden. In de kritiek ligt de 
norm verscholen. Ze werd gedeeld door veel politiechefs. Ook die vonden dat 
ze veel te veel met besturen, overleggen en coördineren waren bezig geweest. 
De kwartiermakers van de Nationale politie brachten in het ontwerp van de 
Nationale politie in dat het politievak, de praktijk centraal zou moeten staan, 
ook bij de politiechefs en de korpsleiding. Het was een kernboodschap van de 
nieuwe Nationale politie. Of dat lukt is een tweede, maar in ieder geval is het 
inzicht daar.

Het interessante, misschien ook het tragische van het verwijt van de werk-
vloer, is dat de meeste politiechefs in hun carrière de politiepraktijk juist wel 
op heel veel manieren zijn tegengekomen en hebben geleid. De meeste politie-
chefs hebben een kring van mensen om zich heen binnen de politie, van alle 
rangen, waarmee ze in het verleden gewerkt hebben onder de meest moeilijke 
omstandigheden, en waarmee ze een sterke band hebben en emoties delen. 
Met zulke groepen worden sterke verhalen uitgewisseld op bijeenkomsten, 
conferenties en reünies. Een politiechef blijft in zijn eigen beleving altijd ook 
een politieman en verbonden met de politiepraktijk, maar heeft moeite om 
die relatie vorm te blijven geven naarmate hij hoger komt in organisatie. Een 
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aantal van hen gaat regelmatig mee de straat op om die band te houden, maar 
ook om te laten zien dat ze aandacht hebben voor het praktijkwerk. Meijboom 
noemde de agenten die de dood in de ogen hadden gezien bij de strandrellen in 
Hoek van Holland zijn ‘maten’ en verwoordde daarmee een diepe verbonden-
heid met die politiemensen en met de praktijk. De nieuwe nationale korpschef 
verwijst met grote regelmaat naar zijn verleden als agent bij de Rotterdamse 
politie; al is het maar een gebaar: het signaal is duidelijk: ik ben ook een echte, 
gewone politieman. Maar bij de meesten is er tegelijkertijd schuldgevoel.

2.2. De Ruyter over politieleiderschap: van buiten naar binnen

Ook De Ruyter had als lector aan de Politieacademie in zijn oratie over politie-
leiderschap aandacht voor leiderschap en leiderschapstheorieën, maar niet 
voor de politie. Die oratie van De Ruiter over politieleiderschap is een benade-
ring van buiten: een waaier van leiderschapstheorieën van buiten de politie, 
een ruif met hooi van elders waaruit met smaak kan worden gegeten. Dat 
diner verzadigt overigens niet want de conclusie is teleurstellend: ‘Er bestaat 
geen eenduidig concept van leiderschap en er is ook geen helder antwoord 
te geven op de vraag wat effectief leiderschap is’ (De Ruiter 2011, 9). Bij zijn 
afscheid als lector in 2014 zei De Ruiter dat hij toch onvoldoende was thuis 
geraakt in het politieveld om een goede bijdrage aan het onderzoek over poli-
tieleiderschap te leveren. Wat voor Boin e.a. een voordeel was: afstand en gene-
ralisatie, ondervond De Ruiter dus als een handicap.

Interessant voor ons wordt het wanneer De Ruiter twee typen leiderschapsthe-
orieën tegenover elkaar zet. Die uit de ‘vorige eeuw’, waarin georganiseerd 
wordt op basis van de wil tot beheersing, en externe sturing en recentere theo-
rieën, die recht doen aan organisaties die gevangen zitten tussen orde en wan-
orde en zich voortdurend aan hun omgeving moeten aanpassen. De Ruiter 
voert hier het adaptive leadership concept op, waarbinnen faciliteren, gidsen en 
de condities creëren door bazen centraal staan ten behoeve van – let wel – een 
succesvolle zelforganisatie. Persoons- en groepsgebonden processen van creati-
viteit, introspectie en intuïtie spelen daarbij een centrale rol. We zullen ver-
derop in deze studie zien dat de leiderschapsopvattingen van politiechefs in 
de afgelopen tien jaar zijn toegegroeid naar dit ‘adaptive leadership’-concept. 
Teisman (2005) stelt in dit verband de vraag wanneer de ordezoekende leider 
effectief is, en wanneer de ontwikkelaar. De Ruiter relativeert, een buiging 
makend naar de werkelijkheid en naar common sense, het belang van lei-
derschapstheorieën. ‘Blijkbaar kent onze psyche een diepgeworteld algemeen 
idee van leiderschap, ook al zijn de specifieke kenmerken tijd-, plaats- en situa-
tiegebonden. (…) Er is dus bij mensen een beeld van goed en van verwer-
pelijk en falend leiderschap van oudsher’ (De Ruiter 2011). De vraag is dan wat 
wetenschap nog toevoegt.
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3. Baas van een machtsinstituut

3.1. De nieuwe afstandelijkheid

‘De politie is niet je beste vriend. De politie moet de baas zijn op straat. Daar horen 
dingen bij, die je je beste vriend niet aandoet…. Niemand steekt zijn middelvinger 
op. Niemand spuugt naar een agent of scheldt hem uit’,9 aldus Paauw, de toen 
nieuwe regionale korpschef van Rotterdam-Rijnmond in een interview op zijn 
eerste werkdag. Macht is een kenmerk van de politieorganisatie. Het zet haar 
apart. Politiemensen hebben iets over anderen te zeggen en hebben mogelijk-
heden om ervoor te zorgen dat die ook doen wat ze vragen of opdragen. Spe-
cifiek voor de politie is het vermogen om te dreigen, te dwingen en geweld toe 
te passen. Ze heeft daartoe de organisatie, het instrumentarium, de training 
en de bevoegdheid. Die macht heeft uiteraard belangrijke wettelijke beperkin-
gen. Zij is in ieder geval van belang voor degenen die macht uitoefenen, voor 
regeringen en bestuurders dus, want ze schept de mogelijkheid om eventueel 
tegen verzet in naleving van wetgeving en gehoorzaamheid te bewerkstelli-
gen. Ze is ook van belang voor degenen die op de bescherming door die macht 
zijn aangewezen.

Het is niet verwonderlijk dat het vak van politiechef iets geheimzinnigs heeft. 
Een van hen, ingestroomd van buiten de politie, formuleert het zo: ‘Er zit ook 
iets mythisch in de functie. Het verschil kun je alleen achteraf goed duiden; het is 
de statuur van de functie in relatie met het uniform en de geheimzinnigheid die om 
de politieorganisatie heen zit, die maakt dat je het gevoel hebt dat je ongelooflijk op 
een voetstuk geplaatst wordt, dat je ook omringd wordt door een soort geheimzinnig-
heid waar andere mensen graag bij willen zijn.’ De mystiek van de functie blijft 
de politieambtenaar, en meer nog de politiechef, aankleven. Zijzelf zien het 
alleen als ze beginnen, daarna niet meer.

Ik heb met opzet hier het woord macht gebruikt. De meeste politiechefs heb-
ben er een hekel aan en gelijk hebben ze. Legitimiteit is hun sleutelbegrip 
en voor degenen die legitimiteit nastreven is het goed om de term macht te 
vermijden, want hij verwijst naar gebrek aan acceptatie, naar dwang en naar 
geweld en leidt af van wat het belangrijkste streven van de politie zou moeten 
zijn in hun ogen. De term macht vestigt de aandacht op een aspect van hun 
beroep, van een specialisme dat weliswaar onderscheidend is, maar waarvan 
ze de stellige overtuiging hebben dat het zo weinig mogelijk gebruikt moet 
worden.

Acceptatie is voor hen van levensbelang, legitimiteit leidt tot vrijwillige na-
leving. Legitimiteit vergroot het werkingsgebied van macht, vermindert de 

9 www.rijnmond.nl/nieuws/12520/Korpschef-Politie-niet-je-beste-vriend.
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kosten ervan en verzacht de uitoefening ervan. Geweld en dwang kunnen in 
reserve worden gehouden ‘voor het geval dat’, daarnaast zo mogelijk worden 
verzacht tot dreiging en als het even kan in de coulissen van het dagelijkse 
werk worden gezet door de vanzelfsprekendheid van gehoorzaamheid aan de 
overheid, door routine en vormen van legitimiteit. Legitimiteit levert behalve 
macht ook respect op, gebonden als het is aan waarden. Het maakt van de 
politie een respectabele institutie. Grote handen zijn niet genoeg, vaak zelfs 
een nadeel. Ook daarom hechten politiechefs zo aan legitimiteit. Parsons 
(1969) maakt een mooie vergelijking met het financiële systeem. Geld ver-
tegenwoordigt een waarde, maar een bankbiljet is niet meer dan een stukje 
papier. De waarde van een munt wordt bepaald door de goudvoorraad die de 
basis vormde voor de waardering ervan. Met dat goud kan in noodgevallen 
een deel van het vertrouwensverlies in een munt worden opgevangen. Maar 
massaal vertrouwensverlies kan niet worden opgevangen door goud, daarvoor 
is de voorraad te gering. Geweld en dwang zijn dus het sterkst wanneer ze in 
reserve gehouden kunnen worden. Ze werken slechts bij gebruik in kleine 
doseringen. Massale ongehoorzaamheid kan alleen in theorie met geweld en 
dreiging worden gekeerd. Het onderscheidende kenmerk van de politie is dus 
tegelijkertijd haar probleem. Dreiging, dwang en geweld zijn bruikbaar, maar 
en – en dat is even belangrijk – als ze gebruikt worden, moet je uitkijken dat ze 
slechts beperkt ingezet worden. Alleen dan helpt dat inzetten waarschijnlijk.

Een meer praktische reden is, dat het inzetten van geweld een hoop gedonder 
geeft. Voor een deel is dat extern gedonder: publiciteit, filmpjes op YouTube, 
klachten, aangiften, Kamervragen en demonstraties tegen politiegeweld. 
Toen een politieman op 24 november 2012 op station Hollands Spoor in Den 
Haag een jongen doodschoot, was, naast het Rijksrechercheonderzoek, het 
gevolg daarvan een omvangrijke publiciteit, grote verontwaardiging bij fami-
lie en vrienden, interviews met de familie van het slachtoffer in landelijke 
bladen, publicitaire acties van de advocaat van de familie, aangifte wegens 
moord tegen de politieman die het schot gelost door die advocaat, een demon-
stratie tegen het vonnis van de rechtbank door vrienden van de omgekomene, 
een demonstratie die tot geweld leidde en tot aanhoudingen door de politie 
en opnieuw tot ruime publiciteit. Ook intern geeft politiegeweld altijd gedoe: 
rapportages en onderzoek van de Rijksrecherche, of eventueel intern discipli-
nair onderzoek. En wat te denken van de gevolgen voor de politieman die het 
dodelike schot afvuurde? Kortom, er staan veel remmen op geweld.

De gevoeligheid voor het machtsaspect van politiewerk dateert uit de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Dit verandert in de aanloop naar de millennium-
wisseling opvallend snel. Op het moment dat bleek dat in de geest van de 
toen gegroeide geweldsschuwheid politiemensen vaak terugdeinsden voor 
geweld – ook wanneer er ruimschoots aanleiding was om het toe te passen en 
er sprake was van toegenomen slachtofferschap onder politiemensen – gin-
gen politiechefs een ander signaal afgeven. Je mag geweld gebruiken als dat 
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nodig is, was de nieuwe boodschap en je wordt daarin gesteund door je chefs. 
Dat gebeurde nog in het regionale politiebestel. Tegelijkertijd nam binnen 
de samenleving de aandacht voor geweld tegen hulpverleners (politie, brand-
weer, ambulancepersoneel, openbaar vervoerpersoneel) sterk toe. Ministers 
waarschuwden, het OM zette publicitaire en strafrechtelijke middelen in 
tegen geweld tegen hulpverleners. Die strakkere lijn werd doorgezet door de 
toenmalige korpschef van de Nationale politie Bouman. In een interview in 
het televisieprogramma ‘Een Vandaag’ op 26 november 2013 pleitte hij voor 
snellere en zwaardere straffen, ook tegen daders die familieleden van politie-
mensen in de huiselijke sfeer bedreigen of belagen. Bouman: ‘Ik ben me kapot 
geschrokken van dit percentage, van deze omvang. Ik wil verder onderzoek hoe dit 
precies zit, wat de oorzaak is. Maar maatregelen komen er. Van politiemensen en 
zeker hun gezinnen blijf je af.’ De baas is solidair met zijn mensen en waar-
schuwt bedreigers: blijf van ons af. De politie als machtsinstituut is terug in 
het denken van de politietop en de angst die je voor een dergelijk instituut 
ook zou moeten hebben ook. Ook door de recente wijziging van het uniform 
geeft men een helder signaal af. Het nieuwe uniform is niet alleen prakti-
scher vergeleken met het vorige, het straalt ook iets stoers uit en en heeft een 
bijbehorend steekvest. Een commentator van de Volkskrant noemde het zelfs 
militaristisch.10 Politiechefs zijn een vuurwapen gaan dragen.11

Ik heb het woord politiek tot nu toe achterwege gelaten in deze paragraaf. 
Waar het over macht gaat binnen een samenleving, moet politieke relevantie 
bijna per definitie worden meegenomen. Reiner zei, zo haalde ik in de inlei-
ding al aan: het werk van politiechefs is ‘inherently political’.

3.2. Thema’s

Tussen wet en politiek: politisering en de-politisering van politiewerk
Je kunt zeggen dat de politie, als functie of als instituut, letterlijk per defini-
tie politiek is en dat daarom ook politiewerk per definitie politiek van aard 
is. Die redenering vindt haar ondersteuning in Webers definitie – vandaar 
dat ‘per definitie’ – van de staat en de notie dat het monopolie van legitiem 
fysiek geweld op een bepaald grondgebied kenmerkend is voor een staat 
(Weber 1972). Maar naast de wetenschappelijke definiëring is er een andere 
defi niëring, die binnen een samenleving. Daar kan zich, in de manier waarop 
de rol van de politie wordt bezien, iets merkwaardigs voordoen. De politie kan 
als instituut en als activiteit in de ogen van de bevolking haar politieke karak-

10 www.volkskrant.nl/binnenland/-nieuwe-politie-outf it-is-een-brok-verlangen-naar- 
simpeler-tijden~a3669674.

11 In opdracht van de nationale korpsleiding moesten ook politiechefs zich na 2012 onderwer-
pen aan de integrale beroepsvaardighedentraining, een voorwaarde ook om een vuurwa-
pen te mogen dragen.
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ter verliezen en als neutraal of in ieder geval als niet politiek geboekstaafd 
worden: ze wordt dan beschouwd als een hoeder van de bevolking en een 
neutrale uitvoerder van de al even neutrale wet. Er is dus ook een collectieve 
definiëring van de politie.12

Ik heb dat verschijnsel eerder beschreven voor geweld. Politiegeweld kan 
gezien worden als a-politiek of als politiek, afhankelijk van collectieve defi-
niëringsprocessen over geweldstoepassing. Zo veranderde in de jaren zestig 
dat geweld van a-politieke uitvoering naar politiek relevante of zelfs politieke 
geweldstoepassing en in de ogen van actievoerders in regelrechte politieke 
repressie. (Van Reenen 1979). Met wetgeving doet zich iets soortgelijks voor: 
dat is een politieke wilsuiting bij uitstek, maar merkwaardig genoeg verliest 
wetgeving na kortere of langere tijd haar politieke stempel en wordt eigen-
standig; een soort objectief gegeven; iets waaraan je je hoort te houden, wat 
a-politiek geworden is. Oomen, aan wie ik dit inzicht ontleen, wijst daarop in 
een analyse van ontwikkelingssamenwerking, waar ze hetzelfde verschijnsel 
waarneemt. ‘A final factor explaining why the law (be it under the name of 
human rights or justice) became one of the main avenues of international 
engagement in the late 1990s, lies in the perceived characteristics of the law 
itself. Often deemed neutral, universal and above all a-political, the law seem-
ingly has qualities that other forms of intervention (military, diplomatic) lack’ 
(Oomen 2005 p. 893). Wetgeving kan een neutraal element in de samenleving 
zijn, en dat geldt vervolgens voor de politie ook, maar die neutraliteit kan door 
herdefiniëring vedwijnen: politiewerk of een deel ervan kan (re)politiseren.

De de-politiserings- en politiseringsdynamiek is van belang omdat ze de 
verhouding tussen politie en politieke overheid verandert en omdat ze de 
verhouding tussen de politie en de bevolking kan veranderen. Daarmee is 
deze dynamiek ook voor een politiechef van primair belang. Binnen een als 
a-politiek gedefinieerde politie kan een korpsleiding – moet ze wellicht ook – 
andere strategieën en werkwijzen ontwikkelen dan binnen een politiserende 
of gepolitiseerde politie. Politisering leidt ook tot de tendens om de aanstu-
ring van de politiechef te politiseren. Chargerend; in een gepolitiseerde politie 
loopt de politiechef op eieren, in een apolitieke politie heeft hij rust. In een 
gepolitiseerde politie wordt hij strak aangestuurd of is de neiging om politieke 
controle over de politiechef te krijgen of te vergroten groot, in een gedepoliti-
seerde politie heeft hij ruimte om te kiezen en te beslissen neemt de afstand 
tot de politiek toe. In een gedepolitiseerde situatie is hij vrij om zijn eigen 
strategieën te ontwikkelen, in een gepolitiseerde situatie vallen die onder de 
supervisie van hoger gezag.

12 Het verschil tussen het vertrouwen in de politie en dat in de politiek is wellicht daaruit te 
verklaren (CBS 2015).
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De verhouding met de bevolking is in beide varianten – in werkelijkheid zijn 
er natuurlijk geen twee varianten maar is er een continuüm – ook een andere. 
In het hoofdstuk over populisme kom ik op dit onderwerp terug.

Tussen instrument en waarde
Demmers, tot 2012 korpschef van Zeeland en eerder burgemeester, verbaasde 
zich erover dat ze voortdurend de term ‘ondergeschiktheid aan het bevoegd 
gezag’ hoorde binnen de politie. Geen enkele overheidsorganisatie die zij 
kende had iets dergelijks en het was haar ook pas opgevallen toen ze ‘bin-
nen’ was. Verbazingwekkend vond ze het, omdat het vanzelf moet spreken. 
Dat doet het in haar ervaring ook, maar toch wordt het steeds aangehaald. 
Die ondergeschiktheid, die geloofsbelijdenis bijna dat de politie er niet is voor 
zichzelf en dat zij zich met haar bevoegdheden, haar informatiepositie en haar 
geweldpotentieel altijd richt op hoger gezag en zich daaraan zal onderschik-
ken, dat politie geen zelfstandige machtsrol toekomt in de samenleving, staat 
zo centraal in het denken van de politietop dat het ritueel wordt herhaald. De 
politie is een instrument in de handen van hogere machten. Die gedachtegang 
is in overeenstemming met het rechtsstatelijke denken in de civil law-traditie. 
De vraag of de politie eigen waarden kan hebben en meer nog dat zij die ook 
moet kunnen volgen, is een gevoelig punt van discussie binnen zo’n notie 
van ondergeschiktheid. Politiechefs, ook in landen met een civil law-traditie, 
claimen soms eigen waarden en een eigen afwegingskader voor hun hande-
len. Buiten de politie wordt daar met argusogen naar gekeken. De ambitie 
wordt daar op zijn minst betwist, zo niet domweg verworpen. Je zou zeggen 
dat de twee invalshoeken heel goed samen kunnen gaan en dat de politiechef 
een eigen afwegingskader voor gehoorzaamheid kan ontwikkelen binnen het 
kader van de Grondwet en mensenrechtenverdragen. Dat ligt bovendien voor 
de hand wanneer je in de overweging betrekt dat politiemensen een opdracht 
die ingaat tegen een verdrag als bijvoorbeeld de Convention for the preven-
tion of torture and inhuman and degrading treatment niet mogen uitvoeren. 
Ruimte voor een afwegingkader is er dus. Wie schetste de verbazing van poli-
tiechefs toen er bezwaar ontstond tegen de zinsnede ‘ondergeschiktheid MET 
gezag’, een zinsnede die voorkwam in de visienotitie van de politie uit 2005: 
Politie in Ontwikkeling (PIO) (Projectgroep 2005)? Ondergeschiktheid versus 
gezag is een voortdurende zoekvraag voor de politiechef.

Tussen staat en burger
Een derde variabele die van belang is bij de beschouwing van de positie van 
de politiechef is die van zijn oriëntatie: omhoog gericht, naar het gezag, alge-
mener naar de staat en haar belangen, of omlaag gericht, naar de bevolking. 
Die keuze kan nooit absoluut zijn, het gaat immers om een relatie met beide, 
maar een formeel rechtsstatelijke staatsinrichting en politiecultuur laat de 
politie de oriëntatie omhoog richten, een community-policing cultuur naar 
beneden. Het bestel, de organisatie van de politie en het gezag erover, facili-
teert een van beide kijkrichtingen. Gemeentepolitie bijvoorbeeld heeft niet de 
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oriëntatie op de staat en op nationale belangen, terwijl een nationale structuur 
in theorie beide oriëntaties in zich heeft, maar historisch gezien tendeert naar 
de staat (Bayley 1975). Institutionele arrangementen beïnvloeden de relatie 
met het gezag en met de bevolking. Een van de redenen om te opteren voor 
een Nationale politie is dat er in het regionale bestel onvoldoende mogelijk-
heden waren om nationale prioriteiten gerealiseerd te krijgen in regionale 
politiekorpsen.

De discussie over staat en burger raakt rechtstreeks aan de visie van de poli-
tiechef op het politiewerk, aan de organisatievorm die hij voorstaat en de 
strategieën en werkwijzen binnen zijn korps. De kleinschalige ‘community 
policing’ in kleine all-round politieteams is een uitvloeisel van de discussie 
of beter de analyse van het problematische karakter van de relatie met het 
publiek. De komst van de Nationale politie is voor een deel het gevolg van de 
gevoelde ontoereikendheid van het regionale bestel om de belangen van de 
staat te behartigen. Politiechefs kunnen verschillen in hun visie op de mate 
waarin de politie zich moet richten op de staat en de belangen daarvan, of op 
de bevolking, de buurten en de gemeenten.

3.3. Het fundamentele tekort aan politie

Er is altijd een tekort aan politie, welk politierelaas of welke studie je ook 
opslaat. Alle samenlevingen die niet uitsluitend geordend zijn op basis van 
repressie hebben dat tekort. Gezagsuitoefening baseert zich niet op geweld, 
maar op de bereidheid om zich te onderschikken en mee te werken aan de uit-
oefening van macht, van besturen. Je kunt het een systeemkenmerk noemen 
van democratische samenlevingen. Politieactie is daarom altijd aanvullend en 
liefst minimaal, een politie waarvan zo weinig mogelijk gezien en gehoord 
wordt, zoals Thorbecke het formuleerde, kan gelezen worden als een demo-
cratisch ideaal. In het ideale geval wacht zij, het liefst heel lang, tot er een 
beroep op haar gedaan wordt. Het ‘wachtlokaal’ of ‘de wacht’ is de concrete 
uiting van dat ideaal, de politie wacht in de politiewacht. De actievere variant 
is dat zij toeziet, aanwezig is op het publieke erf maar niets hoeft te doen. Dat 
ideaal staat altijd op gespannen voet met de werkelijkheid en in die spanning 
ligt ook het tekort. Binnen democratische samenlevingen wordt altijd kritisch 
gekeken naar de omvang van de politie, want minder is een blijk van de kwa-
liteit van de democratie en van het bestuur. Meer politie is impliciet toegeven 
aan de imperfectie van politiek en bestuur.

Er is binnen democratische samenlevingen een omvangrijke argumentatie 
nodig, een beroep op een noodsituatie liefst, om de toename van politie of een 
uitbreiding van haar bevoegdheden te legitimeren. Dat leidt tot een tweede 
consequentie van het fundamentele tekort aan politie in een democratie: de 
versterking van de politie komt altijd te laat. Er is eerst een zichtbaar en groot 
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probleem nodig. Zo werd na de revolutiedreiging van 1918 de politie – ove-
rigens wel moeizaam – versterkt (Van der Wal 2003), bleef na 1945 de poli-
tiesterkte op een extreem hoog niveau uit angst voor politieke stakingen die 
inderdaad vanaf 1945 uitbraken en onrust uit communistische hoek (Van Ree-
nen 1979), ging vervolgens bij de sociale onrust in de jaren zestig en zeventig 
de politiebegroting sterk omhoog en zag men rondom de eeuwwisseling de 
politiesterkte weer stijgen. En vergeet niet: de politie is een kostenpost. Het 
is heel moeilijk aan te geven wat de toegevoegde waarde is van meer politie, 
zeker waar inmiddels duidelijk is dat haar bijdrage aan veiligheid beperkt is 
(De Koning 2012).

Het tekort aan politie komt met grote hardnekkigheid terug in de hele historie 
van de moderne politiezorg. Recent nog in 2014, verschijnt het als massale 
ontevredenheid over de overbelasting van de politie als gevolg van de extra 
inzet van de politie: bij de National Security Summit, bij de inhuldiging van 
koning Willem Alexander, na het neerstorten van vlucht MH17, claims van 
veel burgemeesters voor inzet voor lokale veiligheidsproblemen, de verster-
king van de inzet om de georganiseerde drugscriminaliteit in Noord- Brabant 
onder de knie te krijgen. De korpschef waarschuwt voor overbelasting: ‘De 
klus is echt groter dan we gedacht hadden. Weet goed wat je vraagt in de 
omstandigheden waarin wij verkeren. We doen veel, maar kunnen niet 
alles.’13 De Politievakbonden doen dat ook en sturen een brief naar de Tweede 
Kamer. ‘Door externe omstandigheden (NSS, MH17) moet door de korpslei-
ding terecht vaak voorrang worden gegeven aan uitvoerende taken, maar ont-
staat er forse vertraging in de veranderagenda van de bedrijfsvoering. De NP 
heeft er sinds januari 2013 aanvullende taken bij gekregen zonder dat dit heeft 
geleid tot een aanpassing van de bij de totstandkoming van de NP beoogde 
taakstelling’, aldus de Commissie toezicht beheer (2014).

De politiechef leeft met het tekort en leeft met de veiligheidsutopie. Hij heeft 
de utopie niet bedacht, zij is voor hem een gegeven. Hij hanteert strategieën 
om het steeds dreigende verwijt van ontoereikende taakuitvoering te riposte-
ren. Een vaste strategie van politiechefs in het verleden was om zich niet aan 
doelstellingen te laten binden, omdat de onvoorspelbaarheid van het werkaan-
bod te groot was. Na 2000 werd de politieke druk op de politie zo groot dat 
die strategie niet langer werd geaccepteerd. Vervolgens ontstond binnen de 
politieleidingen de gedachte om het taakveld te verkleinen door de aanwijzing 
van ‘kerntaken’ en vervolgens van ‘superkerntaken’. Die strategie is verwant 
aan jaarplannen en prioritering. waardoor bovendien de verantwoordelijkheid 
voor de gemaakte keuzes bij het bestuur en het OM wordt gelegd en zo de 
kans dat de politie het verwijt van ontoereikendheid krijgt kleiner wordt. Het 
inzetten van stuur- en weegploegen in de opsporing is ook zo’n vorm van prio-

13 http://nos.nl/artikel/2002568-minister-grijpt-in-bij-nationale-politie.html.
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ritering. Een derde strategie is de verschuiving van doelstellingen van politieel 
handelen naar gevoelens (minder onveiligheidsgevoelens) of naar tevreden-
heid met de dienstverlening (de concentratie op de behandeling van slachtof-
fers van woninginbraken). Klanttevredenheid en dienstverlening vervangen 
zo deels ‘harde doelstellingen’.14

De politie als faciliteit of als presterende organisatie
Vanaf de millenniumwisseling kwam de vraag op naar de effectiviteit en het 
‘presterend vermogen’ van de politie. Aanleiding waren de gevoelens van 
onveiligheid onder de bevolking en de politieke ontevredenheid over de toen 
sterk in omvang gegroeide politie. Die onrust leidde tot de invoering van pres-
tatiecontracten voor de politie. Het is lastig dat de effectiviteit van de politie 
niet kan worden vastgesteld. Er is geen onderzoek dat de effectiviteit van de 
politie in den brede of op deelterreinen heeft gemeten en vastgesteld (Van 
Reenen 2012). Zouridis (2012) slaagde er niet in om het begrip ‘presterend 
vermogen’ van de politie eenduidig te definiëren, op een manier waar je hou-
vast aan hebt. De belangrijkste conclusie van politiemensen en burgers samen 
over dat thema was dat de politie er moest zijn als je haar echt nodig had. Dat 
was het criterium voor presterend vermogen. Vaag, zou je zeggen, maar toch 
nog betekenisvol. Haar aanwezigheid en haar beschikbaarheid zijn noodza-
kelijk (de politie als faciliteit); de vraag wanneer dat zo is, en wat ze dan moet 
doen, verandert naar tijd en plaats. De effectiviteitsvraag is altijd en per defi-
nitie problematisch. Het lijkt er bovendien sterk op dat de misdaadbestrijding 
door de politie geen invloed heeft op het criminaliteitsniveau, ze brengt ook 
het criminaliteitsniveau niet omlaag. Fijnaut stelde dat al in 1985 vast en De 
Koning (2012) geeft in de ‘Veiligheidsmythe’ nog eens een overzicht van het 
recentere onderzoek dat die observatie ondersteunt. ‘De kracht van de poli-
tie is de unieke combinatie van onophoudelijke beschikbaarheid en gewelds-
bevoegdheid’ (De Koning 2012, 21). De Koning ziet af van een omschrijving 
van de politie naar haar prestaties. Ik doe dat ook. Ik beschouw in navolging 
van Brodeur (2010) en Bittner (1990) de politie in de eerste plaats naar haar 
middelen, als een faciliteit, en niet naar haar doelstellingen. De reden om de 
politie niet naar die doelstellingen te definiëren ligt voor de hand: het is het 
gevolg van de definitie naar haar onderscheidende kenmerk, het monopolie 
en naar haar bestaansreden. Dat betekent niet dat er geen doelen zijn of dat er 
niet wordt gewerkt, integendeel, maar die activiteiten bepalen haar niet.

De definiëring van de politie hetzij als middel, hetzij als als doelgerelateerde 
effectieve organisatie is een keuze. De Koning (2012) noemt het beeld dat de 
politie veiligheid zou brengen de ‘veiligheidsmythe’, Boutellier (2006) spreekt 

14 Geen van alle strategieën lost het probleem op. De expliciete politieke verantwoordelijkheid 
voor de politie sinds 2013 vergroot de druk. Het is voor een minister net zo onbevredigend 
om te moeten zeggen dat hij geen mensen heeft voor een taak, als voor de regionale korps-
chef. Alleen de politieke druk op de politie is groter geworden. 
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van een ‘veiligheidsutopie’. Die formulering van de politie naar haar doelstel-
lingen, vertaald naar veiligheid en de formulering van ambities in dat veld 
gaat werken als een verwachting en zelfs als een opdracht. Ook wanneer het 
slechts om kreten gaat als ‘keihard aanpakken’, ‘geen middel schuwen’ en 
‘alles uit de kast halen’, ligt daarin een ongespecificeerde ambitie om veilig-
heid te verschaffen. De suggestie dat dit op die manier mogelijk zou zijn, is 
een verwijzing naar de utopie. De definitie van de politie als middel is in dat 
opzicht een ambitie armer.

4. De uitdaging van onvoorspelbaarheid

Er is een oude studie van de Leidse hoogleraar Wagenaar over beslissings-
momenten bij politieoptreden. Die studie was een deel van een bezinning 
op het geweldsgebruik door de politie (Commissie bezinning 1987). In die 
studie werd in vijftig gedocumenteerde gevallen van geweld door de politie, 
nagegaan welke beslissingen een politieman had genomen in de loop van een 
– misgelopen – contact met een of meer personen. Het ging om contacten die 
uitliepen op geweld tussen politieambtenaar en burger. Wagenaar probeerde 
inzicht te krijgen in de beslissingsmomenten in zo’n conflict om na te kun-
nen gaan welke mogelijkheden de politieambtenaar eventueel zou hebben om 
de ontwikkeling van het conflict te beïnvloeden en zo mogelijk het geweld te 
voorkomen. Hij construeerde daarvoor ‘causale netwerken’. Er waren gemid-
deld in die vijftig gevallen zestien beslissingsmomenten die voorafgingen aan 
geweldstoepassing. De voor mij verbazingwekkende uitkomst van de studie 
was dat er geen verband was tussen de beslissingen van de politieambtenaar 
en het ten slotte volgende geweld. Elk van de beslissingen had een zekere mate 
van rationaliteit in zich, sommige ervan waren zeker voor discussie vatbaar, 
maar geen ervan voorspelde het erop volgende geweld. Er was een uitzonde-
ring: de beslissing om een hondengeleider met hond in te zetten leidde steeds 
tot geweld. Het was voor mij de eerste wetenschappelijke indicatie voor de 
problematische relatie tussen het handelen van politiemensen en de uitkomst 
ervan. Een gewelddadige uitkomst hangt althans in dat onderzoek niet samen 
met de beslissingen van de politieman. De leidingen van afdelingen en dien-
sten die verantwoordelijk zijn voor het optreden van politiemensen hebben 
dus, behalve wanneer het om breder georganiseerd optreden bijvoorbeeld in 
ME- of rechercheverband gaat, geen sturingsmogelijkheden en in de gevallen 
waarin ze dat wel hebben is de afloop nog onzeker. Een politiechef: ‘Wie zon-
der zonden is werpe de eerste steen. Het gaat over mensen die steeds op de rand van 
het onmogelijke zitten te werken. Piet, wij zouden knettergek worden als we nu dat 
werk nog weer zouden moeten doen…. Weet je hoe ik probeer het intern te doen? 
Ik zeg: ik weet dat ik jullie de straat op stuur met een schier onmogelijke opdracht 
als het erop aankomt. Je doet het altijd fout. Je bent altijd in de minderheid. Ik zeg 
tegen ze: als je de fout in gaat, is dat mijn probleem. Ik sta achter je zolang je niet 



36     politiechefs

liegt. De beste advocaat breng ik. Dat is een deal. Ik snap in wat voor omstandighe-
den je je werk moet doen. Je ziet mensen dingen doen waarvan je denkt, hoe is het 
mogelijk?’ De Ruiter formuleerde het abstracter in zijn studie over leiderschap 
bij de politie: ‘De externe omgeving wordt gekenmerkt door onbepaaldheid, 
onbegrensdheid en onvoorspelbaarheid’ (2011, 18). Dat is in belangrijke mate 
kenmerkend en onderscheidend voor het werk van de politie, voor het leider-
schap van politiechefs en voor de risico’s die zij lopen. Onvoorspelbaarheid is 
een van de centrale kenmerken van politiewerk. Je weet nooit wat je over vijf 
minuten tegenkomt en van wat je tegenkomt is de afloop onzeker.

De politiechef heeft de weinig benijdenswaardige positie dat hij verantwoor-
delijk is voor het handelen van mensen over wie hij geen controle heeft. Hij 
is dus afhankelijk van de beslissingen van al die individuele politiemensen 
op straat, van de inschattingen van risico’s door ME-commandanten, district-
chefs en teamchefs grootschalige opsporing en soms gewoon van het toeval. 
Daar, op straat of zelfs op het bureau, kan van dag tot dag iets soms gruwelijk 
misgaan. Voor politiechefs geldt dan nog dat zij zelf in complexe bestuurlijke 
omgevingen opereren. Ze zijn daar tot op zekere hoogte aan gewend omdat 
onvoorspelbaarheid deel is van hun beroepspraktijk. Het hoort erbij, er wordt 
nauwelijks over geklaagd, sterker nog, het is een deel van de aantrekkelijkheid 
van het beroep van politieambtenaar. Het is een deel van het avontuur. Maar 
ze zijn zich er wel zeer van bewust en het tekent hun kijk op de werkelijkheid. 
‘Ik wilde goed weggaan hier en wilde vooral geen fouten maken Als ik nu terugkijk 
vind ik vier van de vijf weken leuk, maar destijds vond ik vier van de vijf weken 
helemaal niet leuk. Ik was jaloers op A, die kon er echt van genieten. Ik zou liegen 
als ik zei dat ik het niet als een belasting heb ervaren. Ik ben achteraf heel dank-
baar dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Ieder doet dat op zijn manier. B kon veel 
gemakkelijker loslaten. Dat was een denker en niet zo van de operatie. Ik heb de 
functie als een belasting ervaren.’

Bij grote manifestaties loopt ook de burgemeester, als verantwoordelijke voor 
de openbare orde, zelf de risico’s die samenhangen met onvoorspelbaarheid. 
‘Een foute spoorwissel en een ondoordacht besluit om Ajax-fans terug te stu-
ren vormden op 17 april 2005 de opmaat tot hevige rellen rond Feyenoord-Ajax. 
De politie moest vervolgens improviseren. … besloot burgemeester Opstelten 
om beide supporterstreinen terug te sturen naar Amsterdam, een beslissing 
die binnen acht minuten werd genomen. Terwijl de tweede supporterstrein 
strandde bij Nieuwerkerk, werd de eerste trein na een halfuur en enkele scher-
mutselingen terug naar het stadion gereden. Daar stormden de Ajacieden uit 
de trein, die inmiddels zo vernield was dat deze niet meer kon rijden. De NS 
hadden geen andere trein beschikbaar, dus probeerde Rotterdam bussen te 
regelen om de Ajacieden voor het einde van de wedstrijd af te voeren. Maar 
Opstelten en zijn staf kregen niet genoeg bussen vrij. Zodoende zaten er na 
afloop van de door Feyenoord verloren wedstrijd nog 510 Ajax-fans vast op sta-
tion Stadion. Die provoceerden de verliezende supporters, met een urenlange 
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veldslag tussen hooligans en politie tot gevolg.’15 Onvoorspelbaarheid leidt tot 
fouten, onvermijdelijk.

4.1. Zwarte en grijze zwanen in een vlucht

Zwarte Zwaan heet de studie van Taleb (2012) over onvoorspelbaarheid in 
politiek, economie en sociale relaties. Ze gaat over hoogst onwaarschijnlijke 
gebeurtenissen, gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn omdat ze weinig 
voorkomen en die een geweldige impact hebben op de samenleving. Finan-
ciële crises als die in 2007 horen daarbij, rampen zoals de Bijlmerramp en de 
vuurwerkramp in Enschede, maar ook gebeurtenissen zoals het dancefestival 
in Hoek van Holland, vormen van sociale onrust zoals de rellen in Londen 
in augustus 2011, de moord op Pim Fortuyn en de protesten die daarop volg-
den. Naast zwarte zwanen, de gebeurtenissen die je helemaal niet aan kunt 
zien komen, introduceert Taleb wat hij noemt grijze zwanen: daarbij is de 
verrassing niet absoluut. Je weet dat je ze tegen kunt komen, het gaat om 
gebeurtenissen die er in het verleden ook waren, maar wanneer ze komen 
en vooral hoe ze verlopen, en wat de gevolgen ervan zijn weet je niet. Zwarte 
zwanen vormen een verrassing doordat je ze niet aan ziet komen en de gevol-
gen groot zijn. Grijze zwanen behoren tot de herkende mogelijkheden, maar 
ze zijn onvoorspelbaar in hun verloop en gevolgen en die kunnen extreem 
zijn. Zwarte en grijze zwanen komen je tegen in complexe sociale systemen, 
waarin juist vanwege de toevallige variatie in een dergelijk systeem, aldus 
Taleb, geen voorspelling gedaan kan worden over het verloop en de impact 
ervan. Het interessante is dat je je eigenlijk niet kunt voorbereiden op een 
zwarte zwaan. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor grijze zwanen, maar 
daar ligt de onvoorspelbaarheid in het verloop van de gebeurtenissen, niet 
in de blinde vlek. De Ruiter in het verlengde daarvan: ‘De externe omgeving 
wordt gekenmerkt door onbepaaldheid, onbegrensdheid en onvoorspelbaar-
heid (…). Enkelvoudige, verticaal gestructureerde en relatief overzichtelijke 
organisaties transformeren naar multidimensionale, complexe, levende en 
verbonden systemen, waarbij multi-actor dynamiek, gelaagdheid en inter-
connectiviteit kernbegrippen zijn. Het machtscentrum is als gevolg daarvan 
minder eenduidig. Opgaven waarvoor de leider zich gesteld ziet zijn ingewik-
keld, samengesteld en ambigue’ (De Ruyter 2011).

Hoe hanteren politiechefs die onvoorspelbaarheid? Verschillend, naar het zich 
laat raden. In de loop van deze studie zullen we een aantal grijze zwanen en de 
acties van de politiechefs behandelen. Kort beschrijf ik hier alvast een aantal 
manieren waarop politiechefs met onzekerheid omgaan. De eerste is gewen-
ning; er is een zekere mate van eelt op de ziel, gewenning aan onvoorspelbaar-

15 http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1716474/2005/07/14/Rellen-door-
foute-spoorwissel-en-te-snelle-beslissing.dhtml.
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heid, het is normaal geworden. Een tweede reactie is er een van voorbereiding. 
Een van de regiochefs had voor zijn korps ‘mindmaps’ ontworpen, voorname-
lijk toekomstscenario’s en daarnaast risicoanalyses: wat kan er gebeuren en 
wat kunnen gevolgen zijn? In de schema’s van combinaties van de twee zie je 
langetermijneffecten gekoppeld aan mogelijke ‘bananenschillen’. Alertheid is 
een derde reactie. Ervaren politiechefs hebben een antenne ontwikkeld voor 
‘bananenschillen’ en kunnen er zo een aantal ontwijken. ‘Murphy was een 
optimist’, zei een van hen. ‘Ik heb altijd mijn crisisplan bij me.’ Crisisorga-
nisatie en crisisoefening zijn een meer structurele vorm van voorbereiding.16 
Een vierde manier om onvoorspelbaarheid te hanteren is een grote mate van 
hulpbereidheid en loyaliteit met collega’s in geval van crisis. Politiechefs bel-
len elkaar met het aanbod van hulp, of vragen zelf om advies. Dat is geen 
voorbereiding op crises, maar een cultuurkenmerk van organisaties die met 
onvoorspelbaarheid en gevaar te maken hebben: een hoge mate van loyaliteit 
binnen de organisatie.

4.2. Van achteren kijk je een koe in de kont; de dwingende logica van 
achteraf

Een belangrijk gevolg van de onvoorspelbaarheid van incidenten is dat de logica 
van het verloop ervan alleen achteraf is vast te stellen. Dat vermindert de waarde 
van evaluatie en verantwoording. Taleb (2011) postuleert in dat verband wat hij 
noemt ‘het triplet van opaciteit’. De eerste illusie is die van kennis: we leven in 
een wereld die veel ingewikkelder is dan we beseffen; de tweede is die van de 
retrospectieve vertekening, we kunnen zaken alleen achteraf beoordelen, alsof 
ze te zien zijn in een achteruitkijkspiegel, pas terugkijkend zijn ze logisch. In 
de derde plaats noemt Taleb de overwaardering van feitelijke informatie en de 
handicap van gezaghebbende en geleerde mensen. Experts zijn van weinig 
nut. De wereld waarin we leven is veel minder begrijpelijk en verklaarbaar dan 
we denken. Dat geldt vooral voor politieke, economische en sociale dynamiek.17 
De conclusie dat je een koe van achteren in de kont kijkt volgt daar logisch 
uit: als de voorspellende kracht van ons beleidsdenken gering is omdat de 
toekomst niet verrassingsvrij is, maar springt en draait, kan een verklaring 
voor een incident alleen achteraf worden geconstrueerd. Die constructie helpt 
vervolgens niet of nauwelijks bij nieuwe problemen omdat ze zich niet op 
dezelfde manier herhalen.

16 Kort voor de ramp met een Turks passagiersvliegtuig bij Schiphol in 2009 hadden de 
betrokken diensten een rampenoefening gehouden. Het hielp bij het managen van de echte 
ramp (IOOV z.j.).

17 Taleb vindt bij zijn stellingname mensen als Kahneman, Mandelbrot en Shaw aan zijn 
zijde, mensen die met hem gemeen hebben dat ze uiterst sceptisch staan tegenover ratio-
nele beleidsmodellen en rationele analyses in beleid, politiek en economie.
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Het betrekkelijke van evaluaties, de waarde van de praktijkblik
Bij de constructie achteraf – de reconstructie of evaluatie bijvoorbeeld – is 
zogenoemde retrospectieve vertekening onvermijdelijk. Wanneer je de afloop 
kent, kun je de gebeurtenis vanuit dat perspectief analyseren, maar vooraf 
was die uitkomst niet te voorspellen geweest.18 Evaluaties werken zo en doen 
daarom vaak geen recht aan degenen die in het strijdgewoel stonden. Evalua-
toren doen het slechts bij toeval beter dan de geëvalueerden. We zullen die 
wijsheid achteraf later nog tegenkomen bij onderzoeken en evaluaties. Het is 
ook het handelsmerk geworden van de in gebreke stellende journalistiek.

Experts overschatten systematisch hun vermogen om uitspraken te doen over 
de toekomst en hebben een blinde vlek voor het toeval.19 Mensen die met onze 
veiligheid bezig zijn aldus Taleb, zoals militairen en politiemensen, behoren 
tot de weinigen die praktisch kunnen opereren wanneer ze een ‘zwarte of 
een grijze zwaan’ tegenkomen. ‘Op dit punt kun je beter in de leer gaan bij 
militairen en veiligheidsmensen. Ze hebben geen boodschap aan “volmaakte” 
illusoire redeneringen die slechts van toepassing zijn op spelsituaties; ze han-
teren alleen realistische, op de praktijk geënte uitgangspunten. Per slot van 
rekening gaat het hun om mensenlevens’ (Taleb 2012, 304). Voor een poli-
tieman kan een verkeerde inschatting rampzalig en zelfs dodelijk zijn. De 
onmiddellijkheid van een probleem, de noodzaak om er meteen mee aan de 
gang te moeten en de dreiging van de onbeheersbaarheid, scheiden de poli-
tiemens van de bureaumens. Hij kan geen nieuw onderzoek starten om het 
probleem nog eens te bekijken, geen directeur-generaal of projectleider ver-
vangen, niet de gebrekkige medewerking van buurten of bedrijven de schuld 
geven, hij moet iets doen. De politiechef staat meer op afstand en heeft dus 
doorgaans die onmiddellijkheid niet, maar ook hij wordt bij grotere incidenten 
in de actie getrokken en wordt in ieder geval verantwoordelijk gesteld. Politie-
mensen hebben zich beroepsmatig verzoend met het onverwachte, ze leven er 
in en kunnen daar doorgaans ook in blijven functioneren. Sterker nog, voor 
velen is het de aantrekkelijkheid van het beroep. ‘Ik vind de spanning van de 
operatie en het bestuurlijke werk en het hanteren van publiciteit en pers juist leuk. 
Daar zit het plezier in. Als je van die bananenschillen dreiging ondervindt en je 
wordt er nerveus van, dan krijg je het snel aan je hart.’ Zo krijgt het ‘handelen 
naar bevind van zaken’, de carte blanche waarmee politiemensen op grijze 
zwanen worden afgestuurd, toch nog een reële en zelfs positieve betekenis, 
het is geen lafheid van de bazen die tot die vrije opdrachtformulering leidt, 

18 Enigszins schokkend is de opvatting dat kennis niet helpt bij het leven met onvoorspel-
baarheid. Tetlock (2005) liet in een experiment zien dat het vermogen van experts om 
toekomstige gebeurtenissen op het gebied van politiek en economie en van militaire 
gebeurtenissen te voorspellen teleurstellend gering is. De foutenmarge lag veel hoger dan 
verwacht; het maakt blijkbaar niet uit of je expert bent of niet.

19 Voor betere voorspellingsmethoden zie Tetlock en Gardner (2015).
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maar de ervaring dat in de situatie en de ontwikkeling ervan het enige aan-
knopingspunt ligt voor het optreden van politiemensen en sterker nog, dat 
niemand weet of ander optreden tot een beter resultaat had geleid. De baas 
weet het niet beter dan de uitvoerder.



2 
Twee politietradities

1. De bende van Welten

Op YouTube staat een serie korte filmpjes over de politie van de regio Amster-
dam-Amstelland. Ze zijn van de filmer-filosoof Jurrien Rood. Rood is een van 
de mensen die in 2006 reageerden op een advertentie van de Amsterdamse 
politie onder de wervende titel ‘Hoe eigenzinnig zijn jouw ideeën?’ Het korps 
trok twaalf eigenzinnige, dwarsdenkende academici aan om haar eigen tegen-
spraak te organiseren, een anarchistische denktank die het korps een spiegel 
moest voorhouden en moest inspireren. De groep bestond uit mensen met 
een achtergrond in de filosofie, psychologie, kunstmatige intelligentie, con-
flict resolution, informatica, talen en culturen van het Midden-Oosten, de 
filmacademie en nog andere. Ze werden zonder rang of stand, zonder chef of 
afdelingsindeling naast de organisatie geplaatst en waren vrij om anderhalf 
jaar gevraagd en ongevraagd tegenspraak te bieden aan alle vanzelfsprekend-
heden binnen het korps: het ‘Juxta’-project. Thema en vorm waren vrij. Rood 
koos voor filmpjes en daarna voor een boek over gezag (Rood 2013). Anderen 
kozen andere vormen. De bundel Juxta, 12x tegenspraak (zj) verhaalt van het 
project en van de producten ervan.

Dit is gemeentepolitiedenken. Alleen binnen een gemeentelijke bestuurlijke 
cultuur en structuur heeft een korpschef ruimte om zo’n wild (in de zin van 
vernieuwend, ongestuurd en risicodragend) project op te zetten en de eventu-
ele risico’s daarvan voor lief te nemen. Vooral Amsterdam-Amstelland heeft 
tot ver na 2000 de binnen de gemeentepolitie gegroeide gewoonte om zelf-
standig te reflecteren en te experimenteren volgehouden. Er was een type chef 
als Welten nodig om die ruimte te nemen en hem ook op zo’n onorthodoxe 
manier te gebruiken. Laat je inspireren door twaalf eigenzinnig mensen van 
buiten, die je geen beperkingen oplegt. Hoezeer het een gemeentelijk project 
was bleek uit de tekst van de wervingsadvertentie. Er werd steeds gesproken 
van ‘Amsterdam’, de stad, in de tekst en niet van ‘Amsterdam-Amstelland’, de 
regio. Het is een subtiele maar heldere verwijzing naar de oude gemeentelijke 
ruimte en geborgenheid waarin de gemeentepolitie van Amsterdam en ook 
die van andere steden trouwens, kon opereren.20 Het wekt geen verwondering 

20 Het initiatief leidde dan ook tot vragen van een Amsterdams gemeenteraadslid van de 
PvdA. Begrijpelijk omdat het blijkbaar een Amsterdams initiatief was, minder begrijpelijk 
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dat de komst van de Nationale politie ook het einde aankondigde van het korps-
chefschap van Welten, de meest uitgesproken exponent van het gemeentelijke 
politiedenken en -handelen, een eigenstandigheid die haar wortels heeft in 
de negentiende eeuw met zijn gemeentelijke macht, bestuurlijke autonomie 
en ook arrogantie. Het produceert een type denken over politie en een type 
korpschef dat ruimte heeft om in het publiek mee te spreken en te denken 
over maatschappelijke vraagstukken en politieproblemen, soms gedragen 
door een burgemeester en soms ook slechts geduld. Het is de traditie van het 
mondige gemeentelijke korpschefschap, een traditie die lijkt te verdwijnen.

Dit hoofdstuk behandelt in hoofdlijnen de denklijnen die zich vanuit het ver-
leden binnen de top van de politie over taak en positie hebben gevormd en 
ontwikkeld. Macht, politieke knooppunten en institutionele kaders, de drie 
oriëntatiepunten in deze studie, komen in dit hoofdstuk als een eerste vin-
geroefening op de studie samen. Ik onderscheid een gemeentelijke denk- en 
bestuurstraditie in de top van de politie en daarnaast een statelijke. Ze ver-
schilden op een aantal gebieden en zijn na 1991 eerst en soms moeizaam 
samengekomen in de korpsleidingen van de regionale politie en vervolgens in 
2011 in de Nationale politie. Wat is er van die tradities geworden?

Voordat ik inga op de twee denk- en handelingstradities, sta ik kort stil bij de 
historische ontwikkeling van het hoofdcommissarisschap.

2. Directeur, hoofdcommissaris, korpschef

Hoofdcommissarissen heetten ze tot voor kort, de leiders van de grote poli-
tiekorpsen. En in Amsterdam is het ook na 2011 nog steeds informeel de ‘hc’. 
Hoofdcommissarissen waren van oudsher gemeentelijke autoriteiten met een 
vooraanstaande positie. Lokale notabelen. Die positie werd van groter belang 
nog, toen na 1880 de industriële revolutie in Nederland doorzette, die vooral 
de steden uit hun voegen deed barsten en waar urgent een moderne poli-
tiezorg moest worden opgezet. Een politiek knooppunt van de eerste orde. 
Migratie naar de steden, criminaliteit, verpaupering, prostitutie, sociale 
ellende en de opkomst van radicale politieke bewegingen, van vakbonden en 
arbeidersprotest markeren deze periode. De vernieuwing van de politie werd 
aangevat door hoofdcommissarissen van rondom de eeuwwisseling. Zij wer-
den het meest direct geconfronteerd met de gevolgen van de snel groeiende 
‘werksteden’ zoals ze gingen heten. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
werden door de gemeentebesturen vernieuwende hoofdcommissarissen aan-

omdat de burgemeester van Amsterdam als beheerder van de regionale politie geen ver-
antwoording schuldig was aan de gemeenteraad. https://amsterdam.pvda.nl/2007/05/08/
schriftelijke-vragen-van-der-garde-over-project-juxta-bij-het-politiekorps.
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getrokken. Ze gingen in het buitenland kijken, reorganiseerden de korpsen, 
ontwikkelden nieuwe specialismen: verkeerspolitie, bereden politie, kinder-
politie, zeden politie, de wetenschappelijke speurkunst. Er werd werk gemaakt 
van kadervorming. De hoofdcommissarissen droegen, overigens ieder in hun 
eigen stad op hun eigen manier, de last van de vernieuwing van de korpsen. 
Sterker nog, ze werden erop geselecteerd.

De districtscommandanten van de Rijkspolitiekorpsen hadden nauwelijks 
deel aan de industriële dynamiek. Die ging aanvankelijk, met uitzondering 
van Twente, aan het platteland voorbij. Maar ook al werden ze wel gecon-
fronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals stakingen van landarbeiders in het 
noorden, ze hadden noch de vrijheid van handelen, noch de middelen om 
vernieuwing aan te brengen. Belangrijker was natuurlijk dat er op het plat-
teland veel minder gebeurde dan in de steden. Het waren dan ook weer de 
hoofdcommissarissen die na de Eerste Wereldoorlog leiding gaven aan de 
manier waarop in het interbellum de gevolgen van de economische crisis en 
de opkomst van het rechts en links radicalisme door de politie werden aan-
gepakt. De opbouw van het politieke inlichtingenwerk bijvoorbeeld verliep 
sterk via de grote gemeentepolitiepolitiekorpsen en ook de aanpak van sociale 
onrust, stakingen en uitingen van rechts- en links radicalisme werd ontwik-
keld vanuit de dagelijkse praktijk van het politiewerk in de steden dat meer op 
militaire leest geschoeid raakte. De staat, het Rijksniveau speelde daarin een 
heel kleine rol. Alleen als het uit de hand liep, zoals bij de oproeren in 1934, 
sprong het Rijk met militaire middelen bij.

Legerofficieren en eigen kweek
De hoofdcommissarissen werden aanvankelijk voornamelijk gerekruteerd uit 
het leger en de marine. Het was geen vak dat ergens te leren viel, als het al 
een vak was. Het ging om leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten in orga-
nisaties die iets met geweld te maken hadden, dus legerofficieren lagen voor 
de hand. Het waren tegelijk ook mensen uit de gegoede burgerij. Na de Eerste 
Wereldoorlog begon dat langzaam te veranderen. Toen gingen ook mensen 
die van buiten kwamen maar geen militair waren of die binnen de politie 
carrière hadden gemaakt het tot hoofdcommissaris brengen. In 1933 werd 
Einthoven, Indisch bestuursambtenaar tot dat moment, maar geen militair, 
korpschef in Rotterdam. Daarnaast begon eigen kweek vruchten af te wer-
pen. Marcusse, die in Amsterdam in 1919 de baas werd, was de eerste die 
vanuit de politie kwam, een uitzondering nog. Vernieuwende politie-inspec-
teurs begonnen vanaf de jaren voor de Eerste Wereldoorlog binnen de politie 
carrière te maken en bereikten in de jaren dertig binnen de politie de commis-
saris- en hoofdcommissarisrangen. Eigen kadervorming kwam in die periode 
van de grond, de vrucht van de ambitie van hoofdcommissarissen om binnen 
de korpsen gekwalificeerd kader te vormen dat kon helpen leiding te geven 
aan gespecialiseerde afdelingen. Leiderschap binnen de politie ontwikkelde 
zich in die periode tot een vak.
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Na de Tweede Wereldoorlog waren het opnieuw militairen die een belang-
rijk deel van de hoofdcommissarisrangen vulden. De korpschefs uit de bezet-
tingstijd, Duits gezind en vaak nationaalsocialist, werden na de bevrijding 
ontslagen, of via de bijzondere rechtspleging berecht vanwege hun gedrag 
in de oorlog. Er moesten nieuwe hoofdcommissarissen worden gezocht. De 
politie als instituut had sterk aan geloofwaardigheid ingeboet in de oorlog en 
datzelfde gold voor politiecommissarissen die in de oorlog hadden doorge-
werkt (Meershoek 2007). Staal, de naoorlogse hoofdcommissaris van Rotter-
dam, was eigenlijk de enige die, van onbesproken gedrag in de oorlog, in 1945 
aan het werk kon en aan het werk bleef in een van de drie grote steden. In 
Amsterdam greep men nadat de net benoemde Broekhoff – een politiecom-
missaris – overleed, terug op marechausseeofficieren: Kaasjager werd daar 
in 1946 hoofdcommissaris en daarna in 1956 Van der Molen, ook een mare-
chausseeofficier. Pas in 1966 trad daar weer een politieman aan. Gualthérie 
van Weezel, verzetsman en ex-commando-officier, werd vanaf 1952 hoofdcom-
missaris van Den Haag, na een ongelukkige start na 1945 met hoofdcommis-
saris Valken. Van Weezel bleef op verzoek van de burgemeester aan tot 1970. 
Na 1966 worden de grote hoofdcommissarisposities weer bekleed door men-
sen die binnen de politie carrière hebben gemaakt; eigen kweek. In de andere 
kleinere steden was dat al eerder gebeurd.

Rijksopleiding
Was voor 1940 de opleiding en ook de kadervorming voor de gemeente politie 
een zaak van de gemeenten geweest, in 1947 ging een landelijke opleiding 
voor hoger kader van start. Het Rijksinstituut tot Opleiding van Hogere 
Ambtenaren voor het Korps Rijkspolitie en de Gemeentepolitie dat in 1947 
werd opgericht, ging vanaf dat moment het hogere kader leveren voor de hele 
politie.21 Een eerste gemeenschappelijkheid in het politiewezen. De studen-
ten van die opleiding begonnen vanaf 1970 de hoofdcommissarisrangen van 
de gemeentepolitie en de hoofdofficiersrangen van het korps Rijkspolitie te 
vullen. Hoofdcommissarissen zijn vanaf dat moment mensen die vanuit de 
politie door de rangen omhoog komen. De meesten begonnen als adjunct- 
inspecteur in een gemeentepolitiekorps of als luitenant bij het korps Rijks-
politie, sommigen als agent of wachtmeester. Een eigen en gesloten systeem 
van korpsvorming dat lijkt op dat van de strijdkrachten ontwikkelt zich. Die 
geslotenheid geeft de mogelijkheid van een lange socialisatie binnen oplei-
ding en werk. Opleidingen kunnen specifieker en hoogwaardiger worden, de 
selectie voor hogere rangen scherper. De waarden van de rechtsstaat en van 
de politie kunnen verder worden ingeslepen. Kennis en vaardigheden kunnen 
gerichter worden aangebracht en de selectie bij de poort kan categorieën abitu-
riënten in- en uitsluiten. Pas na 2000 doorbreekt het streven om vrouwelijke 
politiechefs benoemd te krijgen het systeem van binnen de organisatie geso-

21 Nog steeds moesten de kandidaten de reserveofficiersrangen in de strijdkrachten hebben 
bereikt.
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cialiseerde mannen. Alleen door na 2000 vrouwelijke kandidaten van buiten 
de politie aan te trekken, hen ‘horizontaal’ te laten instromen, lukt het om 
betrekkelijk snel het percentage vrouwelijke politiechefs uit te breiden. Het 
monopolie van de blauwe broeken en rokken lijkt even doorbroken.

Het belang van opleiding en vorming van hoger kader werd binnen de poli-
tieleidingen door de jaren heen breed gedragen. Het is te begrijpen als een 
emancipatiebeweging van een beroep dat lange tijd als eenvoudig, om niet te 
zeggen dom werd beschouwd, een emancipatiebeweging die teruggaat tot het 
begin van de twintigste eeuw en die toen de ‘verheffing’ van de politie heette 
(Van Reenen 2006). Opleiding en vorming, vooral in eigen kring gepropa-
geerd en opgezet, waren belangrijke instrumenten bij die emancipatiebewe-
ging. Hoofdcommissarissen vanuit de eigen organisatie waren en zijn deel 
van die emancipatiebeweging.

Wanneer na de vorming van de regionale politiekorpsen in 1993 ook ande-
ren binnen de leiding van de korpsen de rang van hoofdcommissaris krijgen, 
verdwijnt de aanduiding hoofdcommissaris als de leider van een groot politie-
korps. Het wordt korpschef. Dat waren er 26; tot aan 2013. Daarna is er nog 
maar één, de korpschef van de Nationale politie. De chefs van de elf eenheden 
– tien geografische eenheden en een landelijke – waaruit de politie nu bestaat, 
heten politiechef, geen korpschef meer.

Publieke figuren
Publieke figuren waren het, hoewel de een zichtbaarder en meer gezagheb-
bend was dan de ander. Een aantal van hen is heel bekend geworden, Van 
’t Sant bijvoorbeeld en Einthoven. Van ’t Sant werd op 33-jarige leeftijd in 1916 
hoofdcommissaris in Utrecht en daarna in 1920 in Den Haag. Hij raakte lan-
delijk bekend door de hulp die hij het Koninklijk Huis verleende rondom de 
seksuele escapades van Prins Hendrik. In 1935 wed hij particulier secreta-
ris van koningin Wilhelmina, ging mee naar Engeland, werd daar ook hoofd 
van de Centrale Inlichtingendienst en bleef dat tot 1941. Vervolgens werd hij 
directeur Politie tot 1946. Na zijn terugkeer in 1952 uit Engeland werd hij 
vertrouweling van het hof, waar hij nog een rol speelde in de affaire Hof-
mans (Van der Zee 2015). En dan Einthoven, de Indische bestuursambtenaar 
die in 1933 hoofdcommissaris van Rotterdam werd, daar in 1940 met verlof 
ging, in 1941 een van de oprichters van de Nederlandse Unie was (Ten Have 
1999). Na de oorlog werd hij de oprichter van de BNV, later BVD, en bleef 
daarbij tot 1961. Gualthérie van Weezel – Jan Hak – was een ander voorbeeld 
van een aansprekende hoofdcommissaris, een ex-commandant van het korps 
commandotroepen die in 1955 hoofdcommissaris van Den Haag werd. Hij is 
enerzijds een troepenofficier gebleven, populair op de werkvloer, tegelijker-
tijd qua stijl een gentleman die zich moeiteloos in diplomatieke en Haagse 
kringen beweegt. Hij bleef tot zijn 65e, uitzonderlijk in die tijd. En dan meer 
recent de hoofdcommissarissen Nordholt en Wiarda, de twee jaargenoten die 
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met Straver het ‘community policing concept’ in Nederland uitdroegen en tot 
realiteit maakten. De eerste twee werden ook bij het grote publiek bekend door 
de vrijmoedige manier waarop ze publiekelijk in de media politiestandpunten 
uitdroegen. Ze slaagden er later niet in om wat de IRT-affaire zou gaan heten 
onderling op te lossen, het werd een splijtzwam die het eerdere succes van het 
publieke optreden van de hoofdcommissarissen in de schaduw stelde.

Voor de echte historici is daar natuurlijk nog Provo Kluit de Amsterdamse 
politiedirecteur die in 1849 ontslag nam en lid van de Tweede Kamer werd om 
daar de strijd aan te gaan met Thorbecke voor een Nationale politie, een politie 
die Thorbecke niet wilde omdat het niet strookte met zijn staatkundige opvat-
tingen. Het was een strijd die Provo Kluit verloor. Er kwam geen  Nationale 
politie. En als laatste; rondom de eeuwwisseling naar de 20e eeuw en het door-
zetten van de industriële revolutie werkte een aantal hoofdcommissarissen 
aan de modernisering van de gemeentepolitie. Roest van Limburg is een van 
hen, een sociaal bewogen man die eerst vanaf 1908 hoofdcommissaris werd 
in Rotterdam en daarna de overstap maakte naar Amsterdam waar hij, en ook 
dat kan met sociaal bewogen hoofdcommissarissen, in 1917 met vuurwapen-
geweld het aardappeloproer neersloeg. Hij vertrok in 1919. Het is maar een 
greep, vertekend door het heden en ongetwijfeld onrecht doende aan velen, 
maar een illustratie van het bijzondere karakter van een aantal van de hoofd-
commissarissen.

Ook bij de politie van het Rijk zijn martiale figuren aan te wijzen, maar zij 
traden minder op de voorgrond. Thomson en Van Houten, beiden mare-
chausseeofficieren, waren uitzonderingen. Van Houten was een pionier in 
de opbouw van internationale politiesamenwerking na 1918 (Smeets 2011), 
een van de architecten van de Internationale Kriminalpolizeiliche Kommis-
sion, de voorloper van Interpol, en daarnaast bewaker en beveiliger van de 
in Doorn verblijvende Duitse keizer. Thomson, een andere marechaussee- 
officier, ambieerde een plek in de volksvertegenwoordiging. Hij wilde een 
nieuwe partij beginnen die de belangen van de politie voor het voetlicht zou 
brengen. Volgens Thomson verdienden de politiemannen van Nederland veel 
meer sociale status en de daarbij passende salariëring. Ook wilde hij dat er dat 
er een gedegen Politiewet zou komen. Onder het motto ‘Een goed geschoolde, 
goed betaalde politie in het algemeen belang, dus ook de Uwe’ probeerde 
hij in 1918 met de Politiepartij in de Tweede Kamer te komen. Uiteindelijk 
stierf het initiatief begin jaren twintig een zachte dood.22 Van Houten, ook 
een marechausseeofficier, verdiende zijn sporen als bouwer van de internatio-
nale politiesamenwerking na de Eerste Wereldoorlog en als liaison voor Keizer 
 Wilhelm (Smeets 2011).

22 Nog in 1928 hield hij een voordracht waarin hij pleitte voor een grote Rijkspolitie, op de 
leest van de Koninklijke Marechaussee geschoeid: een Nationale Gendarmerie (Smeets 
2011). 
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3. Politiewerk en politiewerk: twee denktradities

3.1. De stad en de staat

De benoeming van de eerste korpschef van de Nationale politie eind 2012 
markeerde het voorlopige einde van twee eeuwen strijd om de politie, een 
machtsstrijd. Die strijd begint in 1813 met het aantreden van koning Willem 
I en eindigt, zeker voorlopig, in 2013. Het is voornamelijk de strijd om macht 
tussen stad en staat. De Verenigde Nederlanden waren een republiek van ste-
den geweest, die zich met hand en tand hadden verzet tegen het ontstaan van 
een centrale macht en dat met succes deden tot aan de Franse tijd. Steden 
verdienden het geld en de steden hadden de macht, steden hadden ook de 
zeggenschap over politie en justitie. Koning Willem I belichaamde de centrale 
macht van de nieuwe eenheidsstaat. Daarbij hoorde in zijn beeld ook een cen-
trale en liefst aan hem ondergeschikte politie: de Koninklijke marechaussee. 
Hij stelde voor om de inmiddels in het met Nederland samengevoegde België 
en in de zuidelijke Noord-Nederlandse provincies gestationeerde marechaus-
see, uit te breiden tot het hele land. De koning zou dan een centraal militair 
en aan hem toegewijd politieorgaan hebben voor het hele land. Dat was heel 
Frans gedacht, heel centralistisch en heel modern. De marechaussee-ambitie 
van de Koning was zo tegelijkertijd een machtsgreep, die de steden de zeggen-
schap over hun eigen geweldsmiddelen ontnam. Het was een voortzetting van 
de centrale gedachte van de Franse bestuurlijke vernieuwing in Europa: een 
sterk centraal gezag, een nationale wetgeving en dito justitie en een gespe-
cialiseerde en op militaire leest gestoelde politie als constituerende elemen-
ten. De greep naar de macht over het binnenlands geweldspotentieel, breder 
over de politiezorg, door de Koning mislukte grotendeels. De kosten waren te 
hoog, zo meldden de ministers; een eufemisme voor een tekort aan macht, 
een tekort aan steun ook vanuit de steden voor dit plan (Smeets 2007). De 
politie zou in Nederland tot aan het eind van de twintigste eeuw voornamelijk 
een gemeentelijke zaak blijven en de korpschefs zouden in die traditie blijven 
staan. Alleen in de zuidelijke provincies, de minst betrouwbaar geachte na 
1830, bleef de Koninklijke marechaussee. Pas met de opkomst van de arbei-
dersbeweging werd die sterke arm van de staatsmacht ook gestationeerd in 
de Twentse industriegebieden, de noordelijke provincies en daarna rondom 
de grootste steden (Van Reenen 1979; Van der Wal 2003). De verdere ontwik-
keling van de politie in de twintigste eeuw kan, zo heeft ook Fijnaut (1979) 
betoogd, worden beschouwd als een wat grillig verlopen proces van centrali-
satie, van toenemende zeggenschap van de centrale overheid over de politie 
en haar taakuitvoering en van toenemende eenheid van organisatie. In 2013 
is daarin weer een stap gezet. Intussen is de ontwikkeling van de politie in 
Nederland in sterke mate bepaald geweest door de steden in het westen van 
het land en door de hoofdcommissarissen daarvan: Hollandse en steedse ver-
nieuwing.
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Twee politietradities beheersen in Nederland de discussies binnen de politie. 
Die tradities werken door in de kenmerken van politiechefs en in de opvattin-
gen over taak, organisatie en manier van werken. De ene is een pragmatisch 
politietraditie, die voortkomt uit de stedelijke besturen en het gemeentelijk- 
bestuurlijke denken. Daarnaast staat een meer formele en rechtsstatelijke tra-
ditie, die haar oorsprong vindt in de zorg en de verantwoordelijkheid voor de 
politie van het Rijk of de staat.

3.2. Gemeentepolitiedenken

De titel van hoofdcommissaris gaat terug tot 1852, toen de burgemeester van 
Amsterdam een hoofdcommissaris aanstelde terwijl die titel helemaal niet 
bestond: ‘Het ambt van hoofdcommissaris is voortgekomen uit een daad 
van hoofdstedelijke ongehoorzaamheid, gesteld in januari 1852’ (Meershoek 
2004). Nadat door de invoering van Thorbeckes Gemeentewet het ambt van 
stedelijk directeur van politie was verdwenen, zette de Amsterdamse directeur 
van politie Christiaan de Bie zijn werk gewoon voort en mat hij zich de nieuwe 
titel van hoofdcommissaris van politie aan. Hij beschikte over een gemeente-
lijk Raadsbesluit dat voorzag in het salaris van de nieuwe ‘hoofdcommissaris’ 
en dat nog slechts wachtte op Koninklijke goedkeuring om effectief te worden. 
Een half jaar later legde de minister van Justitie het besluit voor aan de vorst, 
die tekende. Hoofdcommissarissen waren aanvankelijk de korpschefs van de 
politiekorpsen van de drie grootste gemeenten. Met de groei van de steden 
breidde het aantal zich, gekoppeld als de rang raakte aan het aantal inwoners 
van een gemeente, in de loop der jaren uit. Bij de invoering van de regionale 
politie in 1993 was het aantal gegroeid tot 14. Er was een informeel standsver-
schil, een hiërarchie binnen de groep, net zoals er een verschil in bezoldiging 
was. De drie oorspronkelijke ‘grote’ hoofdcommissarissen hebben lang hun 
collega’s als ‘plattelandshoofdcommissarissen’ beschouwd en een eigen over-
leg gevoerd. Dat was in de jaren negentig nog een bron van spanning tussen 
de collega’s. Het verschil tussen groot en klein zette zich, nog immer infor-
meel, voort in de regionale politie en duurde tot de komst van de Nationale 
politie.

De meer pragmatische zienswijze van steden – tegenwoordig gemeenten – 
op de politie kan worden verklaard vanuit de brede verantwoordelijkheid van 
stadsbesturen voor de sociale en economische orde en de ordehandhaving 
binnen hun gebied. Die ordening omvatte de markten en cafés maar ook de 
verkeerszorg – het voerwezen – en tot op zekere hoogte de zorg voor armen 
en behoeftigen. Politiezorg was dus deel van een brede ordeningszorg. De 
hoofdcommissaris was daar deel van, hij woonde in de stad en was betrok-
ken bij alle orde-en criminaliteitsproblemen van zijn stad, Hij was een van de 
notabelen. Officieren van de Rijksveldwacht, de Rijkspolitie en de Koninklijke 
Marechaussee stonden op veel grotere afstand tot het werk. Er waren er veel 
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minder van, hun districten waren veel groter, de gemeenten kleiner. De Rijks- 
politietraditie hanteert een meer formele politievisie. Iets nauwkeuriger gefor-
muleerd wil dat zeggen dat de Rijkspolitiezorg meer dan de gemeente politie 
rechtsstatelijkheid als uitgangspunt neemt en de handhaving van Rijkswetten 
als taak opgedragen krijgt. De taak was smaller dan die van de steden, het 
ging bij de Rijkspolitiezorg veel minder om de ordeningsvragen die binnen de 
stedelijke traditie steeds aanwezig waren en zijn, maar om de handhaving van 
formeel recht. Er is ook in ieder geval tot de jaren zestig van de vorige eeuw een 
sterkere oriëntatie op georganiseerde repressie geweest binnen de Koninklijke 
Marechaussee, de Rijksveldwacht (later het korps Rijkspolitie) dan binnen de 
gemeentepolitie het geval was. Binnen de politiezorg was sprake van rekkelij-
ken en preciezen: de rekkelijken trof je aan binnen de gemeentelijke korpsen, 
de preciezen meer in de Rijkspolitiezorg. Rekkelijkheid kon mede worden 
volgehouden omdat steden tot ver in de twintigste eeuw, en veel meer dan 
doorgaans wordt aangenomen, op het Rijks-geweldspotentieel vertrouwden in 
de vorm van het leger en de marechaussee voor het dempen van politiek en 
sociaal protest (Van der Wal 2003). Die geweldsreserve maakte het mogelijk 
om de gemeentepolitie minder op dat geweld te organiseren, en hield ook de 
politiezorg goedkoop.

Bestuur, veiligheid en sociale kwesties: een oude reeks
In die twee politietradities spelen verschillende discussies en beleidsdiscour-
sen. Ook de deelnemers verschillen. Binnen de gemeenten spelen burge-
meesters en hoofdcommissarissen van politie een centrale rol in de discussie 
over en het beleid van de politie. Vanaf het begin van de ontwikkeling van 
het moderne politiewezen na de Franse tijd zijn het (hoofd)commissarissen 
geweest die de noodzaak tot ontwikkeling van de politie hebben uitgedragen 
en geïnitieerd, soms gesteund door betrokken burgemeesters, na de eeuwwis-
seling ook door de vakbonden. Van Waning is van de groep burgemeesters 
een bijzonder voorbeeld (Van Waning 1988). De eerste van de beeldbepalende 
politiechefs is de beroemde Provo Kluit geweest, vanaf 1840 tot 1849 directeur 
van politie te Amsterdam – de titel voor de korpschef in die tijd – die daar de 
politie reorganiseerde na eerst bij de politieorganisaties in Londen en Parijs 
gekeken te hebben. Hij pleitte in 1849 voor één onverdeelde burgerlijke Rijks-
politie voor het hele land waarbinnen de hele politiezorg ook in de breedte in 
een organisatie zou zijn ondergebracht (Provo Kluit 1849). Dat kreeg hij niet 
voor elkaar, ook niet toen hij in de Tweede Kamer werd gekozen en daar de 
strijd aanbond met de liberale Thorbecke om de Nationale politie te realiseren. 
Hij verloor die strijd. Het duurde daarna tot de jaren tachtig van de negen-
tiende eeuw voordat er langzaamaan schot kwam in de verbetering van de 
politie, een moderniseringsbeweging die tot aan de Eerste Wereldoorlog zou 
duren. In die moderniseringsbeweging acteerden steeds hoofdcommissaris-
sen als ontwerpers van de veranderingen, als verdedigers van de voorstellen 
in de gemeenteraden en als uitvoerders van de plannen.
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Er trad ook buiten Nederland in tal van landen een generatie politiechefs naar 
voren die van het politiewerk een eigenstandig beroep wilde maken en van het 
korps een civiele organisatie met een eigen deskundigheid en status in plaats 
van een afgietsel van het leger. Voor een deel was die beweging voortgeko-
men uit de complicaties die de industriële revolutie in de betreffende landen 
teweegbracht, complicaties die tot heel nieuwe vragen voor een organisatie 
als de politie leidden, anderzijds was ook de aanpak van sociaal protest aan 
het eind van de negentiende eeuw met vooral militaire of militair-achtige 
middelen niet langer aanvaardbaar binnen de meeste landen. De meest mar-
kante Nederlandse vertegenwoordiger van deze professionaliseringsbeweging 
is Roest van Limburg, tussen 1908 en 1913 hoofdcommissaris van politie in 
Rotterdam en daarna tot 1919 van Amsterdam. Roest van Limburg, een voor-
malig legerofficier, was de meest uitgesproken exponent van het nieuwe den-
ken dat binnen de leiding van een aantal gemeentepolitiekorpsen vorm kreeg. 
Hij was ook politiek actief binnen de liberale beweging. Meershoek (2007) 
besteedt in zijn geschiedschrijving van de gemeentepolitie acht pagina’s aan 
deze boeiende representant van het nieuwe politiedenken. Roest van Limburg 
verdiepte zich in de woonomstandigheden en in de lonen van arbeiders en 
wees op de onzekerheid van hun bestaan door ontslagdreiging en invalidi-
teit, met gezondheidsproblemen, drankmisbruik, prostitutie en verloedering 
als gevolg. Dat alles heeft, zo vond hij, een funeste invloed op het leven van 
arbeiders en is een hoofdoorzaak van de problemen waarmee de politie wordt 
geconfronteerd. Hij vond het een politietaak om daar iets aan te doen. ‘Als 
hoofdcommissaris ging Roest van Limburg zijn korps inrichten op het wegne-
men van deze maatschappelijke misstanden’, aldus Meershoek (2007, 129).23 
Hij juichte ook in het openbaar de indiening van de Invaliditeitswet en de 
Ziektewet toe en bewoog zich dus blijkbaar als hoofdcommissaris ongestoord 
op het terrein van het gemeentelijke en landsbestuur en de politieke besluit-
vorming zonder dat dat aanstoot gaf. Toch is dat niet verwonderlijk wanneer 
men bedenkt dat het bedrijven van politiek en bestuur een zaak was van een 
kleine burgerlijke elite die zich in den brede met bestuurlijke en sociale kwes-
ties bezighield.

Zo ontstond er in de eerste decennia van de twintigste eeuw een beweging 
die de politie richtte op het bestrijden en wegnemen van sociale noden. De 
aanpak van de ‘sociale quaestie’, de schrijnende noden die gepaard gingen 
met de snelle industrialisatie in de grote werksteden, was mede een taak 
voor de politie. Een van de gevolgen van die visie was de vorming van afde-
lingen Kinderpolitie – Rotterdam ging daarin in 1911 voor – en zedenpolitie, 
de ondersteuning van verenigingen als Pro Juventute die zich het lot van 

23 Fascinerend zijn de studies die hij liet uitvoeren op het gebied van wonen, werken en pros-
titutie en ook de vergelijkende studie tussen politieabituriënten en militaire rekruten om 
zicht te krijgen op het ontwikkelingsniveau van politieagenten. Hij was een pionier op het 
gebied van politierelevante sociale wetenschappen.



Twee politietradities    51

kinderen aantrok en pleidooien voor betere behuizing van arbeiders (Meers-
hoek 2007). Uit die bredere kijk op het politiewerk ontstonden binnen grote 
gemeente politiekorpsen naast afdelingen die zich met de maatschappelijke 
noden gingen bezighouden, onderdelen die het sterk toenemende verkeer op 
straat en op het water gingen regelen en daarop toezicht gingen uitoefenen. 
De overeenkomst tussen de verkeerspolitie en de kinderpolitie is relevant hier: 
het zijn beide vormen van ingrijpen in het maatschappelijke verkeer die niet 
bestaan uit repressie, maar uit preventie en uit ordening van het maatschap-
pelijke verkeer, de grondtonen van de politiezorg later in de twintigste eeuw 
(Van Reenen 1983).

In het interbellum was Versteeg, in Amsterdam waarnemend korpschef van 
1921 tot 1929 en korpschef daar van 1929 tot 1941 de meest uitgesproken ver-
nieuwer van de politie(Meershoek 2004). In 1934 en 1935 traden in Rotterdam 
en Den Haag nieuwe hoofdcommissarissen aan, Einthoven en Van der Meij 
die weer sleutelden aan de organisatie en de werkwijzen; naar goede gemeen-
telijke traditie ieder op zijn eigen manier. Gemeenschappelijk is de verster-
king van wat je zou kunnen noemen het militaire element in de korpsen; 
een reactie op de toenemende sociale onrust: de ongeregeldheden van 1934 
in Amsterdam Rotterdam en Enschede, de vele kleinere ongeregeldheden die 
zowel te maken hadden met de slechte economische situatie als ook met de 
opkomst van radicale groepen ter rechter- en ter linkerzijde, groepen die ook 
hun eigen geweldsafdelingen hadden met namen als Rood Front ter linker-
zijde en Weerafdelingen ter rechterzijde. Voor gespecialiseerde afdelingen 
binnen de politie werden militaire trainingen ingevoerd en vuurwapens aan-
geschaft en ook voertuigen om groepen politiemensen snel te kunnen ver-
voeren. Meershoek (2007) wijst erop dat een belangrijk motief daarbij voor 
de hoofdcommissarissen was om minder afhankelijk te worden van bijstand 
van onderdelen van het leger; zoals het Korps Politietroepen en de Koninklijke 
Marechaussee, die bij de onrust in de steden in 1934 zo massaal te hulp moes-
ten komen (Van Reenen 1979).

1900 en 1977: de samenleving centraal
De stap van Roest van Limburg en zijn geestverwanten in de overgang van de 
negentiende naar de twintigste eeuw, naar de auteurs van de binnen de politie 
beroemde studie van de Projectgroep Organisatiestructuren van 1977 is een 
kleine. De overeenkomsten tussen de twee zijn opvallend. In beide periodes 
werden politiechefs geconfronteerd met politieke knooppunten die de ont-
wikkelingsrichting van de samenleving wijzigden. Voor beide periodes geldt 
ook dat het scherpe wendingen binnen de samenleving waren met daarmee 
gepaard gaande conflicten, vaak gewelddadig, die de vraag naar vernieuwing 
ook op de stoepen van de politiebureaus bracht. Politiewerk en politieorgani-
saties worstelden er mee en het waren korpschefs en vernieuwende politie- 
inspecteurs die zich daarmee bezighielden. Zo ging in Rotterdam Voormolen 
Roest van Limburg voor met een belangrijke reorganisatie van de politie daar. 
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Hij richtte in Rotterdam gespecialiseerde afdelingen op voor de recherche, de 
haven en een afdeling bereden politie en oriënteerde zich daarbij op vooraan-
staande korpsen in andere landen om ons heen.

Beide bewegingen analyseerden problemen waarvoor de politie zich geplaatst 
zag naar hun maatschappelijke (sociale en economische) oorzaken en zoch-
ten de remedie in het aanpakken van die problemen door deels de politiek, 
deels door vernieuwend politieoptreden. Een deel ervan werd ook als politie-
probleem gedefinieerd en zo werden nieuwe werkgebieden aangewezen, werd 
de organisatie aangepast en werden nieuwe werkwijzen geïntroduceerd. Daar-
naast werden verbanden met andere maatschappelijke en overheidsorganisa-
ties gelegd om te helpen met het aanpakken van gesignaleerde problematiek. 
Weliswaar gingen Anderson, Nordholt, Straver en Wiarda – de auteurs van 
1977 – verder dan Roest van Limburg en zijn geestverwanten door het hel-
pen wegnemen van de oorzaken van maatschappelijke problemen mede als 
politietaak te zien, maar die sterkere oriëntatie op oorzaken is gemakkelijk 
te verklaren door de ontwikkelingen van toegepaste wetenschappen en de 
beschikbaarheid van een groter arsenaal aan overheidsinstrumenten op het 
gebied van de economie en de ‘social engineering’ vergeleken met 1915.

Er zijn parallellen tussen de twee politieke knooppunten aan te wijzen, ook als 
het gaat om de aanleidingen tot politiële reflectie: snelle maatschappelijke ver-
anderingen, daarmee verband houdende grote sociale onrust en een initiële 
reactie van de overheid inclusief de politie die er vooral uit bestond om vooral 
repressieve middelen in te zetten om die onrust te dempen. Dat politieke over-
heden werden aangesproken om zich sterk te maken om de problemen waar 
de politie in die beide periodes mee worstelde en waarvoor zij mede suggesties 
en oplossingen aandroeg die politieke initiatieven en besluitvorming vroegen, 
kan men voor beide perioden vaststellen. En er is nog een parallel: het gedach-
tegoed, de ideologieën die politieke vernieuwers in beide perioden gebruikten, 
kwamen overeen. De Rooy (2014, 250) merkte over de culturele revolutie van 
1968 op: ‘Het ging vooral om het gebruik van ideeën die al rond 1900 waren 
gevoerd. Nu is recycling in de politieke theorie vrijwel nooit afwezig, maar in 
de sixties ging het vooral om recapitulatie: een herhaling in verkorte vorm.’

1930 en 2000: Centralisatie en repressie dominant
De vergelijking tussen de jaren dertig en de huidige tijd is nog niet goed te 
maken, en ik waag me hier dus aan een kort maar heel speculatief uitstapje. 
De overeenkomst is te vinden in de groei van politieke stromingen aan de 
uiteinden van het politieke spectrum en de groei van de politieke instabiliteit. 
Meershoek wijst op een centralisatiebeweging binnen de politie in de jaren 
dertig, zo’n beweging is ook nu en nog sterker dan in de jaren dertig aan-
wijsbaar. Het lijkt er ook op dat de politietop de oriëntatie op maatschappe-
lijke problemen die de korpschef in de jaren van de opbouw van de regionale 
politie nog zo kenmerkte, nu loslaat en zich heroriënteert op haar rol: in het 
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algemeen harder, meer repressief. Zoals in de jaren dertig de hoofdcommis-
sarissen stormbrigades oprichtten binnen hun korpsen en vuurwapens lieten 
aanschaffen, ontstaan nu nieuwe zeer beweeglijke onderdelen die gespecia-
liseerd zijn in het hanteren van terroristische aanslagen en mobiel geweld. 
Nu raakt de politie in toenemende mate georiënteerd op problemen met de 
integratie van minderheden, het ontstaan van een etnische onderklasse en de 
hantering van het islamistisch radicalisme. Over een aantal jaren zal duidelijk 
worden welke richting de problemen van de achterblijvende groepen in de 
samenleving zijn opgegaan en hoe de reactie van de politie daarop vorm heeft 
gekregen en of de vergelijking tussen de jaren dertig en nu nog hout snijdt.

3.3. Rijks-politiedenken

Naast de hoofdcommissarissen was er een tweede lijn van politiechefs, die 
van de Rijkskorpsen. Dat was eerst, tot de Tweede Wereldoorlog, de Rijks-
veldwacht, daarna het korps Rijkspolitie en niet te vergeten al vanaf 1815 ook 
de Koninklijke Marechaussee. Bij de Rijkspolitiekorpsen bestond tot aan de 
Tweede Wereldoorlog geen centrale leiding. Ze hadden districtscommandan-
ten in delen van het land, maar die stonden niet onder centrale leiding. Er 
waren inspecteurs die het toezicht op de Rijksveldwacht en de Marechaus-
see uitoefenden namens de minister, maar dat waren geen commandanten. 
De Koninklijke Marechaussee kreeg na de oorlog, toen het een puur militair 
korps werd, wel een commandant, maar het toen opgerichte korps Rijks politie 
kreeg weer een inspecteur-generaal en heeft tot haar opheffing in 1993 geen 
centrale leiding gekend. Die opzet weerspiegelt het uitgangspunt dat de politie 
in dit land in eerste instantie een zaak bleef van de gemeenten en het Open-
baar Ministerie. De centrale overheid en de politie bleven, behalve in bijzon-
dere omstandigheden, gescheiden.

De tweede denktraditie is dus die van het Rijk. Op Rijksniveau ging de poli-
tiediscussie steeds ergens anders over dan binnen de gemeenten. Daar, op 
dat Rijksniveau, ging het weinig over de inhoudelijke ontwikkeling van de 
politiezorg en manieren om maatschappelijke en criminaliteitsproblemen 
te tackelen, maar ging het vooral over het bestel, over de opbouw van een 
politiebestel waarin de Rijkspolitiezorg en de zeggenschap over die zorg door 
het Rijk voldoende was gewaarborgd. Daarnaast ging het natuurlijk over de 
kosten en de kwaliteit van de Rijkspolitiezorg. De bestelvragen waren vooral 
van staatsrechtelijke en staatkundige aard. Men kan zich die voortdurende 
aandacht wel voorstellen, omdat de politiezorg van en voor het Rijk steeds niet 
goed geregeld was. De zogenoemde politiekwestie ging juist over de beharti-
ging van de belangen van het Rijk. Daarbij kwamen natuurlijk de onderlinge 
gevechten om territoria en taak tussen de Koninklijke Marechaussee, de Rijks-
veldwacht en later het korps Rijkspolitie aan de orde. De marechaussee had 
vooral aandacht voor het behoud van de militaire status van het Wapen der 
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Koninklijke Marechaussee en haar verbinding met het ministerie van Oor-
log/Defensie, Van Haeften, de eerste inspecteur van het Wapen vanaf 1909, 
maakte zich voor die militaire status sterk, Kappelhof, een van de volgende 
inspecteurs, kwam er in 1936 met klem op terug (Smeets 2007).24 Opvallend 
is dat in de Staatscommissie Kist, in 1898 ingesteld, de hoofdcommissarissen 
van de drie grootste steden zitting hadden, een indicatie van de bestuurlijke 
acceptatie van de adviesrol van hoofdcommissarissen. Even opvallend is dat er 
geen marechaussee- of Rijksveldwachtofficieren in de commissie zaten.

Van de Rijksveldwacht werd in de publieke discussie nagenoeg niets verno-
men. De belangrijkste reden daarvoor was het bestuur ervan door het minis-
terie van Justitie. Het was een echte uitvoeringsorganisatie. Het denkwerk, 
de beleidsvoorbereiding en de politieke discussies en onderhandelingen over 
die organisatie werden door het ministerie gevoerd en niet door de Rijksveld-
wacht. De leiding ging er niet over. Dat bestuurlijke en beleidsmatige zwijgen 
vindt men terug in het naoorlogse korps Rijkspolitie, de opvolger van de Rijks-
veldwacht als niet-militaire Rijkspolitieorganisatie. In dat korps werd, net als 
bij de vooroorlogse Rijksveldwacht, visieontwikkeling, beleidsontwikkeling 
en bestelvragen overgelaten aan het ministerie.25 In de jaren zestig komt de 
Rijkspolitie langzamerhand los van haar rol als betrekkelijk eenduidige en 
eenvoudige plattelandspolitie. De leiding ervan stuurt het naar een minder 
militaire cultuur en er ontwikkelen zich voorzichtig specialismen vergelijk-
baar met die van de gemeentelijke politiekorpsen in de jaren twintig (Smeets, 
2007). Dan begint ook de actievere reflectie van Rijkspolitieofficieren op 
maatschappelijke problemen en wordt de staf van het korps en dus de inspec-
teur-generaal beleidsmatig sterker. Het korps Rijkspolitie gaat zich na 1978 
ook op het rapport Politie in Verandering oriënteren. Een werkgroep onder lei-
ding van de Rijkspolitieofficier Lukten adviseert dan een wijze van werken die 
sterk overeenkomt met die van Politie in Verandering. Dat leidt tot experimen-
ten in de proefdistricten van het korps Rijkspolitie. In stilte wordt daarna bij 
de Algemene Inspectie nieuw beleid ontwikkeld door een groep onder leiding 
van dezelfde Lutken. We komen hem later tegen als korpschef van regionale 
korpsen. Ook de leden van zijn stafafdeling komen we later tegen als regio-
nale korpschefs. Het is een bekend fenomeen: jonge enthousiaste politiemen-
sen die van een inspirerende chef ruimte krijgen of nemen om vernieuwing 
voor te bereiden en die later als korpschef terugkomen. Dat was het geval bij 
de jonge inspecteurs in Rotterdam die in het begin van de twintigste eeuw 

24 De officieren die in de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsgevangenschap over de toe-
komst van het Wapen debatteerden, kozen ook voor de militaire status als belangrijkste 
eigenschap van het Wapen (Smeets 2007). Ook daarna bleven marechausseeofficieren op-
komen voor de militaire status van het Wapen (Smeets 2007).

25 Er is een uitzondering: de inspecteurs-generaal van het korps Rijkspolitie komen in het 
geweer wanneer het voortbestaan in gevaar komt, zoals na 1971 en in de jaren tachtig wan-
neer de marechaussee aanstalten maakt om terug te keren in het politiebestel (Smeets 
2007). 
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werden geworven uit abituriënten van de toen nieuwe Hogere Burgerschool 
(Meershoek 2012), de hoofdinspecteurs rond Politie in Verandering en de groep 
Rijkspolitieofficieren in de staf van de Algemene Inspectie.

3.4. Het gemeentepolitiemilieu als broedplaats voor vernieuwing

Zelfs het recherchewerk, je zou zeggen een belang van het Rijk bij uitstek, 
ontwikkelde zich bijna uitsluitend binnen de gemeentelijke politiekorpsen. 
Op recherchegebied werden tussen 1904 en 1928 landelijke ‘centrales’ opge-
richt binnen grote gemeentelijke politiekorpsen die alle ervaring hadden met 
recherchewerk en met speurkunst, ook de wetenschappelijke speurkunst. 
Die centrales waren natuurlijk een lapmiddel voor de niet bestaande natio-
nale recherche en waren een bevestiging van de monopoliepositie van de 
gemeentelijke korpsen op de inhoud van het politiewerk. Daar zaten immers 
de recherchekennis en capaciteiten op dat gebied? Ook het inlichtingenwerk 
groeide, vanuit contacten en deskundigheid die zich binnen een drietal grote 
gemeentelijke korpsen had ontwikkeld vanaf het begin van de Eerste Wereld-
oorlog. Op Rijksniveau werd daarvoor na de oorlog een centrale dienst opge-
zet, waarin de inlichtingen en persoonsgegevens die vanuit de gemeentelijke 
diensten en de Koninklijke Marechaussee kwamen, werden verzameld. Soms 
initieerden hoofdcommissarissen deze veranderingen, soms maakten ze die 
slechts mogelijk, soms ook blokkeerden ze die.

Het is niet verwonderlijk dat de dynamiek van de politie uit de steden kwam. 
Daar werden de problemen waarvoor de politie werd geplaatst het eerst en het 
meest nijpend zichtbaar. Daar ook was de vrijheid en meestal de deskundig-
heid en de fondsen. Zo kon het zijn dat een politiecommissaris van Dordrecht 
kort na de Tweede Wereldoorlog besloot om over te gaan tot een naar Japans 
voorbeeld opgezet Koban-systeem voor de gemeentepolitie Dordrecht; met 
kleine politieposten in de wijken; community policing avant la lettre. Een ver-
bazingwekkend maar ook geïsoleerd initiatief van een bevlogen politiecom-
missaris. Niemand legde hem een strobreed in de weg, niemand deed het 
hem na.

Als we nog even samenvatten wat het denken en handelen van gemeentepoli-
tiekorpschefs kenmerkt, komen het volgende beeld naar voren:
• een pragmatische manier van kijken naar maatschappelijke problemen, 

minder vanuit rechtsstatelijk perspectief dan die van het Rijk;
• definiëring van taak en taakomvang van de politie vanuit een probleem en 

met oog voor de vraagstukken van het gemeentelijke bestuur;
• de bereidheid om te reflecteren op de politietaak met het perspectief op de 

toekomst;
• de bereidheid om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en daar voor 

ook middelen ter beschikking te stellen;
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• de bereidheid om daarbij risico’s te nemen;
• het behoud van het zicht op de wettelijke beperkingen, zij het soms met 

tegenzin;
• betrekkelijke onafhankelijkheid van Rijksbestuur en van lokale en lande-

lijke politiek.

4. Naar de Nationale politie: tussen ruimte en discipline

Met de komst van de Nationale politie is het gemeentelijke milieu als broed-
plaats voor vernieuwing grotendeels verdwenen. Te veel verantwoordings-
lijnen  lopen van de politiechef – de oude korpschef – naar de nationale 
korpschef en sterk, waarschijnlijk te sterk, zijn de beleidsmatige verantwoor-
delijkheden centraal belegd binnen de staven van de nieuwe korpsleiding. 
Waarschijnlijk is nog belangrijker dat experimenten binnen de politie nu ook 
de minister raken. Hij kan nu voor een op het eerste gezicht dwaas experiment 
naar de Kamer worden geroepen. Medialogica doet de rest. Anticiperende 
behoedzaamheid binnen de politie om maar eens een nieuwe management-
vaardigheid te munten, lijkt voor de hand te liggen en er lijkt dus weinig plaats 
meer voor autonome experimenten. Er is veel verbeeldingskracht voor nodig 
om het voor reëel te houden om een oproep in de kranten als die van Welten 
in Amsterdam te herhalen, nu voor een onderdeel voor de Nationale politie, 
te veel wellicht.

Het publieke optreden van korpschef en politiechefs in het publiek wordt 
opnieuw vormgegeven. Ook hier stuit oud op nieuw. Toen in januari 2013 de 
net benoemde nieuwe politiechef van Zeeland West-Brabant in een kranten-
interview kritiek had op de hoogte van de boetes voor verkeersovertredingen, 
nieuw beleid van de minister, werd hij daar door die minister publiekelijk 
over gekapitteld. De politiechef, van de gemeentepolitie afkomstig, leefde nog 
even in een oude traditie waarin de opvatting van de politiechef en die van de 
minister los van elkaar konden bestaan en de kritische mening van de poli-
tiechef een bijdrage kon leveren aan de verbetering van beleid van de minis-
ter. Maar dat was oud denken geworden, riep Kamerlid Dijkhof. ‘Dit is een 
onhandige uitspraak van politiechef Vissers, die nog even moet wennen aan 
zijn nieuwe rol. Zoals Vissers zelf ook al aangeeft, is het niet aan hem om in 
het publiek debat te oordelen over de hoogte van boetes, maar om te zorgen 
dat hij de wet handhaaft. Kortom, een ongelukkige start. Laat hem nu doen 
waar hij voor aangesteld is: werken aan een veiliger Nederland.’26 Ook Tweede 
Kamerleden dragen bij aan het disciplineren van politiechefs. De minister 
was nu zijn baas geworden en hij leverde nu publiekelijk kritiek op zijn baas. 

26 www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10007772/agenten-schamen-zich-voor-torenhoge-verkeers 
boetes.
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Dat past niet in het nieuwe regime. Of die conclusie juist is, is nog onzeker. 
Het gevecht om de ruimte die politiechefs hebben voor eigen beleidsinitiatie-
ven en voor publieke uitingen is nog het voorwerp van discussie maar ook van 
stille gevechten tussen nationale korpschef en politiechefs. Politiechefs blij-
ven naar ruimte zoeken. Een van de politiechefs experimenteert bijvoorbeeld 
binnen zijn afdeling en samen met enkele burgemeesters met vormen van 
preventie en integrale handhaving waarvan een groter deel bij de politie ligt 
dan in het verleden het geval was.

Politiechef: ‘We hebben nu elke keer de strijd tussen opsporing en handhaving en 
daar wil ik van af. Ik wil weten wat de meest effectieve interventie is. Ik heb nu 
iemand gepositioneerd binnen de gemeente A. Ik wil een lokale informatiestruc-
tuur opbouwen. Ik wil daarop een regionaal interventienetwerk waarbij degenen 
die kunnen interveniëren dat ook doen en dat gecoördineerd doen. Politie, gemeen-
telijke diensten, Belastingdienst etc.’

PVR: ‘Je hebt dus een idee en vervolgens neem je de ruimte om het in A te proberen. 
Heb je dat gevraagd aan de Nationale korpschef?’

Politiechef: ‘Nee, soms kun je beter laten zien dat iets werkt, dan vragen om het te 
mogen doen. Het past wel binnen de filosofie van de Nationale politie. Wij moeten 
met minder mensen meer effect bereiken en dan is voor mij essentieel dat een inter-
ventie werkt, niet meer wie het doet. Of nu de Belastingdienst de interventie pleegt, 
de Sociale Dienst of wij is om het even. We doen iets dat past binnen de filosofie. 
Ik heb gezegd; zou het niet goed zijn wanneer we komen tot een regionaal inter-
ventienetwerk met een eigen budget en financiering, zodat je weet dat de resultaten 
ook gehaald gaan worden? Dat past nog niet in deze tijd. Wanneer ik zeg dat we 
afspreken dat in deze eenheid voor vijftien miljoen wordt afgepakt aan financieel 
vermogen, als we daar nu eens achttien miljoen van maken en de laatste drie zijn 
operationele kosten, die krijgen we aan het einde terug. Dat mag nog niet. Maar 
waarom zou dat niet kunnen?’

PVR: ‘Ben jij nu in deze afdeling bezig om te kijken of je de brede initiërende en 
coördinerende rol terug kunt veroveren of terug kunt krijgen?’

Politiechef: ‘Ja.’

Pvr: ‘Maar dat vraagt dus ook een staf die bestuurlijk en ook conceptueel vaardig 
is. En je moet al snijden in je staf en de boodschap van boven is bovendien: je moet 
op een traditionele manier meer praktijk georiënteerd worden. Jij vertaalt praktijk-
georiënteerd op een volstrekt andere manier en loopt dus het risico dat je niet in de 
pas loopt met het denken van de korpsleiding. De vraag is daarnaast hoe je met het 
hele nieuwe functiehuis de mensen met de vereiste kwalificaties en mensen kunt 
werven die je nodig hebt om dit van de grond te trekken.’
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Politiechef: ‘Ik probeer aan de randen mensen te vinden die zeggen: “Dit vind ik 
een veel beter idee dan sectorhoofd worden.” Dus er komt iemand terug uit Brussel 
die zegt tegen mij, ik ben gewend om in het lobbyen te werken, zou ik niet kunnen 
kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen? Dus die gaat dat doen. Die gaat een teaser 
maken voor de kracht van het idee. In plaats van een nota van drie kantjes. Ik denk 
dat ik een jaar of drie moet wachten voordat ik het kan opzetten. Maar ik ben nu de 
zaadjes al aan het zaaien. Er zijn nu al burgemeesters die tegen mij zeggen: kun je 
dat niet organiseren? En dan zeg ik; ik kan het gaan proberen.’

PVR: ‘Maar je loopt dan dus tegen de nationale korpsleiding aan en tegen het 
departement.’

Politiechef: ‘Jazeker, maar ik ben nu bezig met het beïnvloeden van Tweede Kamer-
leden. Als het niet linksom kan, dan moet het maar rechtsom. Maar het idee moet 
wel goed genoeg zijn. Ik test dat wel steeds.’

Deze politiechef heeft een idee en een strategie om op de middellange termijn 
de invoering van nieuw beleid voor elkaar te krijgen en intussen is de korps-
leiding nog niet op de hoogte. Dat is dus het oude gemeentepolitiedenken dat 
voorlopig in ieder geval ruimte zoekt binnen de nationale structuur. De vraag 
of het beklijft in het nieuwe nationale regime is open. Het kan zijn dat politie-
chefs zich met behulp van het lokale bestuur en van de regioburgemeesters, 
de ruimte verschaffen om op het regionale of gemeentelijke niveau te blijven 
innoveren. De autonomie die de gezagsdriehoeken van de drie grote steden in 
het operationele bereik behouden, een autonomie waarvan ze zich bewust zijn 
en die burgemeesters ook beschermen, kan ook een beschermende paraplu 
vormen voor nieuwe lokale initiatieven van politie-eenheden en vernieuwend 
denken van politiechefs binnen deze steden. Ook op een niveau daaronder, in 
de verhouding tussen politiechefs en districtchefs binnen de nieuwe afdelin-
gen, speelt deze discussie.

5. Verdwijnende en opkomende denktradities

Wat zijn de lijnen die we terugkijkend ontdekken of vermoeden? De eerste 
is de kracht van de gemeentelijke politietraditie de afgelopen eeuw. Dat lag 
natuurlijk niet alleen aan de hoofdcommissarissen, het lag ook en vooral aan 
het gemeentelijke karakter van het politiebestel, de machtsverhoudingen, de 
bescherming die de chefs genoten, de aard van de uitdagingen waarmee ze 
geconfronteerd werden en de pragmatische uitgangspunten van gemeentelijk 
bestuur en daarom ook van hoofdcommissarissen. Het waren vooral bestuur-
lijke en burgerlijke autoriteiten. Hoofdcommissarissen en commissarissen 
waren ook voornamelijk in burger gekleed, heren van stand, burgers ook. Ze 
hadden een ambtsketen die waar nodig hun waardigheid toonde. Er is daar-
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bij een opvallend verschil tussen de periode waarin Roest van Limburg en 
zijn geestverwanten opereerden en het tijdperk van mensen als Wiarda en 
Nordholt. De politieke arena was in de eerste decennia van de vorige eeuw 
voor politiechefs een minder verboden gebied dan in de jaren negentig. Het 
lijkt erop dat Roest van Limburg de ruimte had om ook het stadsbestuur en 
de regering aan te spreken op de verantwoordelijkheid die zij hadden om de 
problemen aan te vatten die, wanneer niet geadresseerd, tot orde- en crimi-
naliteitsproblemen aanleiding zouden geven. Die positie was niet betwist. De 
hoofdcommissaris was een autoriteit in het lokale en soms ook in het lande-
lijke debat over de politie en over de sociale kwestie. Nu werd dat debat in die 
tijd met minder mensen en veel minder publiekelijk gevoerd dan nu, maar 
toch. Toen korpschefs in de jaren negentig waarschuwden voor maatschap-
pelijke problemen die gevolgen zouden kunnen krijgen voor het werk van de 
politie, voelden ministers en ambtenaren, en daarna ook lokale bestuurders 
zich in toenemende mate ongemakkelijk onder die signaleringen.

De hoofdcommissarissen van de grote gemeentelijke politiekorpsen van de 
jaren negentig van de vorige eeuw waren de koningen van de gemeentelijke 
politietraditie: betrokken op de problemen van hun gemeenten, geïntegreerd 
in het stadsbestuur, de bedenkers en uitvoerders van een nieuwe vorm van 
politiewerk, gezaghebbend, vrijmoedig optredend in de publieke arena en 
politiek actief. Nordholt, Wiarda, Hessing en Brand waren voorbeelden van 
gemeentelijke korpschefs die in een traditie stonden en tegelijkertijd die tra-
ditie uitwerkten op een manier die tot politieke en bestuurlijke verontwaardi-
ging en weerstand leidde. De manier waarop zij zich in de publieke discussie 
over maatschappelijke problemen mengden en de onafhankelijkheid die zij in 
hun opinies tentoonspreidden, leidde tot ongemak binnen het lokale bestuur 
en het landsbestuur. Of die vrijheid van handelen in retrospectief steeds 
even groot is geweest is niet goed na te gaan, maar dat is twijfelachtig. Na 
de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld werd van de hoofdcommissarissen niet 
veel gehoord of gemerkt. De indruk bestaat, maar het is niet meer dan dat, dat 
de verhouding tussen burgemeester en hoofdcommissaris meer hiërarchisch 
was geworden na de bevrijding. Mogelijk heeft het feit dat het aandeel van 
oud-militairen weer toenam daarmee te maken, het kan ook zijn dat het hele 
naoorlogse overheidsbestuur een meer directieve stijl hanteerde.

Via de regio
De hoofdcommissarissen namen die brede en publiek gerichte taakopvatting 
mee de regionale korpsen in en het had voor de hand gelegen wanneer die 
in een of andere vorm behouden was gebleven. Dat was maar ten dele het 
geval. De IRT-affaire maakte een eind aan de overtuigingskracht van dit type 
hoofdcommissaris, het begin van het einde ook wellicht van een traditie. Het 
is henzelf nooit aangezegd om zich in te houden in het publieke domein, 
maar hun opvolgers wel. De woordvoering van de opsporing kwam na de IRT- 
affaire in handen van het OM, men ziet en hoort geen recherchechef meer, 
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dus ook daar kon de politie zich niet meer publiek presenteren. Zo werden de 
nieuwe regionale korpschefs informeel gedisciplineerd. De meesten berust-
ten daarin, maar het lukte niet bij allemaal. Welten en Stikvoort, tot 2012 de 
korpschefs van Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden zijn voorbeel-
den van politiechefs die in de traditie van de Nordholts en de Wiarda’s bleven 
staan. Zij stonden zoals we nog zullen zien, een rol van de korpschef voor in 
het publieke debat over veiligheid en deelden niet de terughoudendheid van 
hun collega’s. Niet voor niets ook beschouwen beiden Nordholt, de Amster-
damse hoofdcommissaris, als voorbeeld en inspirator.

Naar een nieuwe statelijke traditie?
Van de bende van Welten zijn in Amsterdam nog sporen zichtbaar. Er zit-
ten in 2014 nog steeds mensen uit de Juxta-periode in die eenheid die door-
gaan met out of the box-denken. Het zijn de resten van een beweging die als 
typisch gemeentepolitie zijn te begrijpen. De pragmatische en vernieuwende 
gemeente politietraditie en de formelere traditie van het Rijk zijn, met de tus-
senstap van de regio, opgegaan in een nieuwe landelijke organisatie nog zon-
der eigen traditie. Welke denk- en werktraditie daar zal ontstaan, is nog in 
de schoot van de goden verborgen. Bij de landelijk georganiseerde diensten 
was de experimenteerruimte minder groot dan binnen de gemeentepolitie 
en hoofdcommissarissen van gemeentepolitie droegen veel meer bij aan de 
vernieuwing van het denken over en de aanpak van problemen dan die van 
het korps Rijkspolitie of de Koninklijke Marechaussee. De korpschef van de 
Nationale politie van nu is gebonden aan de ministeriële verantwoordelijkheid 
en dus aan het parlement. Dat maakt dat de kans op risicovolle projecten waar-
voor in het verleden een burgemeester een beschermende wal kon optrekken 
ten opzichte van de landelijke politiek kleiner wordt. Angst regeert meestal in 
de omgeving van de minister. Hoewel: wat belet burgemeesters om al dan niet 
met steun van de politiechef of de districtchef zijn eigen innovatieve experi-
menten te ontwerpen? Wat bindt hem of haar aan de korpschef van de Natio-
nale politie? Eigenlijk niet zo veel. Binnen de grotere gemeenten, maar ook af 
en toe in de kleinere kernen, blijft de vraag naar nieuwe mogelijkheden voor 
de aanpak van onveiligheid en misdaad actueel en urgent. Wanneer blijkt dat 
de georganiseerde drugscriminaliteit verschuift naar de steden en dorpen in 
Brabant en Limburg en de minister, die nu rechtstreeks wordt aangesproken 
voor het tekort aan aandacht en aan middelen daar niets aan doet, moeten de 
burgemeesters opnieuw zelf naar nieuwe wegen zoeken om het criminaliteits-
probleem op te lossen. Dat doen ze, en met verve.

De nieuwe politiestandaard: welke boodschap wordt eigenlijk gecommuniceerd?
Op woensdag 8 april 2015 vond op het Haagse Binnenhof een plechtige cere-
monie plaats. Politiemensen uit de elf eenheden van de Nationale politie 
waren pelotonsgewijs opgesteld elk onder commando van hun politiechef. Ze 
representeerden de eenheden van de nieuwe Nationale politie. De Nationale 
politie kreeg zijn standaard uitgereikt door de koning. De oude standaard die 
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de bereden ere-escorte van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in 
2009 door de oude koningin was geschonken en waaraan verder niemand 
veel betekenis had toegekend, werd afgelegd en naar militaire traditie tussen 
twee trommels gelegd. De koning overhandigde de nieuwe standaard aan de 
nationale korpschef, die hem op plechtige wijze overdroeg aan de standaard-
wacht van de Nationale politie. Onberispelijk marcherend en manoeuvrerend 
toonde de standaardwacht de standaard aan alle eenheden. Het was de bedoe-
ling om op deze symbolische manier de eenheid van de nieuwe Nationale 
politie vorm te geven.

Drie zaken vallen op in deze ceremonie. De eerste is de keuze van een militair 
symbool om de nieuwe eenheid van de politie te tonen. Standaarden en vaan-
dels en de daarbij horende vaandel- of standaardwachten met sabel of geweer 
zijn delen van de militaire traditie en cultuur. Het vindt zijn oorsprong op het 
slagveld, waar het vaandel een oriëntatiepunt was voor bevelhebbers en man-
schappen. Binnen de politie bestaat geen traditie van vaandels. Het vooroor-
logse korps Rijksveldwacht had er een, de vooroorlogse Modelpolitievakschool 
ook. Maar hun betekenis, als die er al was, was gering.27 De tweede is dat in 
de toespraak van de nationale korpschef bij de standaarduitreiking opvallend 
genoeg het bevoegd gezag over de politie niet werd genoemd. De woorden bur-
gemeester en Officier van Justitie zoekt men tevergeefs in zijn toespraak. De 
Haagse burgemeester was er wel bij, de Commissaris van de Koningin ook, 
maar ze hadden geen rol. In de derde plaats staat een vaandeluitreiking ook 
voor een band, voor loyaliteit. Die loyaliteit was in het verleden gericht op de 
wet en op het bevoegd gezag. Daar is nu de koning bijgekomen.

De uitreiking van de standaard past in een statelijke traditie. Sterker nog, hij 
past in een militaire traditie. Dat is de dubbele boodschap die je eruit kunt 
lezen. Het is de vraag of de leiding van de Nationale politie deze boodschap-
pen heeft willen doorgeven aan haar mensen. De ceremonie is een wat orga-
nisatieadviseurs een ‘cultuurinterventie’ noemen, zei het een betrekkelijk 
abstracte. Statelijkheid en militaire oriëntatie zijn breuken met de cultuur van 
de gemeentelijke en regionale politiekorpsen. Een enkele cultuurinterventie, 
ook als de koning zelf daarbij betrokken is, breekt die traditie niet. Het is ook 
niet duidelijk in hoeverre de korpsleiding die richting heeft willen communi-
ceren. Het is wachten op de volgende interventie.

27 Bij mijn installatie als directeur van de Nederlandse Politieacademie in 1982 kreeg ik 
van de dochters van de oud-directeur van de Modelpolitievakschool, het vaandel van de 
Modelpolitievakschool overhandigd, als voortzetter van een politieonderwijstraditie. Onder 
mijn opvolgers verdween het vaandel, om later in een kelderkast teruggevonden te worden. 
Zo weinig leeft een vaandel.
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De stad vecht terug: burgemeesters als spraakmakers
De signalerende rol die politiechefs in de jaren negentig met succes voor 
zich opeisten, is na hun disciplinering overgenomen door burgemeesters. De 
beweging die in 2014 gestart is onder burgemeesters om te komen tot een 
nieuw beleid voor softdrugs is daar een voorbeeld van en het is heel goed 
mogelijk dat die een permanent karakter krijgt. De Heerlense burgemeester 
Depla pleitte voor een nieuw landelijk softdrugsbeleid, trad en treedt daarmee 
in de publiciteit, mobiliseerde andere burgemeesters die gezamenlijk druk 
uitoefenen op de minister. Daarnaast lobbyt hij bij partijgenoten van de PvdA 
en andere partijen om politieke druk op te bouwen. Burgemeesters in Brabant 
vormen, en dat is een tweede voorbeeld, ook een pressiegroep om de minister 
te bewegen meer politie beschikbaar te stellen om de uit de hand lopende 
drugscriminaliteit daar in te perken. Het nieuwe politiebestel disciplineert de 
politiechefs maar mobiliseert bestuurders, een krachtigere en bredere bewe-
ging, die past in de veranderende rol van burgemeesters: de nieuwe veilig-
heidsinnovatoren, zoals we in Rotterdam zullen zien.



3 
Wie zijn het; een elite tegen wil en dank

1. Wie zijn het?

Toen ik in 1961 op het RIOHPA28 arriveerde, was mijn vader hoofdagent- 
rechercheur in Den Haag. Ik raakte tot de rang van hoofdcommissaris en 
ik heb binnen mijn jaargroep van RIOHPA en daaromheen vergelijkbare 
stijgingsbewegingen gezien. Er was, en ik put uit mijn herinnering, weinig 
‘bedrijfsleven’ in de beroepen van de ouders van mijn jaargroep, wel veel 
geschoolde arbeiders en lagere ambtenaren. De groep jonge mannen die 
rondom 1960 naar het instituut ging, was overwegend van bescheiden komaf. 
Hun kinderen, brachten het tot hoofdinspecteur, commissaris of hoofdcom-
missaris.29 Van de zes jongens uit mijn jaargroep van 22 die het tot hoofd-
commissaris brachten, had er destijds één een vader die particulier chauffeur 
was, één was hoofdonderwijzer, één was akkerbouwer, één was boekverkoper 
(middenstand) en twee hadden vaders die tot de lagere rangen van de politie 
hoorden (hoofdagent). Reiner meldt in zijn studie van Engelse chief consta-
bles uitdrukkelijk de overwegend ‘working class’-achtergrond van de chiefs. 
Voor de politiechefs die in de jaren negentig aantraden gold dat, wanneer ik de 
samenstelling van mijn eigen jaargroep doortrek, mogelijk ook.

Ik heb de regionale korpschefs die in 2011 als zodanig werkzaam waren 
geweest, naar het beroep van hun ouders gevraagd. In de onderstaande tabel 
zijn de antwoorden weergegeven.30

28 De voorloper van de Nederlandse Politie Academie, waar de opleiding voor de hogere rangen 
van de politie plaatsvond. De uitgeschreven naam voor het ‘instituut’ was ‘Rijksinstituut tot 
opleiding van hogere ambtenaren voor het Korps Rijkspolitie en de Gemeentepolitie, afge-
kort RIOHPA.

29 Een veel gehoorde verklaring voor deze selectie was dat de opleiding op het RIOHPA en op 
de NPA gratis was en dat een universitaire opleiding in die tijd duur was, te duur vaak voor 
mensen met een smalle beurs. Ik kom deze verklaring bij mijn jaargenoten en ook in de 
interviews voor deze studie nog tegen.

30 Een van de geïnterviewden is niet op dit onderwerp bevraagd.
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Aannemer Huisarts

Accountant Huisschilder

Arbeidskundige Ingenieur petrochemische industrie

Arts, geneesheerdirecteur Garagehouder

Boekhouder Onderwijzer

Brandweercommandant Onderwijzer

Bankemployé Politieman

Drukker Directeur bouwonderneming

Geschoold arbeider Vrachtwagenchauffeur

Gemeenteambtenaar, hoofd afdeling onderwijs Textielarbeider

Hoofdagent gemeentepolitie Timmerman

Hondengeleider korps Rijkspolitie Tuinder met eigen bedrijf 

Hoofd basisschool Wijkverpleegster31

Huisarts

Voor zover er in het verleden sprake was van een selectie uit de ‘kleine luyden’, 
is die in het huidige korpschefbestand niet terug te zien. Ze zijn er nog wel, 
maar er zijn ook kinderen van ondernemers bij, ambtenaren, werknemers in 
bedrijven en vrije beroepsbeoefenaars. Het politieberoep mag een ‘working 
class’-profession’ zijn, dat geldt niet voor de afkomst van de huidige generatie 
politiechefs.

De keuze voor het politievak
Er is een variatie aan motieven om voor de politie te kiezen. In de vroege stu-
die van De Blouw e.a. (1990) komt die variatie terug, en bij Boin (2003) en nu 
in de interviews in 2012 komt hij voor de politiechefs terug. Een heel kleine 
groep weet al van jongs af aan dat hij bij de politie wil en krijgt dat ook voor 
elkaar. ‘Ik koos wel uit idealisme en dat werd sterker in de opleiding.’ Een ander: 
‘Een wachtmeester uit Dokkum was mijn inspiratiebron, ik wilde vanaf zo’n vijf-
tien jaar politieman worden.’ Bij de meesten ligt het veel minder uitgesproken 
en is er sprake van een keus die vaak een zekere mate van jeugdige luchthar-
tigheid in zich heeft, en een combinatie van motieven omvat die in de meeste 
gevallen niet direct met de liefde voor het politievak te maken heeft. Soms lijkt 
het ook toeval.

‘Atheneum B gedaan in Apeldoorn. Ik dacht daarna aan economie, HEAO of 
zoiets. Ik voetbalde een oefenwedstrijd op het veld van de NPA. Dat was in 1978 en 
we kwamen in de bar terecht. Gegarandeerde baan, intern wonen, ik wilde het huis 
wel uit, want dat was erg protestants. Pas al doende ben ik geïnteresseerd geraakt in 
de politie.’ Soms was het gewoon de uitdaging: Een vriendje van mij had gesolli-

31 Slechts één respondent meldde dat zijn moeder werkte, een aantal anderen meldden dat 
hun moeder wel gewerkt had maar dat zij na haar trouwen of na de geboorte van het eerste 
kind was gestopt met werken.
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citeerd voor de NPA en die vertelde mij dat het heel moeilijk was om erop te komen. 
Dat wil ik wel eens meemaken dacht ik. Ik solliciteerde en werd tot mijn verbazing 
aangenomen, maar ik had niets met de politie.’ Er is een andere groep die een 
voorkeur heeft voor wat je zou kunnen noemen de martiale beroepen; politie 
of krijgsmacht, soms in combinatie met een of andere academische voorkeur 
en die dan voor de politie kiest: ‘Tijdens het laatste jaar VWO heb ik geopteerd 
voor zowel een studie KMA (Luchtmacht), NPA als een studie geneeskunde. Bij alle 
drie ben ik door de selectie en loting heen gekomen. Uiteindelijk gekozen voor NPA 
omdat in onze familieomgeving de relatie politie-publiek regelmatig aan de eettafel 
passeerde. Een oudere broer zat bij de politie.’ Vooral voor de oudere generatie is 
het van belang dat de studie aan het RIOHPA of de NPA en de politiecarrière 
een vrijstelling van militaire dienst betekende. Ook was, toen de studiefinan-
ciering nog niet bestond, bij sommigen het motief dat er thuis geen geld was 
voor een universitaire studie, terwijl de ambitie er wel was; de NPA werd door 
het Rijk betaald en was dus gratis voor de studenten. Het werd zo een sociale 
stijgingsroute voor ambitieuze jongeren van onbemiddelde afkomst. Mogelijk 
verklaart dat – die ambitie – ook de relatief grote groep die na de NPA, tijdens 
het werk, nog aan een academische studie begon. Voor sommigen was het 
hinderlijk dat het NPA-diploma geen erkend diploma is, je kunt er buiten de 
politie nergens mee terecht. ‘In 1981 met rechten begonnen, in 1988 afgemaakt. 
Niet afhankelijk zijn van een NPA-diploma.’

Een band via de familie met de politie hielp vaak wel bij de oriëntatie op het 
beroep. Dat motief werd door een aantal politiechefs genoemd. Van drie 
NPA’ers die in 2011 korpschef waren, was de vader politieman, en speelde dat 
gegeven op een of andere manier mee in de keuze voorde politie. Van anderen 
was het een broer of oom. ‘Ik weet nog wat mijn broer zei. Die is denk ik op zijn 
21e bij de politie begonnen. Toen ik zei dat ik bij de politie had gesolliciteerd, zei mijn 
broer: leuk geprobeerd, maar dat gaat niet lukken.  Toen ik beëdigd werd, was mijn 
broer er ook en in uniform, en hij was zo trots.’32 Zoals gezegd was er bij de mees-
ten geen sprake van een ‘roeping’ of een keuze van jongs af aan, maar van een 
soms heel pragmatische keuze voor een vak dat de meesten niet kenden. De 
gymnasiasten onder de korpschefs meldden dat er in hun schoolmilieu zelfs 
een zekere weerzin tegen de politie was; daar ging je zeker niet naartoe. ‘In 
die tijd was in gymnasiumkringen de politie bijna een vijandelijk apparaat. Zo heb 
ik me toen ook wel opgesteld, zo van de politie is allemaal niks en militaristisch en 
zo. Maar mijn broer is zeven jaar ouder en was inmiddels bij de Rijkspolitie en ik 
werd dus eigenlijk vanaf de basisschool daar al mee geconfronteerd. (…) Ik stond na 
het gymnasium voor de vraag wat ga ik nu doen en hij had al een paar keer gezegd 
joh als er een opleiding is die geweldig is, zoals ik het bekijk, dan is het wel die 
NPA-opleiding op de Kleiberg. Ik heb toen gesolliciteerd en wat mij toen al geweldig 
gebonden heeft aan de politie is dat ik per selectieronde dacht, nu flikkeren ze me 

32 Interview zij-instromende korpschef.
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er uit, maar dat gebeurde niet. (…) Ik weet nog dat ik toen ik een paar weken later 
de brief kreeg dat ik was aangenomen dacht: Jezus, als ze dat soort gekke types als 
ik aannemen, dan is het misschien toch wel een leuke organisatie, en dat gevoel is 
eigenlijk nooit meer weggegaan, tot aan korpschef aan toe.’

Bij de zij-instromers, de vrouwen die van buiten de politie rechtstreeks in de 
laag strategisch leidinggevenden werd binnengebracht, lag de start natuurlijk 
anders. De meesten van hen werden geworven via informele processen: ‘Ik 
gebeld door A. Die zei: de positie van voorzitter college van bestuur PA (Politieaca-
demie) komt vrij, dat moet jij gaan doen. Ik heb gesolliciteerd en ik was de eerste 
kandidaat, maar toen werd B geparachuteerd, die kwam bij de minister vandaan 
en bij de voorzitter van de raad van toezicht, Leemhuis. Pas daarna werd ik gebeld 
of ik belangstelling had om bij de politie te gaan werken. Door de testen heen en 
ik kon plaatsvervanger worden. Ik kon plv. worden bij C, die was heel enthousiast. 
Ik zei dat gaat niet, mijn broer werkt bij jou in het korps. Dat gaat niet goed. Niet 
gedaan. Toen werd ik gebeld over regio N. Kennismakingsgesprek met de burge-
meester. (…) Ik ben in 2008 korpschef geworden. (…) In 2007 was het al rond, maar 
Guusje wilde dat als een succes van het nieuwe diversiteitsprogramma claimen. 
En zo ben ik vijf en een half jaar korpschef geweest.’

De liefde voor de politie, die alle politiechefs hebben, ontstaat doorgaans pas 
in de loop van de opleiding en in de praktijk. De hele groep politiechefs heeft 
één ding gemeen: passie voor het werk. Het valt je niet op als je in de organi-
satie zit, je ziet het pas als je wat afstand hebt.

PVR: ‘Wat me opvalt, is dat ik bij alle mensen die ik interview een bijna eindeloze 
betrokkenheid bij het vak tegenkom.’

Respondent: ‘Ja, dat heb ik ook. Heel veel betrokkenheid bij het politievak en heel 
veel betrokkenheid bij politiemensen.’

Die passie grijpt ook de nieuwe categorie vrouwelijke politiechefs, van buitenaf 
ingestroomd. Zonder uitzondering vinden ze het een fascinerend beroep. De 
zij-instromers die bij de reorganisatie van 2013 geen kwartiermaker werden en 
hun toekomst vervolgens buiten de politie kozen, hebben dat met veel pijn in 
het hart gedaan: ‘Ik had me zoooo aan dat vak gebonden.’

Moederkorps en carrièregang
Het politiekorps waarin politiechefs hun carrière gestart zijn, blijkt van 
belang te zijn bij de carrièregang. Dat was in ieder geval zo ten tijde van 
het onderzoek van Boin e.a. (2003). Zij wezen twee ‘scholen’ aan waaruit in 
2003 relatief veel vooraanstaande korpschefs in het land afkomstig waren: de 
Amsterdamse school en de Utrechtse school. Beide moederkorpsen werden 
geleid door inspirerende en vrijmoedig in de openbaarheid tredende korps-
chefs die een visie hadden, die uitdroegen, een sterk stempel zetten op hun 
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korps en die ook werk maakten van de begeleiding van jonge inspecteurs. Dat 
hun ‘Nachwuchs’ ook relatief vaak tot het korpschefniveau doordrong, zegt 
iets over hun kwaliteiten maar vermoedelijk ook over het beeld (misschien 
zelfs de visie) dat het bevoegd gezag, de burgemeester voorop, had van de 
politie. De ‘Nordholts’ en ‘Wiarda’s’ leefden voort in de volgende generatie 
politiechefs, in de voorkeur van burgemeesters voor hun politievisie en met 
de zegen van de beide politieministers. De burgemeesters die een bepaald 
type politiezorg wensten, kozen, zo is het vermoeden, voor mensen uit de 
school van de ontwerpers van die politiezorg. Curieus genoeg waren het na 
de IRT-affaire en na de door sommigen verfoeide Machiavelli-prijs, ministers 
en burgemeesters die ervoor zorgden dat in 2003 nog zes korpschefs uit het 
Amsterdamse kwamen en vijf uit het Utrechtse.

Schoolvorming lijkt verder een nogal tijdgebonden verschijnsel. In de reorga-
nisatie van 1993 was daar nog geen sprake van. Bij die reorganisatie waren tien 
regionale korpschefs afkomstige uit de Rijkspolitie en de andere zestien uit 
verschillende gemeentepolitiekorpsen. Dat was het belangrijkste onderscheid, 
ingegeven door afspraken tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie over de verdeling van korpscheffuncties tussen de beide departe-
menten. Het verschil gemeentepolitiekorps-Rijkspolitie was het belangrijkste 
onderscheid op dat moment. De moederkorpsen van de uit de gemeentepolitie 
afkomstige regionale korpschefs verschilden. Er waren eigenlijk geen domi-
nante korpsen en wat net zo belangrijk was: er waren geen spraakmakende 
korpschefs die het onderscheid tussen het ene en het andere korps beteke-
nisvol maakten. De trekkers van de grote verandering van de politie in de 
jaren negentig begonnen hun carrière in de jaren zestig in de ‘provincie’: in de 
steden Groningen, Utrecht, Haarlem en Apeldoorn. In 1993 was er dus geen 
schoolvorming.

Van de ‘scholen’ van 2003 is na vorming van de Nationale politie van 2013 
op het niveau van de korpsleiding van vier personen en de elf politiechefs 
alleen die van Utrecht over. Twee leden van de nieuwe nationale korpsleiding 
en nog eens drie van de politiechefs komen oorspronkelijk uit Utrecht. Uit 
Amsterdam komt er nog één, vanuit het korps Rijkspolitie twee. De nationale 
korpschef begon in Rotterdam met naast hem één van de politiechefs. De 
Utrechtenaren in de top van de Nationale politie melden nog expliciet hun 
hoofdcommissaris als inspiratiebron. Bik, de plv. korpschef van de Nationale 
politie, zei bij de uitvaart van Wiarda: ‘Op de een of andere manier was hij er 
altijd op het moment dat ik hem nodig had. Met een voorbeeld krijgt het wellicht 
wat meer reliëf. Het zal in het begin jaren negentig zijn geweest dat ik op een zon-
dag algemeen commandant was bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht-Ajax. Altijd 
beladen, altijd spannend. De algemeen commandant was in die tijd voortdurend op 
straat in zijn verbindingenauto op de plek dicht bij de ellende. Al rond een uur of 10 
in de ochtend voor de wedstrijd die om 14.30 uur zou beginnen, liep het in de bin-
nenstad in Utrecht fors uit de hand en raakten grote supportersgroepen met elkaar 
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slaags. Een grote groep Ajax-supporters had bovendien een kroeg gekraakt en om 
escalatie te voorkomen besloot ik de tent leeg te halen (en dat ging niet zachtzinnig) 
en alle supporters af te voeren naar het stadion, daar de hekken te laten openen en 
ze op te sluiten in de supportersvakken. Dit in afwachting van het begin van de 
wedstrijd die pas een paar uur later zou aanvangen. Radio M deed daar niet al te 
positieve verslaglegging over en Jan, die blijkbaar thuis zat te luisteren, vroeg via de 
meldkamer om hem te informeren. Ik belde hem op en legde hem met kloppend hart 
de situatie uit, omdat ik ook wel besefte dat dit een discutabele afweging was. Hij 
luisterde goed, stelde een paar vragen en sprak aan het eind drie woorden: “Goed 
gedaan jochie.” Ik zal dat moment nooit vergeten, omdat het voor mij ook symboli-
seert waar een baas voor is: Als het moeilijk wordt ga je voor je mensen staan, zorg 
je dat ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en aan het werk blijven.’

Zij-instromers hebben geen moederkorps. Zij werkten het grootste deel van 
hun leven op leidinggevende posities binnen overheid, bestuur of bedrijfs-
leven. In de regionale korpsen treffen we in 2011 vijf zij-instromers-korpschefs 
aan, vrouwen die vanuit een andere carrièrelijn in de top van de politie zijn 
binnengekomen. Juist zij brengen ervaring van buiten mee de politie in: bur-
gemeester, gevangenisdirecteur, beroepsofficier, directeur handhaving in een 
gemeente, leidinggevende in de zorg. Ieder van hen brengt, behalve de exper-
tise uit het actuele beroep, ook een schat aan ervaring uit eerdere beroepen 
mee.

2. Boven het maaiveld: wat maakt iemand politiechef?

De vraag hoe het komt dat iemand politiechef wordt, is gemakkelijker gesteld 
dan beantwoord. Boin e.a. (2003) gaven op basis van hun materiaal van de 
regiochefs een beeld. Ze zijn, zo is hun eerste constatering, meer dan gemid-
deld ambitieus. Daarnaast zijn het:
• ongebroken lijnbazen: ze hebben succesvol geopereerd als chefs van gro-

tere eenheden;
• mensen die op kritieke momenten ze de juiste beslissingen hebben geno-

men;
• mensen die de aandacht op zich gevestigd hebben door een landelijke 

functie of taak; leiders van baanbrekende projecten;
• succesvolle leiders van belangrijke veranderingsprojecten.

Opvallend is daarbij dat burgemeesters van de grootste steden een voorkeur 
hebben voor korpschefs, (nu politiechefs) die ze kennen en waarmee ze 
gewerkt hebben. Vertrouwen is het sleutelwoord daarin. Dat is voor burge-
meesters in het bijzonder van belang, omdat de zwaarte van veiligheids- en 
openbare orde vraagstukken sterk is toegenomen. Veiligheid is de zwaarste en 
meest gevoelige portefeuille van de burgemeesters van steden als Amsterdam, 
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Rotterdam en Den Haag geworden, en dan is een goede en ervaren politiechef 
een voorwaarde voor het overleven van de moderne grotestadsburgemeester. 
De regionale korpschefs – nu de politiechefs – en hun waarnemers in die 
steden houden zich intensief met het operationele politiewerk bezig. Er is 
dagelijks contact tussen de burgemeesters van de drie grote steden en de poli-
tiechefs of een van hun vervangers. De politiechefs van de drie grootste steden 
zitten in het Driehoeksoverleg over de stad. Bij de benoeming van regionale 
korpschefs in Rotterdam en Den Haag was het ‘gewerkt hebben met’ een van 
de factoren die de burgemeester tot een uitgesproken voorkeur voor een kan-
didaat bracht. Dat gold daarna voor de politiechefs ook. Het belang van een 
goede man of vrouw is zo groot, dat goede kandidaten soms onder grote druk 
worden gezet om de vacature te vervullen. Zo was Nordholt aanvankelijk niet 
geïnteresseerd in het korpschefschap van de Amsterdamse politie. De burge-
meester heeft veel moeite moeten doen, ook in rechtspositioneel en financieel 
opzicht, om hem in 1989 in Amsterdam te krijgen. Maar hij was niet de enige. 
Sommige regiochefs vreesden de belasting of meldden dat ze liever binnen 
het korps met inhoudelijk werk bezig waren en niet zaten te wachten op het 
korpschefschap: Dat hielp niet: ‘In oktober zou ik directeur worden. Dat wilde ik 
graag, maar ik wilde ook meer tijd thuis doorbrengen. Als je directeur bent van half 
A onder deze burgemeester, dan ben je zeven dagen in de week aan het werk. Dat 
was hij namelijk ook. Ik kreeg van hem de vraag of ik korpschef wilde worden, maar 
ik zei dat ik niet geïnteresseerd was. Ik wilde minder gaan werken en niet langer 
zeven dagen in de week. Ik heb hem nog alternatieven gegeven (…). Vrijdagochtend, 
ik reed op de Rijksweg, toen belde burgemeester K. Hij wilde mij spreken en kwam 
bij mij naar het bureau, vrijdagmiddag half twee. Ik kom bij jou, zei hij. Toen 
wist ik al hoe laat het was. Ik wil dat jij het doet, zei hij, ik doe een beroep op jouw 
 loyaliteit.’ Hij deed het.

Een ander voorbeeld is nog curieuzer en geeft een beeld van de soms inge-
wikkelde processen bij benoemingen en het incidentmanagement van een 
burgemeester.

‘Ik was plv. korpschef. Ik had niet, echt niet, de ambitie om korpschef te worden. De 
zittende korpschef werd ziek en vertrok en ik werd waarnemend korpschef. Ik heb 
toen de burgemeester gemeld: voor alle duidelijkheid; ik solliciteer niet, dus van mij 
heb je geen last. Het heeft ruim een jaar geduurd. Uiteindelijk werd G korpschef. 
Hij had een gesprek gehad met de OR en die had de burgemeester negatief geadvi-
seerd, maar hij werd het toch. (…) Het ging na een maand of elf gruwelijk mis. Ik 
werd gebeld door G, de korpschef, ik moest onmiddellijk terugkomen. We zaten met 
het hele MT aan een grote tafel. De korpschef vertelde dat de OR het vertrouwen in 
hem had opgezegd en dat hij had besloten hoe hij het ging oplossen. Zijn oplossing 
was dat ik zou moeten vertrekken. Toen gebeurde er iets bijzonders. Een van de 
leden van het managementteam stond op en zei: als hij weggaat, ga ik ook weg. Dat 
deden ze achtereenvolgens allemaal. Ik vroeg toen: weet de burgemeester dit? Ja, zei 
hij, ik heb het doorgesproken. Ik zei, ik ga toch bellen. Ik belde de burgemeester en 
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die zei; ik weet van niks. Ik zei dan moet je nu wel heel snel komen, want dat is heel 
nodig. Het resultaat was dat ik nadat ik ’s middags eerst door G was ontheven van 
mijn functie en ’s avonds waarnemend korpschef was. (…) Ik heb toen weer gezegd: 
burgemeester, je hebt van mij geen last, ik doe niet mee. H. zou vervolgens de nieuwe 
korpschef moeten worden, die heb ik ontvangen, alle stukken gegeven, hij heeft met 
het RMT gesproken. Ik werd gebeld door de burgemeester, die zei: we zijn eruit. Dat 
is mooi, zei ik. De burgemeester zei: je begrijpt het niet: jij wordt het. Ik zit niet zo 
snel om woorden verlegen, maar ik viel toen toch even stil. Daarna zei ik maar dat 
kan helemaal niet, want ik ben plaatsvervanger hier, dan mag je geen korpschef 
worden. De burgemeester zei: ik heb het met de minister al geregeld, en dat had ze 
gedaan. Ze hadden mij niets gevraagd en ik heb geen nee gezegd.’

Sommigen waren dus korpschef tegen wil en dank, maar dat geldt voor de 
meesten niet, die waren bereid om mee te doen in soms lastige procedures 
waarin niet zelden de opvattingen van burgemeesters en het ministerie over 
de goede kandidaat uiteenliepen.

PVR: ‘Hoe komt het dat jij korpschef geworden bent?’

Dat was de vraag die ik een aantal van hen gesteld heb.

A: ‘Ik heb me die vraag ook wel gesteld. Ik vond het mooi dat ik met mijn stijl van 
werken korpschef mocht worden. (…) Ik heb bewezen effectief te zijn in de omgang 
met het bestuur, maar ook met soms hele horkerige collega’s en daar energie uit te 
halen. Mijn korpschefschap heeft meer te maken met het leggen van verbinding, 
dan met de inhoud van het vak. Mijn uitdaging is om een zo mooie organisatie als 
de politie als partner te positioneren in de samenleving.’

B. ‘Ik heb een aantal malen keuzen gemaakt die niet in een carrièrelijn liggen, 
omdat ik inhoudelijk ambitie heb. Ik wil wel winnen. Ik heb nooit gezegd: ik wil 
korpschef worden. Ik had vermoedelijk allang in het oosten korpschef kunnen wor-
den, maar ik koos voor de grote steden en voor de inhoud. (…) Je maakt altijd 
wel situaties mee die het verschil kunnen maken, je bazen, de korpsleiding en het 
bestuur moeten wel een beetje rustig van je worden, het idee hebben dat het wel in 
goede handen is, dat helpt wel. En daar moet je ook een beetje geluk bij hebben.’

C. ‘Je weet dat nooit helemaal, lot of toeval. Ik heb de omgang met lastig bestuur 
ontwikkeld, powerplay geleerd. Ook bruggetjes bouwen in het bestuur. (…) Het is 
ook een gunfactor; durf ik het met je aan of niet. Burgemeesters moeten het gevoel 
hebben dat de politiechef opdrachten goed uitvoert. Burgemeesters willen niet ver-
rast worden, ze kunnen doorgaans goed tegen nee, maar ze willen niet verrast wor-
den. Een burgemeester moet weten wat hij moet vertellen aan de gemeenteraad. 
Als je dat doorhebt en dat kunt doen, dan is de aansluiting er. Dat geldt zeker voor 
burgemeesters van grote steden. Dat vertrouwen moet er zijn omdat hij maar een 
half uur heeft om zaken met je te doen.’
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D. ‘Waarom ben ik korpschef geworden? Ik had misschien niet de meest uitge-
sproken visie op het toezicht in de openbare ruimte of op de opsporing, maar ben 
een vertrouwenwekkende figuur voor de regioburgemeester en de hoofdofficier. Dat 
gecombineerd met een brede politie-ervaring. De korpsbeheerder wilde graag een 
authentiek figuur voor zich hebben, de HOvJ zocht naar vakmanschap, zodat hij 
op recherchegebied geen risico’s liep. Daarnaast ben ik wel iemand die partijen met 
elkaar verbindt.’

E. ‘Als er een nieuwe burgemeester komt dan moet dat opnieuw groeien. Zeker, 
als er een nieuwe burgemeester komt en ik accordeer niet met hem, dan gaat de 
hiërarchie werken en dan weet ik dat ik weg moet. Daar heb ik ook helemaal geen 
hartzeer over want zo gaat dat.’

De relatie met het bevoegd gezag staat, niet verrassend, centraal in de benoe-
mingen. Zagen we in de jaren negentig het bevoegd gezag zoeken naar kan-
didaten met een moderne visie op de politie, die community policing-achtige 
trekken heeft, nu is er meer aandacht voor de manier waarop de politiechef 
zijn burgemeester helpt bij de aanpak in het sterk politiserende werkveld.

De vraag waarom Bouman de eerste nationale korpschef is geworden heb 
ik hem niet gesteld, maar wel aan zijn omgeving. Het antwoord is helder: 
hij is gekozen om de reorganisatie te leiden. Daar is hij geknipt voor, was 
de gedeelde opvatting. Helder leiderschap, uitzetter van lange lijnen die hij 
vasthoudt, als persoonlijkheid krachtig en krachtig genoeg om de minister 
tegenspel te geven en ook om de oude regiokorpschefs die meegingen naar 
de Nationale politie leiding te geven en te disciplineren. Hij was ervaren in 
de politie, en dus herkenbaar voor de organisatie, het Openbaar Ministerie en 
de AIVD.33 Eén bovenal: hij was vermoedelijk stressbestendig genoeg om de 
reorganisatie uit te dienen.

Praktijkervaring: ‘Mijn eerste baan bij de politie was chef van een 
arrestatieteam’

Wie vraagt naar de loopbanen van politiechefs, krijgt een boeiende opsom-
ming van functies die ze vervuld hebben. Sommigen van hen zijn echte 
recherchedieren geweest, anderen hebben vooral ‘blauwe’ functies gehad, de 
meesten hadden combinaties van beide. Als je ervoor gaat zitten om erover te 
praten, hebben ze allemaal bijzondere dingen meegemaakt in de loop van hun 
carrière. En zoals Boin e.a. (2003) al constateerden: met goede afloop. Het is 
van belang om die praktijkervaring te noemen, omdat het verwijt van politie-
mensen op de werkvloer, een verwijt dat krachtig werd verwoord door de poli-
tievakbonden, nu juist was dat de regionale korpschefs weggedreven waren 

33 Bouman was in die zin a-typisch dat hij als agent begon, via een rechtenstudie bij het 
OM terechtkwam en later bij de politie terugkwam als korpschef van het regiokorps 
Haaglanden. Hij volgde nooit de opleiding voor hogere politieambtenaren.
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van de politiepraktijk en dat politiemensen zich in de steek gelaten voelden 
door hun superieuren: dat die geen tijd en naar het scheen geen belangstel-
ling meer hadden voor de politiepraktijk en onvoldoende ruggensteun gaven 
bij incidenten. Aan die vermeende tekortkoming, bevestigd door de voorzitter 
van de Raad van Korpschefs (RKC) (Kuijs 2012), ligt geen tekort aan kennis of 
aan ervaring ten grondslag. In tegendeel: er ligt een berg van ervaring met het 
politiewerk en het leidinggeven aan politiemensen opgestapeld in de cv’s van 
politiechefs. Het was ook geen gebrek aan interesse. Het was, zo luidt mijn 
stelling in hoofdstuk 4, de verambtelijking van het korpschefschap binnen het 
tijdvretende regionale politiebestel waartegen politiechefs zich onvoldoende 
wisten te verzetten.

3. Een elite tegen wil en dank

‘Chief constables are a powerful elite group of growing importance’, aldus 
 Reiner (1991) in zijn studie over Engelse politiechefs. In het egalitaire Neder-
land is de term elite ongebruikelijk, hij heeft een negatieve connotatie. Je zult 
geen politiechef op het gebruik van die term betrappen, ook omdat hier nau-
welijks elitebewustzijn is. Wel wordt af en toe nog verwezen naar het ‘old boys’ 
network’ van hogere politieambtenaren die elkaar nog kennen van ‘Hilver-
sum’ of van ‘Apeldoorn’, steden waar de opleidingen voor hogere politieambte-
naren achtereenvolgens gevestigd waren. Dat kan een verwijzing zijn naar iets 
dat elitevorming kan heten, maar politiechefs kijken niet zo naar hun eigen 
beroepsgroep. Maar op de keper beschouwd gaat het zeker om een invloed-
rijke groep mensen, die een centrale positie bekleedt binnen de overheid, die 
heel herkenbaar is, waarvan de leden elkaar goed kennen, opereren binnen 
strategische, bestuurlijke en maatschappelijke netwerken en een belangrijke 
invloed hebben op de hele politie.34 ‘Je kwam in een gezelschap mensen terecht die 
ondanks het feit dat ze deden alsof ze gewoon waren, niet gewoon waren. Er gaan 
veel deuren voor je open als korpschef ’, aldus een van de na 2000 zij- instromende 
chefs. Ze hebben een gedeelde en interne opleiding, weten nog wie in welke 
jaargroep van de Nederlandse Politieacademie heeft gezeten, hebben vaak 
een gemeenschappelijke historie in de politie en delen een cultuur. In weten-
schappelijke zin is het dus zeker een elite, zij het een tegenstribbelende. Rei-
ner schreef vroeg in de jaren negentig over de Engelse chief constables dat de 
groep van groeiende betekenis was, sommige leden ervan waren prominente 
publieke figuren geworden die regelmatig opdoken in de media en soms in 
publieke debatten over politiezaken. Dat betrof Engelse politiechefs, maar het 
had over Nederland kunnen gaan. De Nederlandse politiechefs die in de loop 
van de jaren tachtig uit de bescherming van hun hoofdbureaus stapten en het 

34 Zie voor een definitie van elites Thoenes 2001 p. 5.
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publieke debat over politieproblemen aanzwengelden en aangingen en zelfs 
de politieke agenda mede gingen bepalen, waren dus geen exclusief Neder-
lands fenomeen. Ook in Engeland kwam je het tegen.

Gesloten en specifiek
‘Hogere politieambtenaren’ zoals de categorie vroeger heette, werden opge-
leid op de Nederlandse Politie Academie (NPA) in Apeldoorn. Apart lande-
lijk onderwijs voor hoger politiekader was in 1949 een eerste beweging naar 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de toen zeer versplinterde Neder-
landse politie. Het was ook een eerste vorm van professionalisering en uni-
ficatie van de opleiding van hoger kader naar het voorbeeld van de militaire 
opleidingen, de KMA en het KIM. De opleiding was eerst twee jaar, een soort 
vervolgopleiding voor mensen die in militaire dienst waren geweest daar 
reserve officier waren geworden. Vervolgens werd in 1959 een derde jaar toe-
gevoegd en in 1969 werd het een vierjarige opleiding op HBO-niveau. De 
selectie was in handen van de ministeries en van de politietop. De opleiding 
was intern, aanvankelijk in internaatvorm, later, toen het militaire karakter 
ervan verminderde, meer campusachtig. Het was een bedrijfsopleiding, het 
diploma gaf geen ‘credits’ binnen het reguliere onderwijs. De selectie ervoor 
was zwaar en kon dat ook zijn omdat er altijd veel meer gegadigden voor de 
opleiding waren dan plaatsen. Voor jonge geïnteresseerden was dat een van 
de uitdagingen; kijken of ik erbij kan komen. De omvang van de jaargroepen 
varieerde en was afhankelijk van de behoefte aan politie-inspecteurs en Rijks-
politieofficieren.

De voorloper van de Nederlandse Politie Academie was het Rijksinstituut tot 
Opleiding van Hogere Politieambtenaren (RIOHPA) in Hilversum. De korps-
chefs die in 1993 de leiding kregen over de nieuwe regionale politiekorpsen 
waren nagenoeg allemaal nog drie jaar in Hilversum opgeleid. De groep die 
in 2012 het stokje overgaf aan de leiding van de Nationale politie kwam van de 
NPA, alle RIOHPA-mannen waren inmiddels met pensioen.35 Wat ze deelden, 
was het besef dat ze gevormd werden voor een leidinggevende functie binnen 
de politie. Wat ze ook deelden, was het besef dat ze een uitzonderlijke groep 
waren, een groep die uit velen geselecteerd was en dus wel heel goed moest 
zijn en waarvan een aantal de hoofdcommissarisrang zou gaan vullen. Die 
opleiding was meer dan een opleiding; het was een vormingsinstituut: ‘Het 
internaat is een vormingsformule. Dat er onderwijs wordt gegeven en dat dit 
onderwijs efficiënter kan plaatsvinden door de leerlingen van de instelling 
te “interneren” is van secundair belang voor een goed begrip van functie en 
structuur van het internaat. Het internaat is immers, zoals de geschiedenis 
aantoont, primair een sociale pressurecooker, en als zodanig een van de meest 
geniale uitvindingen inzake mensenbeheersing. (…) Sociologisch is het de 

35 Uitzondering waren natuurlijk de vrouwelijke korpschefs die vanaf 2000 op korpschef-
niveau binnen begonnen te komen. 
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vorming van een korps’ (Van Doorn 1965, 66). Dat was de opleiding in Hil-
versum en later die in Apeldoorn; de vorming van een korps, specifiek voor de 
politie. Korpsvorming is een manier om gedeelde idealen en visies te ontwik-
kelen en samenhang in het handelen van de top van de politie te bewerkstelli-
gen. Korpsvorming maakt de ontwikkeling van institutionele elites mogelijk. 
Internalisering van waarden maakt daarvan deel uit. Op de achtergrond is 
de sturing ervan door bestuur en politiek zichtbaar. Het ging er steeds ook 
wel om de top van de politie betrouwbaar te laten zijn. Korpsvorming is ook 
indoctrinatie.

De afbraak van het oude bastion
De komst van het nieuwe politieonderwijs in 2002 betekende het einde van 
de afzonderlijke opleiding voor de categorie ‘hogere politieambtenaren’. De 
Nederlandse Politie Academie, de vierjarige beroepsopleiding voor politie- 
inspecteurs en hoger, verdween en de aparte categorie hogere politieambtena-
ren is afgeschaft. Wie ambities heeft om leiding te geven moet, zo is de leer 
die vanaf 2000 dominant werd, in de politiepraktijk eerst blijk geven dat hij 
daartoe de vaardigheden bezit, daarna kan hij, als de korpsleiding dat goed-
vindt, een BA- of een MA-opleiding volgen aan de nieuwe Politieacademie. 
Die is gestructureerd naar het reguliere onderwijs en kent ook de niveaus 
daarvan. Een systeem dat in 1949 werd gecreëerd door de oprichting van een 
gemeenschappelijke opleiding voor de leiding van de politie, van de vorming 
van een korps, kwam tot een eind. Het was destijds een eerste beweging naar 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de hele Nederlandse politie en een 
eerste gemeenschappelijke poging tot professionalisering van de opleiding 
van hoger kader.

Het waren vanuit de politie vooral de mensen die de vermaatschappelijking 
van de politie voorstonden, die aan de wieg stonden van de ontmanteling van 
de oude opleidingen met de gesloten formule. Een van de eersten die ageerden 
tegen het opleidingssysteem was Nordholt. In 1993 maakt hij een eind aan wat 
Zwart (1999) de exclusiviteit van het leidinggeven noemde. Niet alleen bazen 
gaven leiding in zijn korps. Iedereen die werkprocessen stuurde, gaf leiding. 
Leidinggeven werd gedemocratiseerd. Wiarda en Straver richtten zich op de 
geslotenheid van de opleidingen, die veel te weinig op de samenleving gericht 
waren, die buiten de steden op de hei of in het bos lagen, zo betoogden zij: 
van een andere tijd. Een politie die midden in de samenleving staat vraagt een 
opleiding die daar ook middenin staat: in de steden en niet ver weg en weg uit 
interne systemen. Het paste naadloos in de maatschappelijke ontwikkelingen 
en in die in het reguliere onderwijs in de laatste decennia van de vorige eeuw.

Normalisering en versmalling
De groep die op de oude NPA is opgeleid, heeft de visie en de kracht gehad 
om het eigen systeem te helpen opblazen. De normalisering van de politie-
opleiding in 2002 maakte een einde aan de oude ‘officiersopleiding’. De 
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opheffing van een aparte eigen NPA-opleiding kan worden gezien als een daad 
van gelijkwaardigheid: er is geen aparte toegang meer voor de bazen binnen 
de politie, het einde van een structuur die elitevorming mogelijk maakte. Het 
was ook een buiging naar de politiepraktijk, want nu moet eerst in de prak-
tijk duidelijk worden of iemand geschikt is voor leidinggevende posities. Het 
was ten slotte ook een buiging naar de normaliteit van de politiefunctie. Het 
nieuwe politieonderwijs was normaal onderwijs geworden, onderwijs zoals dat 
in onze egalitaire samenleving wordt voorgestaan en gegeven. In het nieuwe 
onderwijs was ook geen plaats meer voor een aparte opleiding voor hogere 
politieambtenaren. Leidinggevende functies werden daarna door en vanuit de 
korpsen en nu de Nationale politie. Die biedt kandidaten aan voor opleidingen 
voor leidinggevenden op diverse niveaus. De oude NPA, die een exclusieve 
toegang bood tot leidinggevende posities binnen de politie, verdween en dat 
gold ook voor de informele samenhang die door NPA-jaargenoten binnen de 
Nederlandse politie was ontstaan. Ook de elitevorming is afgeschaft. Er is nog 
niets voor in de plaats gekomen.

Gezocht: nieuwe elitevorming
Deze verandering, deze egalisering van het onderwijs, heeft een einde 
gemaakt aan korpsvorming als vormings- en opleidingsdoelstelling binnen 
de politie. Er ligt nu geen vormingsideaal voor de groep leidinggevenden 
binnen de politie meer onder het politieonderwijs. Alleen voor vorming van 
de strategische managementgroep is in de SPL aandacht. De vraag blijft hoe 
nu een gemeenschappelijke waardeoriëntatie, een gedeelde visie op het werk 
en een gevoel van verbondenheid met de organisatie en haar taak binnen de 
leiding van de Nationale politie wordt gecreëerd en in stand blijft. De waar-
den die voor de nieuwe Nationale politie zijn geformuleerd door de generatie 
bazen uit de oude regionale politie moeten, als ze duurzaamheid hebben, ook 
tot gemeenschappelijke cultuurelementen worden. Die is er nog niet. Daarin 
spelen bazen een centrale rol en daarin spelen opleidingen een centrale rol. 
De gemeenschappelijkheid binnen de groep politiechefs en de korpsleiding 
heeft nu nog de oude vormingsformule van de NPA als basis. Dat ‘korps’ 
‘faseert uit’, om een uitdrukking uit de strijdkrachten te gebruiken, maar er is 
nog geen nieuw. Er is geen beeld van een nieuwe elite om die term toch maar 
weer te gebruiken, geen beeld van haar vorming en er is – en dat is wellicht 
nog erger – geen gemeenschappelijk beeld van een politie voor de toekomst. 
Maar de zorg en de discussie, de ruzies zelfs die kenmerkend zijn voor zo’n 
toekomstoriëntatie moeten een kader krijgen. Er moet een nieuwe vormings-
formule worden ontwikkeld voor een elite die zo niet wil heten maar het wel 
is, en die leiding moet geven aan een nu wel heel grote organisatie waarin 
gemeenschappelijkheid alleen al vanwege de schaal lastig is te realiseren. Dat 
moet gebeuren in een omgeving waarin nieuwe onzekerheden opkomen en 
waarin dreiging en persoonlijk risico zijn toegenomen. Korpsvorming wordt 
weer noodzaak.
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4. Generaties hoofdcommissarissen

Je kunt de vraag wie politiechef werden ook in de tijd zetten, in generaties. 
Regionale korpschefs spraken zelfs van generaties. In de periode vanaf 1993 
zijn er ten minste vier aan te wijzen.

De eerste, de oude, is de generatie die de reorganisatie van 1993 heeft gereali-
seerd. Het waren hoofdcommissarissen van de gemeentepolitie en districts-
commandanten van de Rijkspolitie. Het waren overgangsfiguren, zeker de 
korpschefs van de gemeentepolitie bleven sterk gemeentelijk georiënteerd. 
Het is ook de generatie die ‘community policing’ als het teampolitieconcept 
heeft geïntroduceerd en gerealiseerd in Nederland – vernieuwers dus – en 
mensen met een hoog profiel: dominante korpschefs met een democratische 
politie visie. Bazen, niet wars van structuurveranderingen binnen de korpsen, 
ook na 1993. Relatief veel van hen vertrokken voortijdig, gebutst door de 
 re organisatie van 1993, zoals we later nog zullen zien. ‘C was meer een korps-
chef oude stijl: in de pers, in de presentatie en intellectuele gesprekken voeren. Ik 
had daar niet zo veel mee, wel met hem als persoon. Mijn vorming in militaire 
dienst en mijn opvoeding hebben mij anders gemaakt. C mat zich aan mensen 
als Jan Wiarda en Eric Nordholt. Die kregen de Machiavelli-prijs en daarna was 
het gedaan. Het leek lange tijd dat dat het ideaalbeeld was waaraan korpschefs 
moesten voldoen. Die moesten Nederland kunnen vertellen wat goed voor hen was.’

De tweede generatie was de generatie die rond 2000 aan de macht kwam. 
Het was een gegeneerde generatie: gegeneerd over de manier waarop de oude 
generatie onderlinge conflicten uitvocht en niet of slecht tot samenwerking 
in staat was en bovenal niet in staat was om de IRT-affaire te voorkomen 
of op een fatsoenlijke manier op te lossen. De Machiavelli-prijs was in hun 
terugblik eerder een testimonium paupertatis dan een onderscheiding. Deze 
tweede generatie wilde de brokken lijmen en zette in op samenwerking tussen 
de regionale korpsen en op minder ego. Daarnaast richtte ze zich op het bou-
wen van een samenwerkingsstructuur die ook bovenregionale problemen tot 
een oplossing zou kunnen brengen. De eerste generatie was in meerderheid 
niet tot die samenwerking bereid geweest, de tweede wel. De tweede generatie 
zweeg bovendien ook nog. Deels vrijwillig, deels ook na hints van het bevoegd 
gezag, zag deze generatie op een enkele uitzondering na af van een publiek 
profiel. Ze schuwde de publiciteit.36 De tweede generatie kreeg te maken 
met de nieuwe sturingspretenties van de Rijksoverheid en de korpsen moe-
ten prestaties gaan leveren, gaan administreren en verantwoorden op straffe 
van sancties. Management als technische activiteit kwam voorop te staan. ‘Er 
zijn daarna generaties korpschefs gekomen die een heleboel veranderingen hebben 

36 Zoals gezegd; de indeling in generaties was niet absoluut. Wiarda bijvoorbeeld, een van de 
leden van de oude generatie, bleef tot 2003 korpschef, de tijd waarin de tweede generatie al 
aan de macht was.
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gebracht maar dit keer niet vanuit het vak. Heel veel van de veranderingen hadden 
te maken met management en waren geïnspireerd op het new public management 
en niet op de politiepraktijk. De resultaatsturing, de sturing op getal en daaraan 
gerelateerde productieprocessen; het procesgericht denken, de wasstraten bij de 
opsporing.’

De derde generatie is die van omstreeks 2006. Het waren de cultuuraanhan-
gers. De breuk met de oudere generaties is niet zo absoluut als die met de eer-
ste generatie. Structuurveranderingen werden afgewezen, een beweging die 
eigenlijk al na 2000 zichtbaar werd. Sturing door cultuurinterventies werden 
dominant en de groep veranderde door de uitbreiding van het aantal vrouwen. 
Het aandeel van ‘bazen’, nam af, dat van procesbegeleiders en binders toe. 
Ik heb het in een van de interviews voorzichtig ‘feminisering’ van politie-
leiderschap genoemd, maar die term sloeg niet aan. Beheersmanagement en 
pogingen om de samenwerking boven en tussen de regiokorpsen op orde te 
krijgen werden nog dominanter. Het is deze generatie die ook ten slotte de 
moed daarin verliest: Zij kiest voor Nationale politie.

De vierde generatie is die van de bouwers van de Nationale politie. Veel van 
de leden van deze generatie behoren ook tot de derde generatie en zij heb-
ben de omslag moeten maken van de verdediging van het regionale bestel 
en de afwijzing van een Nationale politie, naar de omarming ervan. Die ver-
andering van visie kostte hun geloofwaardigheid bij het bestuur, maar ook 
binnen de korpsen. De nieuwe setting is een heel andere; er is een nationale 
baas. De meesten moesten daar aan wennen, maar met enig zachte drang 
lukte dat wonderwel. Drie leden van de groep kwartiermakers waren eerder 
geen korpschef geweest, de anderen wel. Er is een sterke gemeenschappelijke 
 oriëntatie op het bouwen van het nieuwe korps gegroeid. De contouren ervan 
zijn ook gemeenschappelijk getekend.

Er is een vijfde generatie, die is echter nog slecht zichtbaar. Het is de genera-
tie die, als de rookwolken van de reorganisatie van 2013 zijn opgetrokken, de 
inmiddels gerealiseerde Nationale politie gaat her-vormgeven, een beweging 
die onvermijdelijk is zoals zij in de periode na 1993 onvermijdelijk was. Die 
her-vormgeving wordt veel minder gehinderd door de cultuur en de ervaring 
van het regionale en misschien zelfs van het oude gemeentelijke politiebestel. 
Bij die her-vormgeving past een antwoord op de vraag naar de toekomstige 
behoefte aan politiezorg en de wijze waarop daaraan vorm wordt gegeven.

5. Wie het werden

De cultuur van de politietop is een heel egalitaire. Dat was ze toen de vaders 
van de politiechefs overwegend van eenvoudige komaf waren, dat is ze nog 
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steeds, nu de variatie in afkomst is toegenomen. De politietop is een elite die 
weigert zich zo te noemen. Dat heeft iets moois. Het zelfbeeld is dat van de 
politieman of -vrouw, de identificatie met de basis is sterk. Maar de realiteit 
binnen de organisatie was een heel andere geworden. Er waren nu managers, 
die ondanks zichzelf een steeds grotere afstand hadden tot de werkvloer en 
waartegen het verwijt dat ze het contact met de werkelijkheid van de uitvoe-
ring verloren hadden, op een enkele uitzondering na, terecht was. Ideologie, of 
misschien zelfs identiteit en rol dreven uit elkaar. Die beweging naar manage-
ment werd ingegeven door twee factoren. De eerste factor was de noodzaak 
om een snel verouderend politiebestel met een aantal noodverbanden in de 
lucht te houden. De noodverbanden werkten niet voldoende, maar vergden 
wel heel veel overleg, voorbereiding en coördinatie. De tweede factor was de 
na 2000 snel toenemende centrale sturing bij werving, selectie en opleiding 
van politiechefs. Die sturing kreeg als ‘Leitbild’ de publieke manager, niet de 
politiebaas. Ze had twee polen: de opleiding, en de selectie en benoeming. De 
opleiding voor het strategisch management kwam in handen van de politie-
opleiding – na 2000 gecentraliseerd, en gemoderniseerd en gelijkgeschakeld 
met het reguliere onderwijs – en had persoonlijk groei en bestuurskundige 
en beheersmatige vaardigheden als hoofdlijnen. Het politieonderwijs voor 
de strategische top werd overgelaten aan de politie en aan de burgemeesters. 
De werving, selectie en benoeming van korpschefs was in handen van het 
ministerie van BZK en het bevoegd gezag. Het MD-beleid voor de politie werd 
ondergebracht binnen de ABD. De korpschef was in de ogen van de ministe-
ries overheidsmanager geworden. Die beweging paste ook in de strategie om 
meer leden van minderheden van buiten de politie in de top van de politie te 
laten instromen. Die konden voldoen aan het profiel van de publieke manager, 
maar niet aan dat van de politiechef.

De voorbereiding voor de Nationale politie markeert de radicale heroriënta-
tie van het leiderschap van de politie. De praktijk kwam in ieder geval in de 
geschreven boodschappen, in de kleding en uitrusting en in de retoriek van 
de leiding weer centraal te staan. Praktijkoriëntatie is de alles doordesemende 
kern van het nieuwe politieleiderschap, is de boodschap van het ontwerpplan 
Nationale politie. De opleidingen van de School voor Politieleiderschap wer-
den stopgezet in afwachting van het ontwerp van nieuwe, nu veel meer op 
de praktijk georiënteerde leiderschapsleergangen. Politiechefs moesten daar-
naast deelnemen aan de beroepsvaardigheidstest voor wapendragenden. De 
nieuwe nationale korpschef profileert zich als een man van de praktijk en 
heeft een voorkeur voor het praktijkuniform boven het meer geklede tenue dat 
normaal wordt gedragen. Er zijn opvallend meer leidinggevende politiemen-
sen in het ‘veldtenue’ te zien dan daarvoor.

Intussen blijft de vraag naar de vorming van een nieuwe elite en naar de 
inhoud van de traditie waarin politiechefs na 2013 staan, voorlopig openstaan.



Deel II

Maatschappelijke dynamiek 
en politiechefs
‘Pathologisch alert’, zo kwalificeerde een van de regionale politiechefs zich
zelf. Dat zullen ze niet allemaal van zichzelf zeggen, maar met een voortdu
rende staat van paraatheid over wat zich in hun gebied kan afspelen zijn alle 
politiechefs behept. Het is een deel van hun beroepshouding. Ze hebben 
een antenne voor incidenten klein en groot, die tot de dagelijkse routine 
horen maar kunnen uitgroeien tot mediagebeurtenissen, maar ook voor 
bewegingen die indicaties zijn van verschuivingen in de samenleving. Die 
maatschappelijke dynamiek vormt het onderwerp van dit deel. Het is de 
‘vraagzijde’ van politiewerk vanuit de samenleving. Politieke knooppunten 
staan centraal in dit deel omdat ze zowel incidenten opleveren als politie
chefs en bestuurders voor de vraag zetten wat er precies aan de hand is en 
wat daar eventueel in visie, aanpak en eventueel in de verandering van de 
organisatie aan te doen is. De worsteling van politiechefs met de jaren zestig 
– een politiek knooppunt met belangrijke consequenties – en de tijd na het 
millennium – een nog slecht begrepen nieuw knooppunt – staan centraal 
in dit deel. Politieke knooppunten zijn ook voor politiechefs beslissende 
omslagpunten. Ze vormen de crisisachtige perioden waarmee politiechefs 
worden geconfronteerd en waarvoor zowel een onmiddellijke aanpak moet 
worden bedacht, als een langeretermijnaanpak. Daarvoor moet de politie
chef aan de bak. Wellicht is een nieuwe visie op politie nodig en moeten 
de organisatie en de werkwijzen worden aangepast. Politieke knooppunten 
werken lang door. Twee ervan zijn hier aan de orde. Ze zijn van belang voor 
de verklaring van de ontwikkeling van het gedrag van politiechefs. De eerste, 
die van 1966, verklaart de ideologie, de organisatieopvattingen en de wijze 
van leidinggeven van de generatie politiechefs die in 1993 de regionalisering 
van de politie draagt. De tweede, die vanaf 2000, verklaart een deel van 



de ongerustheid, het zoeken en soms de terughoudendheid, kortom het 
gedrag van de huidige generatie politiechefs: in mijn stad geen rassenrellen.

Na een theoretisch hoofdstuk over politieke knooppunten beschrijf ik de 
ontwikkeling van politievisies door politiechefs bij of na politieke knoop
punten. Daarin schuilt een zekere tragiek. De traagheid waarmee politie
organisaties veranderen leidt ertoe dat het probleem waarvoor de visie een 
oplossing bood, is weggeëbd op het moment dat zij breed in de organisatie 
en in de praktijk van het werk doorwerkt. De kans daarop is levensgroot. De 
politie de hele politie, niet de individuele mensen – als lerende organisatie 
is hooguit een ideaal, geen werkelijkheid.

In een derde hoofdstuk in dit deel is de vraag aan de orde hoe politiechefs 
zich hebben verhouden tot de explosieve vergroting van de vraag naar vei
ligheid. Hebben zij een veiligheidsbeleid ontwikkeld en hun organisaties 
daarop aangepast? Hoe hebben zij zich verhouden tot de verbreding van de 
veiligheidsvraag naar andere domeinen: zoals voedsel, gezondheid, dieren, 
wegverkeer?

In het laatste hoofdstuk van dit deel komt de maatschappelijke werkelijkheid 
gewelddadig binnen; de rellen in Hoek van Holland en Haren en de quasirel 
in Gouda. Hier wordt de politisering van de ordehandhaving en de dominan
tie van de medialogische benadering van de werkelijkheid het meest direct 
duidelijk.
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Politieke knooppunten

1. Inleiding

Politiechefs bewegen met hun korps mee in het ritme van de tijd waarin ze 
werken en die ze al doende mede vormgeven. Iedere tijd heeft zijn eigen pro-
blemen en ook zijn eigen politieproblemen. Het verklaren en begrijpen van 
de manier waarop politiechefs in die werkelijkheid opereren begint dus met 
de vraag naar de werkelijkheid waarin ze leven en leefden. In dit hoofdstuk 
staat het begrip ‘critical junctures’ van Eldridge en Gould (1972) centraal. 
De Rooy (2014) vertaalde het begrip als ‘politieke knooppunten’. Het zijn de 
momenten waarop de samenleving ontregeld raakt. Van tijd tot tijd stokt het 
vertrouwde ritme van het leven en raakt de politieke, economische en  sociale 
orde verstoord. Het zijn de veranderingsmomenten tussen doorgaans wat lan-
gere  periodes van grotere stabiliteit. Ze komen onverwacht, en de onzeker-
heid die ze creëren en de tijd die verloopt tussen de initiële crisisperiode en 
het moment dat nieuwe arrangementen effectief blijken te zijn, kan behoor-
lijk oplopen. Wanneer de politieke, economische en sociale orde plotseling 
ophoudt vanzelfsprekend te zijn, maken onzekerheid en verwarring zich 
meester van politici, bestuurders en captains of industry en van groepen in 
de samenleving.

Voor onze analyse zijn de politieke knooppunten interessant omdat ze door-
gaans een periode inluiden waarin de politie voor nieuwe vragen komt te 
staan, vragen die zoals ik al aangaf een onmiddellijk antwoord nodig hebben. 
De eerste antwoorden hebben een hoog afbreukrisico. Maar er moet ook een 
antwoord op de langere termijn worden gevonden. Waarom is hier gekozen 
voor zulke politieke knooppunten? De reden is dat in die versnellingen niet 
alleen de politieke orde uit het lood wordt geslagen, de sociale orde im Frage 
wordt gesteld en soms ook de economische kansen worden opgeschud, als een 
economische crisis al niet de aanleiding is geweest, maar dat zo’n knooppunt 
ook de politie altijd gevoelig raakt. Daar wordt een deel van de pijn geleden. 
Meestal laten de eerste wrijvingen zich het eerst in de praktijk van het politie-
werk voelen, de plek waar nieuwe vraagstukken opdoemen die geen voor de 
hand liggend antwoord hebben, maar vervolgens ook in de top van de organi-
satie, die ook in de verwarring oplossingen moet zoeken, nieuwe werkwijzen 
moet goedkeuren en mislukkingen moet afdekken.
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In dit hoofdstuk komt eerst het begrip ‘critical junctures’ of politieke knoop-
punten aan de orde en vervolgens beschrijf ik er twee kort: de culturele revo-
lutie van de jaren zestig en de onzekerheid van na de eeuwwisseling met de 
opkomst van het populisme, de herkenning van de opkomst van een etnische 
onderklasse en de groei van het islamistisch radicalisme. De juncture van de 
jaren zestig is van belang omdat die een belangrijke rol speelt in de ontwikke-
ling van de visie op de politie die nu nog opgeld doet en de organisatieontwik-
kelingen van de jaren negentig. Hij verklaart dus een deel van het handelen 
van korpschefs van de regionale politiekorpsen. De instabiliteit van rondom de 
eeuwwisseling, een instabiliteit waarvan nu nog de oorzaken worden gezocht, 
leidt tot een aantal voorlopige bewegingen binnen de politiek en binnen de 
politie. Het perspectief daarbij, het zal niet verbazen, is dat van de politiechef.

2. ‘Critical junctures’

De Rooy noemt ‘critical junctures’ in een vertaling ‘politieke knooppunten’: 
‘Lange perioden van een min of meer grote stabiliteit worden afgewisseld 
met perioden van snelle, plotselinge verandering (“critical junctures”). Op 
een vergelijkbare manier valt de ontwikkeling van de politiek te analyseren 
als een proces waarin instituties en gewoonten betrekkelijk traag veranderen, 
afgewisseld met perioden waarin de omstandigheden onzeker zijn, en het 
verdere verloop onvoorspelbaar. Dat zijn de relatief korte momenten waarop 
daadwerkelijke machtsverhoudingen aan het licht komen, individuele politici 
een beslissende invloed uitoefenen en bovendien toeval een rol speelt’ (De 
Rooy 2014, 11). De Rooy gebruikt deze notie als uitgangspunt voor zijn studie 
naar de politieke cultuur van modern Nederland. Hij verwerpt de stelling dat 
Nederland wordt gekenmerkt door een lange stabiele ontwikkelingsgang, een 
bijna saaie groei van het Nederlandse politieke leven tot aan de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw zoals Lijphart (1968) bijvoorbeeld doet. Hij beschrijft 
een aantal knooppunten waarin van verwarring, van groter toeval en van 
versnellingen en deelversnellingen sprake is, versnellingen van het type dat 
beslissend is voor de politieke gang in het land. De uitkomst van zulke ver-
snellingen is onzeker. Pas in retrospectief lijkt die uitkomst een logische te 
zijn. Zie Talebs zwarte zwanen.

De Rooys beschrijving van de opkomst van ideologieën en de daaropvolgende 
herordening van het politieke leven als uitvloeisel van de industriële revolu-
tie, de gigantische omwenteling van de samenleving, illustreert dat politiek 
knooppunten lang kunnen duren. Die revolutie bracht politieke groeperingen 
ertoe om nieuwe ideologieën te ontwerpen om greep te krijgen op dat veel-
koppige monster, om die om te zetten in hun idealen en manieren om ze te 
verwerkelijken. Voor anderen ging het er meer om zich te organiseren om hun 
belangen te behartigen. In die periode, werden niet alleen politieke leiders, 
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maar ook hoofdcommissarissen opgeroepen om een antwoord te vinden op 
de onrust die de nieuwe politieke organisatievormen met zich mee brachten, 
maar ook voor de problemen die met de industrialisatie zelf samenhingen. 
Het is niet toevallig dat de eerste moderniseringsgolf van de gemeentelijke 
politiekorpsen in deze periode viel en het is ook niet toevallig dat de zoge-
naamde ‘sociale kwestie’ ook hoofdcommissarissen er toe bracht om oplossin-
gen te zoeken binnen het eigen werk en de eigen organisatie, maar ook door 
deel te nemen aan allerlei particuliere initiatieven binnen de samenleving om 
degenen die tussen wal en schip van de zich snel ontwikkelende werksteden 
raakten te helpen: jeugdigen (pro juventute), ongehuwde moeders, prostitu-
ees, en later slachtoffers van vrouwenhandel. Lang ook duurde de aanpassing 
van de politie – niet die van politiemensen in de praktijk, maar van het insti-
tuut – aan de crisis van 1968, een crisis waar we nog over te spreken komen.

Oude en nieuwe knooppunten
De aanpak via politieke knooppunten is ook interessant omdat er parallellen 
aanwijsbaar zijn tussen perioden van politieke instabiliteit in ons land en de 
verandering van de politie. Binnen de Nederlandse politiewetenschappen heb-
ben Fijnaut en ik geschreven over ‘critical junctures’, zonder ze zo te noemen. 
Fijnaut (2007) wijst in zijn historische beschouwing van de politie in Neder-
land op het belang van de Duitse bezetting als omslagpunt voor wijzigingen 
in het politiebestel van na 1945, die regeringen daarvoor niet hadden willen 
doorvoeren. De bezetter had die in de oorlog ingevoerd en na de bevrijding 
bleef een aantal ervan behouden. Ik beschreef de opkomst van het moderne 
politiebestel als reactie op de industriële revolutie in ons land (Van Reenen 
1979). Fijnaut (1979) deed dat in zijn proefschrift voor de Franse Revolutie 
en eigenlijk voor de hele periode tot en met de Tweede Wereldoorlog voor 
heel Europa. Ik heb in een essay over het ijzeren politiebestel een institutio-
nele breuk als voorwaarde gesteld voor de fundamentele wijziging van een 
politiebestel, en politieke knooppunten kunnen zulke institutionele breuken 
opleveren (Van Reenen 1987). Steeds waren het op dat moment onbegrepen, 
beangstigende – althans voor de bestaande orde – ordeverstorende gebeurte-
nissen die de politie na verloop van tijd tot aanpassing brachten.37

De Rooy behandelt in zijn studie een aantal politieke knooppunten. De oudere 
ervan laten we hier voor wat ze zijn. De culturele revolutie van de jaren zestig 
en de opkomst van het populisme en de politieke instabiliteit van omstreeks 
2000 zijn de ‘critical junctures’ die voor onze studie in het bijzonder van 
belang zijn. Ze vormen de contouren voor de opvattingen en het gedrag van 
politiechefs in hun werk. Ik zal ze kort beschrijven en aangeven wat hun belang 
is, in de volgende hoofdstukken komen de gevolgen ervan aan de orde. De 
knooppunten die hier aan de orde komen, zijn geen uitsluitend Nederlandse 

37 Critical junctures en fundamentele wijzigingen in het politiebestel of de strategieën van de 
politie gaan niet steeds hand in hand. 
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fenomenen. Veel landen in West-Europa werden ermee geconfronteerd. Dat 
moet in onze redenering betekenen dat ook in andere landen de problemen 
die daaruit voortvloeiden politiechefs en politie voor nieuwe en belangrijke 
uitdagingen stelden. Binnen het kader van deze studie is geen ruimte om die 
hypothese ook te toetsen. Het blijft een casestudie over Nederland.

3. De culturele revolutie van 1966

Rijkspolitiemannen met zwartgeverfde vooroorlogse Nederlandse legerhel-
men, karabijnen in de hand en gasmaskerbrillen op de Dam in Amsterdam, 
het is een van de beeldbepalende foto’s van de Bouwvakkersrellen in juni 1966, 
‘de pleuris’ was uitgebroken. Het was de grote confrontatie van de jaren zestig. 
Er waren eerder rellen geweest: het anti-Vietnamprotest in 1963, de provo-
manifestaties rondom het Lieverdje, de rellen bij het huwelijk van Beatrix en 
Claus in1965 en er zouden er nog veel meer en veel fellere volgen. Pas na 1980 
zou het weer rustiger worden, maar vooral de rellen van juni 1996 staan in het 
collectieve geheugen gegrift. De oudere generatie die de wederopbouw na de 
oorlog ter hand had genomen, trad terug, een nieuwe generatie trad luidruch-
tig aan, tegelijkertijd met de toenemende welvaart. Met die wisseling van de 
wacht kwam, aldus De Rooy, ook de traditionele hiërarchie binnen de samen-
leving op losse schroeven te staan. Gezag moest in de toekomst explicieter 
gelegitimeerd worden. Anarchistische vormen in provo, marxistische studen-
tenbewegingen, een via Nieuw Links naar links uitwijkend socialisme, nieuw 
liberalisme in D66: het hele politieke veld kwam in beweging. En de straat 
bewoog mee en die beweging bleef doorgaan tot de dood van Hans Kok, een 
pijnlijk incident dat tegelijkertijd het einde van de kraakbeweging betekende. 
Het is hier niet de plaats om deze hele golf, die in 1966 als een tsunami begon 
en in de tijd langzaam uitrolde over de lage landen, te beschrijven. Ik verwijs 
bijvoorbeeld naar Kennedy (2013), die een politieke analyse heeft gegeven van 
de aanpassing van politiek en bestuurlijk Nederland aan die periode. Prag-
matisme en aanpassingsbereidheid waren steekwoorden in die analyse, een 
aanpassingsbereidheid die mede gevoed werd door de welvaart: er was geld te 
verdelen en er waren subsidies te vergeven.

De politie
‘Het korps ging door een aantal collectieve beproevingen heen, zijn dienders 
kwamen voor situaties en ontwikkelingen te staan, die ingrijpend en onom-
keerbaar waren en waarvoor – zeker tot het begin van de jaren tachtig – nog 
geen passende scenario’s bestonden. Er moest als het ware werkende weg 
– onderweg dus – een nieuw soort optreden worden uitgevonden en ook nog 
in de praktijk gebracht. En inmiddels moest de winkel nog openblijven ook’ 
(Zwart 1999, 133). Zo beschrijft Zwart de jaren zestig en zeventig vanuit de 
Amsterdamse politie. Tastend en zoekend ging de politie de nieuwe tijd in. 
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Ik heb de uitgangspunten voor de nieuwe benaderingen van die politiemen-
sen beschreven in 1974, en die analyse verder uitgewerkt in mijn studie Over-
heidsgeweld (Van Reenen & Verton 1974; Van Reenen 1979). In beide studies 
staat de vraag centraal hoe legitimiteit voor het politieoptreden in stand kan 
blijven en misschien nog kan worden versterkt. Vanaf die studies loopt er een 
rechte lijn naar het leerstuk van de kleinschalige politiezorg dat de politie in 
1977 ontwikkelde: Politie in Verandering. Ook in dat stuk is de worsteling met 
de aanvaarding van politiegezag een kernpunt.

Opvallend is dat in de culturele revolutie van de jaren zestig weinig gehoord 
werd van de toenmalige politietop, van de hoofdcommissarissen dus. De 
hoofdcommissaris van Amsterdam, de oud-marechausseeofficier Van der 
Molen, viel door de rellen van 1966. Hij had geen antwoord gehad op de 
nieuwe vraagstukken en had ook geschitterd door onbereikbaarheid bij het 
bouwvakkersoproer. Maar zijn opvolger en de hoofdcommissarissen elders 
waren net zo in verwarring, zij wisten het ook niet. Geen gedeelde analyse, 
geen gedeelde strategie. Dat heeft jaren geduurd. Jong, een Amsterdamse 
politieman die Van der Molen opvolgde, had meer aansluiting met het korps, 
maar kreeg conceptueel geen greep op de toestand in Amsterdam. De enige 
van de politiechefs die meebewoog was Peijster, die in 1970 hoofdcommissaris 
van Den Haag werd. Hij probeerde met een stroom van artikelen de politie een 
uitweg uit de problemen te wijzen. Hij werd een van de grondleggers van de 
moderne Nederlandse politie, maar had weinig steun van zijn collega-hoofd-
commissarissen, die zeker in het begin weinig van het studieuze van hun col-
lega moesten hebben. Als eerste sneed hij moeilijk verteerbare thema’s aan als 
een politie dicht bij de burger, een sociale politietaak in achterstandsbuurten, 
de acceptatie van vrouwen in alle geledingen, inspraak en medezeggenschap, 
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, klachtrecht voor burgers en 
vrijheid van meningsuiting voor politiemensen (Meershoek 2012). Hij bleef 
onder zijn collega’s een eenling en kreeg hen niet mee.

Het waren de jonge politie-inspecteurs die in het begin van hun politie-
carrière de culturele revolutie meemaakten, die al werkende weg oplossingen 
zochten voor de politiepraktijk en die vervolgens de ruimte zochten om na te 
denken over een manier om uit de verwarring van de culturele revolutie te 
geraken. Zij zouden de jonge hoofdcommissarissen en regionale korpschefs 
worden bij de reorganisatie van 1993. Ik heb er de foto’s nog eens op nageke-
ken. De meesten van hen zijn uit jaargroepen van het RIOPHA tussen 1959 
en 1965, ze zijn opgegroeid in de schaarste en de rust van de wederopbouw-
periode en bij de politie in het diepe gegooid van de politieke onrust van na 
1966. Het zijn ook de mensen die in tegenstelling tot de vorige generaties, 
de oud- militairen en de vakspecialisten, de wetenschap niet schuwden. Ze 
omarmden de wetenschap, door zelf een wetenschappelijke studie bij hun 
werk te doen, of door open te staan voor de bevindingen daaruit. Zij bouwden 
de nieuwe regionale politie en drukten er hun stempel op. De meesten waren 
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politiek gezien gematigd progressief, en hadden legitimiteit als belangrijkste 
zorg van de politie in hun hoofd, de idealen van Politie in Verandering, de bijbel 
voor politievernieuwing in hun rugzak en de wetenschap als instrument. Ze 
zouden ervoor strijden tot het einde. De jaren zestig creëerden na een periode 
van verwarring en reflectie, de politiële visie en organisatie-uitgangspunten 
van daarna. De schrijvers van Politie in Verandering hebben allen in hun vrije 
tijd rechten of sociale wetenschappen gestudeerd. De politiewetenschap die 
daarnaast in die periode begon vorm te krijgen, werd inhoud gegeven door 
politie-inspecteurs die in hun vrije tijd naast hun werk gestudeerd hadden. 
Het zijn, op een enkele uitzondering na, ook de dragers geworden van het 
legitimiteitsdenken binnen de politie. Ze zouden het niet meer loslaten.

4. Na 2000: populisme en verwarring

4.1. Populisme

Het zou niet rustig blijven. Omstreeks 2000 begon, niet voorzien, een nieuwe 
periode van verwarring zichtbaar te worden.

Het begon eigenlijk al voor dat jaar. Vaste achterbannen van politieke partijen 
krompen, de zekerheid waarmee ze in het politieke veld konden opereren ver-
anderde in behoedzaamheid. Vanaf 1994 zijn kiezers echt gaan kiezen, aldus 
Thomassen (2010). Het was een waarschuwing voor wat ging komen. De kie-
zers raakten verder los van vaste politieke partijen en gingen zweven. Onge-
noegen vond vrijelijk een weg naar andere politieke stromingen. Dat bleek na 
2000, toen populistische partijen snel aan kracht wonnen. Het hardwerkende 
volk en de corrupte elite, dat is de tegenstelling die populisme in een samen-
leving aanbrengt. Het is wij tegen zij, de goeden tegen de slechten, tegen de 
vijand zoals Schmitt suggereert (Schmitt 1932). Als theoretici het over één 
ding eens zijn, dan is het over het feit dat het populisme dat de nieuwe dyna-
miek in de politiek bracht, moeilijk te definiëren is. Taggart (2000) noemt 
drie kenmerken. Ten eerste zet populisme zich af tegen representatieve poli-
tiek. Het heeft een afkeer van gevestigde partijen en gevestigde politieke 
agenda’s. Ten tweede maakt populisme gebruik van wat Taggart het heartland 
noemt: een fictief gebied, dat wordt bewoond door ‘het volk’. Dat volk is een 
homogene groep hardwerkende mensen, oprecht en moralistisch, die zouden 
lijden onder het leiderschap van de elite. Normaal zijn deze mensen niet poli-
tiek actief, maar ze worden gemobiliseerd door de populistische voorman. Tot 
slot is populisme een ideologie zonder kernwaarden. Een populistische stijl en 
retoriek kunnen op alle posities binnen het politieke landschap worden inge-
zet. Het populisme zet zich af tegen elites en elitarisme. De eigenschappen 
die een elite kenmerken, worden door het populisme veroordeeld en verwor-
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pen. Volgens populisten komen maatschappelijke problemen vooral voort uit 
de onbekwaamheid van bestuurders.

Binnen de dominante politieke stromingen kon het nieuwe onbehagen aan-
vankelijk geen uitweg vinden. Het bleef ondergronds.38 Er waren geen poli-
tieke partijen die dit onbehagen omzetten in een politiek programma, sterker 
nog: sommige negeerden het omdat het niet in de ideologie paste (Werd mölder 
2005). De Partij van de Arbeid kreeg dat verwijt. De politieke ondernemer die 
het vuur aanblies en het ongenoegen kon omzetten in een politieke bewe-
ging was Fortuyn (Aarts & Thomassen 2008a). Populistische stromingen die 
dat onbehagen een thuis gaven, ontwikkelden zich daarop snel in Nederland. 
Omstreeks de eeuwwisseling proclameerde Fortuyn dat de Nederlandse elite 
was vervreemd van het volk, de politiek begreep het volk niet langer. De poli-
tieke islam was voor Fortuyn en voor zijn geestverwanten een eerste vijand, 
het geglobaliseerde kapitaal binnen een neoliberale wereld een tweede en 
het project Europa en het Europees dirigisme een derde. Fortuyn boorde een 
breed en diep ongenoegen aan binnen de samenleving waarvan de heersende 
politieke elites en hun partijen geen weet hadden.39 Het meest pijnlijk was dat 
proces voor de Partij van de Arbeid, de partij van arbeiders, die in veel van de 
grootste steden het bestuur al decennialang in handen had. Die partij werd 
verdrongen door meer populistische partijen ter rechter- en ter linkerzijde.

Opstelten en de dood van Fortuyn
Met de opkomst van Fortuyn verhardde de politiek. Paul Rosenmöller, de 
voorman van GroenLinks en een bestrijder van Fortuyn, werd het voorwerp 
van een felle haatcampagne en moest met zijn gezin langdurig beveiligd wor-
den. Datzelfde gebeurde later met Wilders, voorman van de PVV. Hij wordt 
sinds 2005 continu en zwaar beveiligd. De toon van het politieke debat ver-
hardt intussen, de inhoud verandert en verschraalt, het gevecht om de kiezers-
gunst wordt een gevecht van soundbites en kreten. De dood van Fortuyn en de 
daaropvolgende verontwaardiging en de losbarstende rellen waren een schok 
voor politici en bestuurders. De paniek sloeg toe toen bij rellen in Den Haag 
op het Plein de verontwaardiging zich richtte tegen de regering en regerings-

38 Al vanaf het begin van de jaren negentig noemen in het Nationaal Kiezersonderzoek kie-
zers opmerkelijk vaak problemen als de integratie van minderheden, criminaliteit en asiel-
zoekers als de belangrijkste maatschappelijke problemen.

39 ‘It is fear of strange outsiders taking over, both based on personal experience and on the 
imagination that it might come to one’s good old neighborhood. It is uneasiness about 
where their real loyalty lies. It is disbelief about their apparent lack of respect for one’s own 
values. It is anger about what the government has never done for one but is now doing for 
them. It is powerlessness as one sees the government’s lack of control. It is losing respect 
for the intellectuals who accuse one of racism and in the meantime walk with their smart 
heads in the clouds and don’t see the real dangers on the ground. It is bitterness about tra-
ditional parties that have let one down or even betrayed one. It is deep concern for perspec-
tives for one’s children and grandchildren as the global economy comes closer and closer. 
It is disbelief as one sees the unraveling of social cohesion’ (Veenkamp, 198).
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gebouwen het moesten ontgelden. In Rotterdam koos burgemeester Opstelten 
er in een moment van brille voor om voor Fortuyn een condoleanceregister in 
het stadhuis in te richten en het stadhuis open te stellen. De volgende dag, 
dinsdag, ging hij, in een tweede sterk moment, voorop in een stille mars door 
de stad. ‘Na de persconferentie heb ik snel alle wethouders opgetrommeld 
en hun gevraagd om hun partners mee te nemen. Ik heb mijn vrouw opge-
trommeld en gezamenlijk zijn we naar de mensenmassa gelopen. Omdat een 
echte organisatie ontbrak, heb ik op enig moment een praatje gemaakt met de 
bereden politie en aangegeven dat we maar moesten beginnen. Op die manier 
hebben we de stoet in gang gezet.’40 Opstelten leidt de tocht met het college, 
de wethouders en de gemeenteraadsleden van Leefbaar Rotterdam. ‘Pas later 
bleek dat de grootste Feyenoord-hooligans vlak achter ons liepen. Iedereen 
was zo onder de indruk dat er eigenlijk niets gebeurd is. Maar later realiseer 
je je wel dat het ook heel anders had kunnen lopen.’ Toen de kop van de stoet 
weer terugkeerde op de Coolsingel, beëindigde Opstelten de stoet zoals deze 
begonnen was. ‘Op een gegeven moment heb ik maar een megafoon gepakt 
en iedereen bedankt. Vervolgens zijn we er met het College tussenuit gegaan, 
terug het stadhuis in. Dan blijkt aan de hand van reacties hoe indrukwekkend 
mensen het hebben ervaren.’41

Opstelten leek eigenhandig en op goed geluk de crisis in de stad te bezweren. 
Maar de schrik bleef en kreeg nieuw voedsel. De aanval op de Twin Towers 
in New York en de daaropvolgende ‘oorlog’ tegen islamistisch terrorisme ver-
hevigen de tegenstellingen binnen de steden in Nederland, maar ook daar-
buiten. De collectieve tevredenheid van voor 2000 was onverwacht veranderd 
in onrust, een onrust die niet meer verdween. De dood van Theo van Gogh 
in 2004 versterkte het beeld van de gevaarlijke politieke islam, door Ayaan 
Hirsi Ali en Van Gogh uitgewerkt in de film ‘Submission’. Die film werd Van 
Goghs dood, hij werd vermoord door een radicale Marokkaanse Nederlander. 
Hirsi Ali verweet Nederland te leven in het Land van Ooit, een vreedzaam 
kinder paradijs dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Ook allochtone 
groepen roerden zich. Ze verweten medeburgers en overheden en ook de poli-
tie discriminatie. Er groeide een etnische onderklasse. De kabinetsformaties 
duurden langer, kabinetten zaten korter, coalities werden curieuzer, politie-
werk werd spannender. Betrekkelijke politieke stabiliteit maakte plaats voor 
onzekerheid.

‘Waar word je nu het meest op aangesproken? Op rassenrellen. En ik had me één 
ding voorgenomen: in mijn tijd geen rassenrellen in Amsterdam.’ aldus de laatste 
regionale korpschef van Amsterdam-Amstelland. Het zijn niet zijn jaarplan-
nen, niet het brede beleid, zelfs niet de georganiseerde criminaliteit, maar het 
zijn rassenrellen die een politiechef zorgen baren, meer dan de beleidsmatige 

40 www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/interviews/Opstelten.pdf.
41 Ibid.
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verantwoordelijkheden. Paauw, korpschef van Rotterdam-Rijnmond en de 
huidige politiechef van Rotterdam, was ook zeer gespitst op ordeproblemen. 
Hij vreesde het ongenoegen in de oude wijken dat wachtte op groepen die dat 
wilden exploiteren. En het was in 2013 en daarna ook de angst voor geweld in 
de Haagse Schilderswijk die bovenaan het bestuurlijke en politiële zorgen-
lijstje van de burgemeester van Den Haag en de politiechef daar stonden. Een 
verbod van twee maanden op demonstraties in de Schilderswijk in augustus 
2014 volgde en enkele radicaal islamitische jongeren die verdacht werden van 
het ronselen van jihadstrijders werden aangehouden.

Tastende analyses
Richard Barrett, voormalig Director of Global Counter Terrorism Operations 
van het Britse MI6, verklaarde in een interview voor het BBC World televi-
sieprogramma ‘Hard Talk’ van 18 januari 2015 dat we nog maar heel weinig 
begrijpen van het gewelddadig islamitisch terrorisme en dat er tijd nodig is 
om greep te krijgen op het fenomeen. Dat betekent zowel veel meer gegevens 
als een betere analyse. Tot die tijd kunnen we aldus Barret niet onder repres-
sieve maatregelen uit, omdat je iets moet doen om je te beschermen, maar dat 
dat het probleem niet oplost is wel duidelijk. Dat geldt eigenlijk voor het hele 
probleemcomplex dat na de eeuwwisseling opkwam. De onzekerheid over de 
oorzaken en de vraag wat er precies aan de hand is en dus wat eraan gedaan 
kan worden, wordt vaak na jaren pas beantwoord. De Beus wees in een eerste 
poging tot een bredere analyse van het ongenoegen op de democratisering 
van de paniek die in de plaats komt van de gerieflijke gemoedsrust van eerder. 
Nieuwe problemen, nog niet goed gemarkeerd, nog niet goed geanalyseerd, 
nog niet voorzien van een passende politieke aanpak en nog niet voorzien van 
een adequate politiële strategie. De Beus benoemde drie prioriteiten en dus 
drie probleemcomplexen:
• een nieuwe politieke pacificatie van de geschillen rondom migratie;
• integratie, de ontwikkeling van een echte gemeenschap voor 16 miljoen 

mensen;
• terreurbestrijding.

De politieke pacificatie die De Beus aanraadde voor de geschillen rondom 
migratie wordt inmiddels gecompliceerd door de oorlogen en instabiliteit in 
het Midden-Oosten en de nieuwe vluchtelingenstroom die zich vandaar aan-
dient. Die stroom is inmiddels zo groot, dat hij doet denken aan het begin van 
een volksverhuizing. Hij leidt tot grote problemen in de opvang van migran-
ten en zal daarna tot integratieproblemen leiden. Gezinshereniging zal die 
stroom nog een aantal jaren doen aanhouden. De discussie over toelating en 
opvang van die vluchtelingen leidt tot radicalisering van bevolkingsgroepen 
ter rechterzijde van het politieke spectrum en tot deels gewelddadige protest-
bewegingen. De radicalisering van islamitische jongeren die zich voegen bij 
de oorlog in Syrië en Irak internationaliseert het migratie- en integratievraag-
stuk en de oplossing ervan, en bevestigt het beeld van nieuwe en slecht te 
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hanteren vormen van onrust. Ze zijn per definitie internationaal en zijn las-
tig binnen de grenzen van Nederland te beheersen.42 Bewustwording van de 
beperkingen van de Europese Unie komt in deze periode ook op. Het Euro-
pese project heeft er aan de ene kant toe geleid dat een aantal vraagstukken 
op Europees niveau wordt gedefinieerd en aangepakt, aan de andere kant is er 
een sterk toegenomen kritiek op de onbestuurbaarheid van die processen en 
de complete onoverzichtelijkheid ervan voor kiezers. Het onvermogen van de 
EU om het eens te worden over de aanpak van de migratiestromen en het falen 
van pogingen om tot een effectieve controle van de Europese buitengrenzen te 
komen bedreigen de Schengenzone en versterken de twijfel over het Europese 
project.

De Rooy (2014) wijst nog op de problemen waarin in dezelfde periode de ver-
zorgingsstaat terecht is gekomen door vermindering van de economische 
groei. Er is minder te besteden en minder te verdelen, ontevredenheid kan 
minder afgekocht worden met voorzieningen en subsidies voor ontevreden 
bevolkingsgroepen dan in de jaren zeventig. Het lijkt niet te boud om over 
een crisis te spreken.

Dramademocratie en zondebokken
Die constatering dat de zakelijke politiek in Nederland ten einde was, kwam 
na 2000 met de snelle opkomst van Fortuyn en het fortuynisme als een schok. 
Het stabiele politiek midden werd kleiner. De zakelijkheid nam af, er werd 
meer ingespeeld op emoties, imago werd belangrijker, het geduld met rege-
ringen en gemeenteraden nam af. Stabiele en georganiseerde achterbannen 
werden kleiner of verdwenen en het gevecht om de kiezersgunst werd harder, 
opportunistischer ook. Het politieke spel is ingewikkelder geworden en meer 
op sentiment gericht. Het formeren van een regering wordt gecompliceerder 
en de looptijd van regeringen wordt korter. De legitimiteit van politiek hande-
len wordt in zulke situaties problematisch. Stabiele vormen van legitimiteit 
maken plaats voor vertrouwenstoekenning op veel voorlopiger en kortduren-
der basis. Elchardus (2002) spreekt in dat verband van een dramademocratie. 
Dat is een politiek systeem waarin grote macht uitgaat van de door de media 
gedragen voorstelling van zaken en waar legitimiteit wordt ontleend aan de 
wijze waarop personen, groepen en organisaties in die mediavoorstelling ver-
schijnen. De mediapresentatie vervangt grotendeels de werkelijkheid. Het 
politieke gevecht speelt zich daarom af op het toneel van de media; de beïn-
vloeding van de voorstelling: de spelers in het drama, hun rol, hun teksten en 
de interpretaties ervan.

42 De Beus onderscheidt terreurbestrijding van pacificatie, dat is een vermoedelijk naïeve pro-
positie, net als de reductie van de internationale politieke islam tot terreurbestrijding. Het 
is een politieke uitdaging die ons nog jaren zal kosten en dat geldt ook voor de politiële 
uitdaging. 
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4.2. Mediatisering en medialogica

In een interessante televisieserie van Argos en Human, getiteld ‘Medialogica’, 
werd nagegaan wat de invloed van media is op onze opinievorming, over de 
macht van media en over de politieke implicaties daarvan. De eerste aflevering 
ging over de zogenaamde Marokkanenrel in Gouda; ik kom er in hoofdstuk 7 
op terug. Medialogica raakt de politiechef, de burgemeester en de Hoofdoffi-
cier van Justitie. Maar meer nog raakt het de minister, want het is een krach-
tige politieke logica geworden. Korthagen (2010) analyseerde de toename van 
invloed van media op het beleid. Die invloed is groot en is in de afgelopen 
decennia heel snel gegroeid. Zij brengt in navolging van Brants (2002) een 
tweedeling aan in de werking van mediatisering. De eerste werking is die van 
het ontstaan van nieuwsgolven of hypes, de tweede werking gaat over de con-
structie van de werkelijkheid in de media. In hypes worden gebeurtenissen 
uitvergroot, vervormd: de opwinding schijnt van groter belang dan de gebeur-
tenis zelf (Brants 2002). De beelden en commentaren zijn aanleiding tot vor-
men van mobilisatie van verontwaardiging en onrust. Er volgt doorgaans een 
roep om een radicale of harde aanpak, waarna op grond van en gedwongen 
door primaire emoties beleid gemaakt dient te worden (Brants 2002, 156). 
Brants geeft aan dat de media op deze manier gebeurtenissen op de politieke 
agenda zetten en daarnaast nog de gebeurtenis framen door overdrijving en 
selectie in de berichtgeving. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) (2006) zette deze ontwikkeling nog scherper aan. Kwesties in het 
debat worden aan de hand van dramatische, emotionele en/of negatieve beel-
den besproken. Media nemen nieuws van elkaar over en beïnvloeden elkaars 
nieuws. De mediamarkt met haar commerciële belangen is nauw verbonden 
geraakt met politieke arena’s. Nieuwsgolven – vormen van mobilisatie van 
onrust – creëren, wanneer ze ook een politieke dimensie krijgen, nieuwe vor-
men van politieke en maatschappelijke pressie waarin ook de politie betrok-
ken wordt.

De tweede werking is de eigen logica die media volgen en zelf creëren. De 
medialogica betreft de manier waarop de werkelijkheid in het nieuws wordt 
geconstrueerd: Het gaat om de inhoud van het nieuws en, en dat is belangrij-
ker, de formats waarin nieuws wordt gepresenteerd. Volgens die logica wordt 
de aard en de inhoud van de berichtgeving bepaald door het kader waarin 
media betekenis geven aan gebeurtenissen en personen (Brants 2002, 158). 
De inhoud van berichtgeving in media wordt bepaald door de mogelijkhe-
den én begrenzingen van het medium en dan vooral van de televisie (RMO 
2006). Medialogica wordt aldus de RMO gedreven door het primaire belang 
van de media: de aandacht trekken van de consument/burger. Journalisten 
selecteren zo op nieuwswaarde. Die nieuwswaarde wordt in toenemende mate 
bepaald door criteria als ‘het persoonlijk conflict’, ‘de wedren naar de macht 
(horse race)’, verbeeldbaarheid en entertainment of vermaak van het publiek. 
Er is een nieuw politiek-publicitair complex ontstaan (Van Vree e.a. 2003).
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De RMO noemt acht kenmerken van medialogica:

Snelheid. Snelheid is aandacht. Die is van belang in de strijd om de schaarse 
aandacht van het publiek. De wens snel te zijn met een nieuwsfeit zet de wer-
kelijkheid onder druk.

Framing. Journalisten laten ons aan de hand van bepaalde concepten, vanuit 
bepaalde ‘frames’ naar de werkelijkheid kijken. Framing omvat selectie van 
elementen uit een nieuwsfeit, de interpretatie ervan, met soms overdrijving 
en altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Media ‘framen’ issues, ze 
geven aan hoe een maatschappelijk probleem gedefinieerd zou moeten wor-
den (Vasterman 2004, 41).

Kracht van herhaling. Herhaling is niet alleen de kracht van de reclame, het is 
de kracht van ieder beeld. Die herhaling versterkt een bepaald perspectief op 
een zaak en maakt een ander perspectief veelal kansloos. Herhaling versterkt 
framing.

Meutevorming en hypes. Media nemen berichten van elkaar over, veelal zonder 
check op het waarheidsgehalte. Dat fenomeen heet meutevorming. Zo ont-
staan er steeds vaker nieuwscascades: nieuws dat zichzelf versterkt, zonder 
dat er zich nieuwe gebeurtenissen voordoen (Vasterman 2001a). Veel media 
conformeren zich bij meutevorming aan één perspectief op een zaak (Wieten 
2002).

Via hypes zetten media problemen op de beleidsagenda en ‘framen’ zij die 
problemen en gedeeltelijk ook de oplossingen (Korthagen 2010). Media wor-
den zo politieke actoren

Personalisering. Emoties en persoonlijkheden spelen een steeds grotere rol in 
het nieuws, Dat geeft maximale mogelijkheden tot identificering door ande-
ren. Ook de vraag naar de verantwoordelijkheid of schuld voor een fout is een 
vorm van personalisering. Schuld gaat altijd om functionarissen.

Anchormen en interpretators. In toenemende mate wordt nieuws gebracht in 
combinatie met een interpretatie. Journalisten hebben een mening en die 
brengen zij ook.

Burger in beeld. Was vroeger commentaar op feiten in de media voorbehouden 
aan deskundigen, steeds vaker wordt de burger als individu of via een enquête 
opgevoerd als commentator.

Nieuwswaarde als criterium. Door zelf op nieuwswaarde te selecteren, heeft de 
journalistiek zich min of meer geëmancipeerd van traditionele gezags dragers. 
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Niet langer volgt het nieuws de politieke agenda: de feiten worden pas nieuws 
als de journalist ze nieuwswaardig genoeg vindt.

Media zijn op deze manier een maatschappelijke en politieke machtsfactor 
geworden en sommige media gebruiken die macht bewust. Journalisten heb-
ben een merkwaardige dubbelpositie gekregen. Zij zien hun maatschappelijke 
functie als het controleren van macht en het onthullen van de verborgen dyna-
miek daarvan. Maar intussen zijn ze tevens als groep een van de belangrijk-
ste machtsfactoren in de gemediatiseerde samenleving geworden. Die macht 
is ongecontroleerd en niet transparant in haar doelstellingen, strategieën en 
instrumenten. Er is een nieuw politiek-publicitair complex ontstaan, waarbij 
politici, politieke partijen, groepen met economische belangen en journalisten 
een gecompliceerd spel spelen om de aandacht en de steun van het publiek, 
met eigen spelregels en doelstellingen (Wijnberg 2013). Onduidelijk is hoe in 
de toekomst politieke machtsvorming en mobilisering zullen verlopen en wie 
die machtsvorming gaan beheersen.

4.3. Disruptieve politiek

Bij regeringen en politieke partijen is de gedachte dat zich een crisis ontwik-
kelt intussen gemeengoed. Ook daar is het crisisbeheersing: zoeken naar een 
analyse, zoeken naar gemeenschappelijkheid in de analyse, zoeken naar een 
strategie en zoeken naar een te communiceren boodschap en manieren om 
achterbannen te behouden of te winnen. De complicatie daarin is dat een deel 
van dat in Nederland al heel lastige werk moet gebeuren op Europees niveau, 
een niveau dat qua politieke structuur en legitimatie van politiek handelen 
ernstig gehandicapt is. Al doende verdiept zich de crisis nog.

In het verleden waren politieke partijen na verloop van tijd succesvol in het 
hanteren van grote crises: de Pacificatie van 1917, waarin politieke partijen 
een pact sloten ter oplossing van de drie grote geschilpunten toen, is een 
beroemd voorbeeld (Lijphart 1968), de aanpak van de crisis in de jaren zestig 
door accommodatie van politieke elites en pragmatisme in hun handelen is 
een tweede (Kennedy 1995). In beide crises speelden politieke elites en hun 
bereidheid om ten slotte tot een compromis te komen over de politieke twist-
punten een belangrijke rol. In die fase is de crisis die zich na 2000 begon te 
ontrollen nog lang niet aanbeland. De Vries spreekt van ‘disruptieve politiek’, 
een politiek van ontwrichting.43 Een sleutelrol daarin spelen nieuwe politieke 
formaties, die een andere politiek agenda voorstaan en andere oplossingen, 
die een andere taal spreken waardoor bestaande politieke en bestuurlijke pro-
cessen worden ontregeld. Verharding en demonisering van tegenstanders 

43 De Vries, J. (2016). De opmars van de disruptieve politiek, De volkskrant 18 februari 2016, 
p. 23.
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zijn de gevolgen en de stijl van de nieuwe binnenkomers wordt voor een deel 
ook overgenomen, gevolgd door bestaande politieke partijen. Fortuyn begon 
ermee, Wilders volgde en inmiddels is de politieke cultuur diep beïnvloed 
door deze nieuwe stijl. Een van de gevolgen van het politieke succes van de 
nieuwkomers is de toegenomen politieke instabiliteit. De vorming van sta-
biele regeringscoalities is veel moeilijker geworden en de cultuur van samen-
werking staat sterk onder druk.

Medialogica en de opkomst van nieuwe media vergroot het effect van de 
nieuwe politieke bewegingen sterk. Politiek wordt meer en meer spektakel en 
een uiting of hantering van ongenoegen en er is minder aandacht voor goed 
en zakelijk bestuur. Want wat goed bestuur is, is onduidelijk of omstreden 
geworden. Verkettering en bedreiging, geweld zelfs zijn de compagnons van 
deze beweging. Het is niet gezegd dat dit een permanente wijziging van de 
politieke mores is. Het ligt voor de hand dat het een kenmerk is van de crisis; 
de bestaande orde wordt altijd met ‘disruptie’ veranderd of verwijderd. Daarna 
krijgt in zo’n denkschema de cultuur van politieke samenwerking weer de 
ruimte. Het gebruikelijke schema is dat de vraag om ruimte, om macht van 
protesterende groepen eerst wordt genegeerd door de gevestigde politiek, ver-
volgens treedt een periode van confrontatie en verzet op, waarna erkenning 
van de problemen die de protesterende groepen leidt tot onderhandeling en 
accommodatie met gevestigde groepen. De thema’s en de groepen die die the-
ma’s representeren, krijgen toegang tot politieke besluitvorming (Ter Hoeven 
1972).

5. De weerslag op de politie: politisering van veiligheid, spanning op de 
leiding, kritiek op en exploitatie van het optreden 

Crisis, dramademocratie, medialogica en de veranderde politieke dynamiek 
hebben ingrijpende gevolgen voor de politie en voor het politiewerk. Om te 
beginnen neemt het werk sterk toe; een gevolg van de toename van conflict en 
protest en van angstgevoelens. Er komt meer werk om die te hanteren, maar 
ook meer werk omdat het probleem- en conflictabsorberend vermogen van 
een politie als de Nederlandse groot is. Die eigenschap is voor het bestuur van 
belang en hij wordt daarop ingezet. Adang e.a. (2010) wezen daarop toen zij 
de kans bespraken op Parijse banlieu-achtige ongeregeldheden in Nederland 
en Rood (2013) verbaasde zich over het grote conflictdempende vemogen van 
de politie in Amsterdam, ook in zogenoemde moeilijke buurten; communica-
tieve legitimiteit noemde hij het. In tijden van opkomende crisis wordt ook het 
vertrouwen dat de politie geniet onder de bevolking van meer belang. Dat ver-
trouwen is hoog – 67% – aldus het CBS, zeker in vergelijking met de Tweede 
Kamer, die op 31% uitkwam (Arends & Schmeets 2015). Wanneer het percen-
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tage voor de Tweede Kamer een indicatie is voor het vertrouwen in de politiek 
in het algemeen, is de politie in tijden van crisis van grote waarde.

De toename van werk brengt het fundamentele tekort aan politie sterker aan 
de oppervlakte. Het werk neemt sterk toe, met overbelasting als gevolg. Die 
overbelasting kan niet snel worden tenietgedaan. Versterking van de politie 
neemt tijd, maar ook de politieke terughoudendheid om de politie te verster-
ken heeft soms een remmende werking.

Veiligheid raakt gepolitiseerd, incidenten in dat domein kunnen door media-
logische processen een veel sterkere politieke lading krijgen dan in het ver-
leden. Nu is politisering geen onbekend fenomeen, in de jaren zestig zagen 
we een politisering geconcentreerd op geweldstoepassing door de politie 
(Van Reenen 1979). Die politisering doorliep een aantal fasen. Ik beschouw 
de  periode van ontkenning en negatie hier even niet als een fase, maar die 
situatie kan even duren. De herkenning van de relevantie van de gewelds-
toepassing door de politie voor de legitimiteit van het bestuurlijk en politiek 
handelen was de eerste fase. De improvisatie van de kant van de politie om 
bruikbare werkwijzen te vinden was de tweede fase. Actieve bemoeienis van 
bestuur en politiek met de toepassing van geweld en met onderliggende stra-
tegieën was de derde fase, die leidde tot terughoudendheid in geweldstoepas-
sing en het vervangen van geweld door dreiging. Vervolgens nam de politie 
die strategieën op in haar eigen aanpak, internaliseerde die als het ware (Van 
Reenen 1979). Toen de politieke relevantie afnam, verminderde de politieke 
en bestuurlijke bemoeienis en werd in de politiële routine de aanpak voort-
gezet, nu als eigen geweldsschuwe werkwijze. Dat is de dynamiek van politi-
sering en depolitisering in de geweldstoepassing. Het is een beweging die in 
het nieuwe millennium weer zichtbaar wordt zoals we zullen zien, maar nu 
op het hele gebied van de ‘veiligheid’.

Politisering van veiligheid
Onveiligheid is als politiek thema in de loop van de jaren negentig opgeko-
men. Als maatschappelijk fenomeen bestond het al langer. De plaatsen waar 
het voorkwam en komt zijn goed af te palen. Onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) laat dat zien. Vooral het percentage niet-westerse 
allochtonen is een belangrijke determinant voor onveiligheidsgevoelens, 
maar ook het tempo waarin buurten van ‘kleur ‘zijn veranderd. Hoe snel-
ler het percentage allochtonen toeneemt, hoe onveiliger mensen zich voelen. 
Verder is de mate van verloedering relevant voor angstgevoelens. Daarnaast 
hebben we duidelijk gemaakt dat de effecten van bepaalde individuele ken-
merken gerelateerd zijn aan de woonomgeving. Bepaalde bevolkingsgroepen 
wonen in buurten met specifieke kenmerken die angstgevoelens vergroten. 
Dat geldt vooral voor lager opgeleiden, niet-westerse allochtonen en flatbewo-
ners (Oppelaar & Witbrood 2006, 72). Veiligheid werd ook een kernthema van 
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het populisme, onvoldoende als het aanvankelijk in gemeenten geadresseerd 
werd. Klasse kreeg kleur, verkleuring bracht angst.

De politisering van veiligheid heeft de burgemeester in een centrale positie 
gebracht in het veiligheidsbeleid. Hij is de centrale verantwoordelijke in en 
regisseur van dit gepolitiseerde veld op gemeentelijk niveau geworden. Dat 
is opvallend voor een niet gekozen functionaris. Het gevolg was dat burge-
meesters ook deel werden van medialogische processen. Dat overkwam de 
burgemeester van Moerdijk bij de brand bij Chemiepack in januari 2011. Zijn 
mediaoptreden leidde tot zware kritiek, ook weer verwoord in de media.44 Hij 
trad daarop af, onderdeel geworden van de medialogische dynamiek die hier-
voor door de RMO werd beschreven en die hij niet beheerste.45

Doorgaande politisering van politiewerk en van het werk van politiechefs
‘The documented changes in policing in the Netherlands and England and 
Wales – and, to differing degrees, similar developments in other parts of the 
world – do suggest that fundamental forces are at work. Most striking the 
widespread “search for security” in Britain and the Netherlands alike, relates 
to wider changes in social and cultural configurations conductive to increasing 
insecurity and the growing politicization of crime control that put govern-
ments under pressure’ (Garland 2000; Van Steden & Jones 2010). Politisering 
van veiligheid is geen exclusief Nederlands fenomeen. Dat geldt ook voor de 
onvermijdelijke afwenteling op de politie van de problemen die het politieke 
knooppunt van na 2000 zichtbaar maakte. Die moet met de onverschillig-
heid, het verzet, de conflicten, de teleurstellingen de woede omgaan. Die moet 
ook toezien dat het verwijt van een onvoldoende of onjuiste aanpak, of soms 
van een excessieve aanpak, onvermijdelijk haar deel is en haar mogelijkheden 
om te handelen en te bemiddelen beïnvloedt. Haar fouten, gemediatiseerd en 
gepolitiseerd worden weer relevant in het politieke spel om de richting van 
de oplossingen van de onderliggende problemen en dus om macht. Crises en 
incidenten worden de grote zorgen voor politiechefs. Ze gaan weer op eieren 
lopen. Een van de regionale korpschefs hanteerde een KNMI voor gebeurte-
nissen:
• Crises hebben zich ontwikkeld tot politieke feiten van de eerste orde.
• Het gaat nooit meer om de inhoud van de zaak, het gaat om de schuld-

vraag.
• Lange tijd was een ramp alleen pech maar, bij ons was de laatste pech in 

1953, de watersnoodramp. Daarna heeft altijd iemand de schuld gekregen.

44 www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1840232/2011/01/15/Moerdijk-een-ramp-
Een-communicatieramp-dat-wel.dhtml.

45 Politisering kan ook het OM treffen. Zeker nu de leiding van opsporingsonderzoeken meer 
dan in het verleden in handen is van het OM en die ook de communicatie voor zijn reke-
ning neemt, speelt de Hoofdofficier van Justitie onvermijdelijk ook een rol wanneer een 
opsporingsonderzoek publiciteit trekt en publieke onrust veroorzaakt. We zullen dat nog 
tegenkomen. 
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• Crisis is nieuws en nieuws is crisis.
• Bleeding is leading.
• Het gaat niet alleen om de objectieve feiten, maar juist om de emotionele 

duiding ervan.
• Crises raken het hart van de samenleving op dit ogenblik; dat is de drama-

democratie.
• Beslissers zijn per definitie te laat in de media om uit te leggen hoe het zit. 

De media gaan dus hun eigen waarheid maken.

Het is een scherpe en actuele typering van de nieuwe werkelijkheid. De poli-
tie kan zich aan de werking van dat nieuwe politiek-publicitaire complex niet 
onttrekken. De cultuur van de politie is veel meer van juridische aard, hecht 
sterk aan feiten, aan waarheidsvinding en is georiënteerd op politieke neutra-
liteit. Die houding staat onder druk, omdat maatschappelijk onbehagen en 
de mediatisering daarvan de politiechefs nieuwe problemen geven waarop 
ze vanuit het eigen handelingsrepertoire een antwoord moeten vinden. Het 
hanteren van dramavormen, van frames en meer nog het manipuleren van 
feiten, elementen van de mediatisering van gebeurtenissen, is moeilijk voor 
de politiechef. Hij is gevoelig voor het verwijt van manipulatie en onbetrouw-
baarheid en raakt afhankelijker van spelers die minder kwetsbaar zijn of meer 
ruimte hebben om het medialogische spel vrijuit te spelen. Politiechefs zijn 
zich bewust van de nieuwe dimensies die in hun werk gekomen zijn. Er vloeit 
een nieuw soort alertheid uit voort en het vergt een nieuwe deskundigheid. 
‘Zaak was om de vraag waarvan je vermoedde of wist dat hij zou komen in de 
media voor te zijn en die je zelf te stellen. Heel gedetailleerd.’ De nieuwe profes-
sionaliteit is het sterkst ontwikkeld bij de nationale korpschef die het dichtst 
bij de minister opereert en bij de politiechefs van de grote steden, waarbinnen 
de incidentenkans het grootst is: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Was 
ooit alleen het politiewerk als zodanig een bron van onzekerheid en risico, een 
andere politieke dynamiek en de nieuwe medialogica hebben in de omgeving 
van de politie een werkelijkheid geschapen die heel complex is geworden en 
waarin politieke framing van veel gebeurtenissen op de loer ligt.46 Het is daar-
bij zoeken naar ruimte. Die ruimte kan beperkt zijn, maar er is nog steeds de 
optie van een vrijmoediger publiek optreden, een optreden in de geest van 
hun voorgangers in de jaren negentig. De kunst is daarbij om het verwijt van 
te politiek handelen en het bepalen van de politieke agenda te voorkomen.

46 De politieke knooppunten en de uitdagingen voor de politie die daarmee samenhangen 
vormen algemene oriëntatiepunten bij de verklaring van gedrag van politiechefs. Mijn sug-
gestie is dat ze niet alleen voor Nederland gelden, maar ook bruikbaar zijn voor de analyse 
van de positie en het handelen van politiechefs in andere landen. Het voert te ver om hier 
uit te werken dat juist deze knooppunten ook de knooppunten zijn die in andere landen 
gelden, maar het is evident dat de industriële revolutie, de Tweede Wereldoorlog en ‘de 
verbeelding aan de macht’ uit de jaren zestig bewegingen zijn geweest die ook in andere 
Europese landen politieke knooppunten zijn geweest.
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6. Lange golven

Politieke knooppunten zijn de startpunten van de lange golven van politiek en 
maatschappelijke ontwikkelingen, de crisisperioden die actuele druk geven 
op de politie en op politiechefs en die een beroep doen op improvisatievermo-
gen en stressbestendigheid. Politieke knooppunten zijn zowel de momenten 
waarop improvisatie en riskante beslissingen onvermijdelijk zijn – er is geen 
routine – als de periodes waarin improvisatie wordt omgezet in ‘emergent 
strategies’, werkwijzen die blijken te werken doordat ze uit de praktijk voort-
komen en als het goed is ook dicht bij de praktijk blijven. De knooppunten zijn 
ook en misschien nog wel meer van belang omdat in die crises de oorspron-
gen zichtbaar worden voor de langetermijnvisie, de formele strategie en ook 
voor de organisatie van de politie daarna. Net zoals in de loop van de worste-
ling met de knooppunten de politieke oplossingen voor de gerezen problemen 
zichtbaar moeten worden. De knooppunten zijn dus ook een belangrijk deel 
van de verklaring van het handelen van de politiechefs en de politie in de peri-
ode daarna. Ook een deel van de organisatieveranderingen van de politie laat 
zich verklaren uit de knooppunten.



5 
Visies en traagheid

1. Inleiding: mosterd na de maaltijd?

De eerste leiderschapsfunctie die Boin e.a. (2003, 13) aanwijzen voor de politie-
chef is het ontwerpen van een visie: ‘de vertaling van abstracte maatschappe-
lijke eisen en politieke doelstellingen naar een concrete visie en een effectieve 
en legitieme werkwijze’. Wat zijn de maatschappelijke problemen is dan de 
vraag, aan welke moet het korps iets doen en hoe doet het dat?47 Ga er maar 
aan staan. De politiechef kan dus aan de bak. De visie is de eerste reddings-
boei voor de politiechef die zijn organisatie en het werk af wil stemmen op de 
maatschappelijke behoeften. Dat geldt het meest acuut gedurende perioden 
van crisis, van politieke knooppunten, maar ook wanneer de samenleving in 
rustiger vaarwater is aangeland, blijft de vraag naar een richting gelden. Die 
maatschappelijke behoeften en politieke eisen mogen abstract lijken, ze wor-
den in de politiepraktijk al heel snel heel concreet.

De benadering van Boin e.a. is niet onomstreden. Een van de richtingen waar-
uit de kritiek komt is die van de critici van ‘new public management’. De kri-
tiek luidt dat new public management geen oog heeft voor het verschil tussen 
het bedrijfsleven en de overheid, hier de politie, en te klakkeloos marktden-
ken en productiedenken invoert binnen een overheidscontext (Hoogenboom 
2009; Terpstra 2009). Het is de kritiek die ik in het eerste hoofdstuk ook tot 
de mijne heb gemaakt. Een tweede kritiek is die van Mintzberg. Die meent dat 
de ‘top-down’ benadering van leiderschap de creativiteit en dus de dynamiek 
erin doodt, maar ook, en dat staat centraal in zijn denken, dat strategieën, 
willen ze effectief zijn, moeten voortkomen uit de praktijk van de organisatie. 
Het zijn antwoorden op problemen in een snel veranderende context. Mintz-
berg bepleit het werken met ‘emergent strategies’, strategieën die al doende, 
en antwoord gevend op praktische problemen in de organisatie worden ont-
wikkeld. Ze corrigeren ook de eventueel officieel geformuleerde strategieën, 
de strategieën ‘van boven’, wanneer die te ver van de actuele werkelijkheid af 

47 De leden van het korps, aldus weer Boin e.a., moeten bovendien geïnspireerd zijn om aan 
de vervulling van die visie bij te dragen, ze moeten weten hoe ze dat moeten doen en het 
vertrouwen hebben dat de leiding hen daarbij ondersteunt. Dat is het geval wanneer korps-
leden van hoog tot laag weten welke doelen moeten worden bereikt en waarom dat zin 
heeft. De visie heeft vervolgens ook consequenties voor de organisatie van het korps.
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staan (Mintzberg & Waters 1985). Mintzberg doet mij denken aan de manier 
waarop in Amsterdam-Amstelland het beleidsproces in de top van het korps 
liep: ‘Het was niet zo dat het onderwerp op de agenda stond zodat we er tijdens 
de vergadering over konden discussiëren; er werden ook geen uitgebreide ana-
lyses gemaakt aan de hand waarvan visies werden opgesteld. Het was meer 
een proces van intuïtie en discussie over ontwikkelingen in de stad. Je eigen 
beelden rijpen en die kun je dan toetsen tijdens discussies binnen de korps-
leiding. (…) De ontwikkeling van een visie is geen geolied proces. Er zijn veel 
ideeën over tafel gegaan en veel discussies gevoerd zonder dat die ergens toe 
hebben geleid. (…) In de periode van 2000 tot 2005 zijn door de korpsleiding 
twee visies omgezet in actie: “streetwise” en “tegenhouden”’ (Van Riessen 
2007, 218).

In dit hoofdstuk is de visieontwikkeling van en ten aanzien van de politie aan 
de orde. Daarin spelen politiechefs een centrale rol. Politiechefs hebben de 
ruimte genomen om zelf hun visie op de politie te ontwikkelen en die ook te 
realiseren. In 1977 en in 2005 leverden politieleidingen hun eigen visie aan de 
samenleving en aan de politiek. Ook de visie elementen in de plannen voor de 
Nationale politie zijn weer ontwikkeld binnen de politie, nu voor het eerst ook 
voorgelegd aan en geaccordeerd door de minister en het parlement De discus-
sie over de visie op de politie heeft een sterke politieke dimensie. Legitimiteit 
is een kernbegrip in dat politiële visiedenken. Dat begrip komt eerst aan de 
orde. Ik kwalificeer dat denken in belangrijke mate als politiek van aard en ga 
daarop in de derde paragraaf in. Vervolgens komt Politie in Ontwikkeling, het 
visiestuk van 2005, aan de orde en tot slot de visie in de start documenten van 
de Nationale politie. De belangrijkste denklijn in dit hoofdstuk is dat visieont-
wikkeling en de omzetting daarvan in de politiële werkelijkheid een vergeefse 
activiteit is. De oorzaak daarvan is dat de lijn probleemanalyse – visieontwik-
keling – strategieontwikkeling – organisatieaanpassing – leiderschapsbijstel-
ling en aanpassing van tactieken en werkwijzen zo’n lange tijd neemt in een 
institutie als de politie dat het probleemcomplex waarvoor de visie etc. was 
ontwikkeld al is veranderd of zelfs verdwenen op het moment dat de visie is 
omgezet in actie. Het politiesysteem is eenvoudig te traag in zijn verande-
ringen en te beperkt in zijn georganiseerde veranderingscapaciteit om tijdig 
koers te de verleggen.48

Aan het eind van het hoofdstuk besteed ik aandacht aan de emanciperende 
functie van het denken van de politietop over de rol van de politie. De eigen 
visieontwikkeling binnen de politie, de claim van een ondergeschiktheid met 

48 Een vergelijking met de doctrineontwikkeling binnen de strijdkrachten dringt zich op. 
Daar is een nieuwe doctrine de gestolde les van de vorige oorlog. De beslissing om te inves-
teren in een fortenstelsel, in geavanceerde tanks of in een multi-inzetbare lichte strijd-
macht richt het handelen en bepaalt de successen in een toekomstige oorlog waarvan de 
regels onbekend zijn.
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gezag, de opkomst van de signaleringsfunctie van de politie als inbreng in 
de aanpak van maatschappelijke problemen, de eigen oriën tatie op waarden 
als richtsnoeren voor het handelen van politiechefs en de opkomst van pro-
fessionalisering als eigen ruimte, van ‘onderop’ gevoed, zijn te begrijpen als 
een emancipatiebeweging van een beroep dat de ambitie heeft ontwikkeld 
om niet alleen te reageren op normoverschrijding met dreiging, dwang of 
geweld, maar ook een centralere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
de samenleving.

2. De lessen van de jaren zestig

2.1. Het dragende element van de politievisies: het probleem van de 
legitimiteit

Er was in de loop van de jaren zeventig onder een generatie jonge politie-in-
specteurs een besef gegroeid dat het van belang was om een eigen visie te 
hebben. Legitimiteit en legitimiteitsbehoud waren sleutelbegrippen in die 
visie. Het werd een variant op ‘community policing’: het ‘teampolitiemodel’, 
geformuleerd in het rapport Politie in Verandering. Jonge politiechefs gingen 
ermee aan de slag en in de reorganisatie van 1993 werd de visie van Politie 
in Verandering, het teampolitieconcept, de standaard voor de regionale korps-
chefs. Enkele malen is in de kring van hoofdcommissarissen – de latere raad 
van korpschefs – de vraag aan de orde geweest of het niet tijd werd voor een 
nieuwe visie, voor een nieuwe analyse en een nieuwe lijn naar de toekomst. 
McKinsey deed in 1990 op verzoek van de kring van hoofdcommissarissen 
een onderzoek dat leidde tot het rapport Veiligheid en Politie: een beheersbare 
zaak (Stuurgroep Politie 2000, 1991). Uit dat onderzoek kwam geen andere 
visie voort, daarvoor was het te operationeel, er kwamen wel doelstellingen, 
strategieën en een aantal beleidsaanbevelingen uit voort. Het rapport ging 
eigenlijk over sturing en daar was nog weinig oog voor toen. Het stierf dan 
ook een zachte dood. Een vervolginitiatief in de visieontwikkeling was het 
rapport Politie in Ontwikkeling (PIO) (2005).

Sinds de culturele revolutie van 1966 geldt het behoud van legitimiteit als 
de centrale zorg van de politiechef. Het behoud van legitimiteit is ook het 
centrale element in de politievisie die in het rapport Politie in Verandering is 
geformuleerd. Kort en te bondig geschetst was na de culturele revolutie legiti-
miteitsverlies het centrale probleem voor de politie en dat verlies kan worden 
verminderd of zelfs worden voorkomen door een politie die door haar hande-
len ten opzichte van de bevolking die legitimiteit terugwint. Kleinschaligheid 
was daartoe een vehikel, het betrekken van burgers bij politiewerk een mid-
del. Het despecialiseren van politiewerk bracht een allround politieambtenaar 
in de wijk die voor bijna alles een aanspreekpunt was. De voorkeur ging uit 
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naar het helpen bij de aanpak van maatschappelijke problemen, in plaats van 
het concentreren op repressie van symptomen. Op basis van de analyse van 
1978 en de hier in hoofdlijnen aangegeven remedie is een politieorganisatie en 
werkwijze opgezet, het teampolitiemodel dat daarna de blauwdruk werd voor 
de hele politie. In de reorganisatie van 1993 ontwikkelden alle politiekorpsen 
weliswaar hun eigen modellen en varianten, maar die waren allemaal geba-
seerd op de visie van Politie in Verandering. Het denken ervan werd breed 
gedeeld en werd de standaard voor het denken over politie: ‘Op de Academie 
werd het POS-rapport ons met de paplepel ingegoten. Ik snap die rol ook wel. Stan-
daard was dat, maar wij zijn als politie wel heel erg op de stoel van de politiek gaan 
zitten. Veel later is veel van die integrale gedachte voor veiligheid door de politiek en 
het bestuur overgenomen.’

‘Mijn stelling is dat het legitimiteitsprobleem geen durend probleem was voor 
de politie maar dat het zich in een betrekkelijk korte periode voordeed tot aan 
pakweg 1985. Het is, ondanks het feit dat er veel over wordt gepubliceerd, al 
een aantal jaren feitelijk een non-issue voor de politiepraktijk. Wanneer de 
gedachte dat de zorg om de legitimiteit van de politie een zorg is die zich in 
tijden van politieke crisis voordoet en alleen in die perioden eventueel een 
probleem wordt voor de politie een juiste is en wanneer bovendien de stelling 
steek houdt dat alleen in zulke uitzonderlijke omstandigheden een rechtvaar-
diging van eigen legitimiteitsverwerving door de politie kan worden gevon-
den, maar dat dat daarbuiten onjuist en mogelijk ook contraproductief is, 
komt het denken over de visie op en de rol van de politie in een ander daglicht 
te staan. Men kan dan zeggen dat een document als Politie in Verandering de 
neerslag is van het denken in termen van legitimiteitsverlies en legitimiteits-
problemen die zich alleen in de periode tussen 1965 en tot 1985 voor politieke 
instituties hebben voorgedaan en dat daarna dat probleem (…) niet meer in de 
breedte heeft bestaan. Politie in Verandering was in zijn oorspronkelijke vorm 
een analyse en een remedie voor een politiek probleem dat al grotendeels ver-
dwenen was toen het teampolitieconcept massaal werd ingevoerd in de loop 
van de jaren tachtig en negentig. Het was een model dat al obsoleet was toen 
het systematisch werd ingevoerd. Het heeft de politie te veel gericht op een 
probleem uit het verleden’ (Van Reenen 2014, 116).

Terwijl politiechefs druk waren met de introductie van het nieuwe gedespe-
cialiseerde politiewezen en daarbij en passant de recherche ontmantelden, de 
verkeerspolitie, de zeden- en kinderpolitie in sommige korpsen met de grond 
gelijk maakten en ook hier en daar de vreemdelingenpolitie – bewegingen 
waarop men soms schielijk soms schoorvoetend terugkwam – negeerden 
de meesten een levensgroot probleem dat als het ware voor de voeten lag en 
snel opkwam: de georganiseerde criminaliteit. Dat deden ze in een periode 
waarin de recherche in belang gereduceerd werd en in omvang teruggebracht 
werd. Terwijl het probleem groeide, creëerde de visie een blinde vlek voor dat 
deel van het politiewerk. Dat is het twee gevolg geweest van het legitimiteits-
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denken. Er was onvoldoende sturing op de pogingen om een antwoord te 
vinden op de nieuwe en acute vormen van criminaliteit (Fijnaut 2014). De 
meesten bemoeiden zich er nauwelijks mee en de samenwerking tussen de 
regio’s, noodzakelijk om een gecoördineerd antwoord te vinden in dit nieuwe 
veld van georganiseerde criminaliteit, werd geblokkeerd door competitie tus-
sen enkele politiechefs die niet gemakkelijk over de grenzen van hun regio 
heen keken en onvoldoende samenwerkten. De IRT-affaire maakte dat pijnlijk 
duidelijk. Die affaire beschadigde de hele politie, bewerkstelligde dat enkele 
betrokken regiochefs heel lang met de naweeën ervan bezig bleven en zadel-
den wat er over was van de recherche op met regels, procedures, protocollen en 
weeg- en stuurploegen. Niemand binnen de politie heeft nog hardop de vraag 
durven stellen naar de zin van al die regels en formaliteiten en niemand heeft 
nog uitgerekend wat de kosten ervan zijn. Ik vermoed dat ze hoog zijn.

De visie en die zorg om de legitimiteit van de politie echoot door in het huidige 
denken van de politietop: ‘Ik ben wel heel erg van de dichtbij-politie. Ik vind wij 
ons moeten verhouden tot de samenleving op een manier waarin we wel handhaven 
maar (…) ik ben niet van de “militaire” politie: zo moet het. Toen ik kwam was 
de discussie over het rapport Politie in Ontwikkeling geluwd. Ik vind PIO (Rap-
port Politie in Ontwikkeling; PVR) wel heel erg goed. Ik vind het ook een heel erg 
Nederlandse basis hebben.’ Het rapport Politie in Ontwikkeling uit 2005 bouwt 
op het legitimiteitsdenken voort. Het toont ook een nagenoeg identieke poli-
tieke alertheid van de politietop voor het thema legitimiteit, een thema dat nu 
wellicht een oud geloof, een oude mantra is geworden. Zo ingeburgerd en zo 
actueel toch nog is de mantra, dat Landman e.a. (2011, 15) het leiderschap van 
de politie koppelen aan de ‘maatschappelijke opdracht van politieleiders: nor-
matieve legitimiteit, sociale legitimiteit en maatschappelijke effectiviteit en 
efficiency’. Het is niet duidelijk waar je die maatschappelijke opdracht vindt 
en wie hem formuleert. Er is boeiend genoeg geen verwijzing naar de formele 
taak van de politie in de wet. ‘Voor de politie gaat legitimiteit voor effectivi-
teit’, was de slagzin van Wiarda, de meeste huidige politiechefs zeggen het 
hem ook nu nog na en ook het realisatieplan van de nieuwe Nationale politie 
verwoordt deze gedachte: ‘Het verbeteren van de politieprestaties kan niet los 
worden gezien van het vergroten van de legitimiteit van en het vertrouwen 
in de politie. De gedachte hierachter is niet alleen dat in een democratische 
samenleving politieprestaties en het vertrouwen in de politie elkaar verster-
ken, maar ook dat het resultaat van politiewerk nooit ten koste mag gaan van 
de legitimiteit van de politie’ (Realisatieplan Nationale politie 2012). De nieuwe 
formule voor dit denken van de politie is ‘verbinden’. De politie moet ‘in ver-
binding’ zijn. De verbinding is er een van de politie met de bevolking en de 
verbinding is er van de politiechef: een zijn met zijn organisatie en zijn men-
sen en met de stakeholders. ‘Kennen en gekend worden’, de oude slagzin, is 
vernieuwd en ‘in verbinding’ geworden. Het denken is hetzelfde gebleven, het 
probleem is verdwenen.
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Blijvende elementen
Van belang blijft tot op de dag van vandaag natuurlijk wel dat in de inmiddels 
oude mantra van de zorg om de legitimiteit steeds drie visie-elementen een rol 
spelen. Het zijn alle drie keuzen in de manier waarop de politie zich tot macht 
verhoudt. De eerste is dat de politie er is voor de bevolking en dat de politie 
daarom belang heeft bij een intensief contact met de bevolking en bij een 
humane benadering van de bevolking. Het helpt zo om dwang in reserve te 
kunnen houden. Die diep burgerlijke en gematigde houding als kernelement 
van politieel handelen klinkt ook steeds uit de interviews met de politiechefs 
door. ‘De community policing zit wel heel diep bij mij. (…) Ik ben een overtuigd 
voorstander van community policing en van een integrale aanpak’. Unaniem is 
de diepe overtuiging dat de politie er is voor de bevolking, dat ze gematigd 
moet zijn en humaan. In de oriëntatie van de politie op de samenleving of 
op de staat is dat dus een keuze die overhelt naar de bevolking. Een tweede 
visie-element in dat denken is de kleinschaligheid. Een kleine schaal facili-
teert contact met bewoners van een gebied: een wijk, een buurt. Tevredenheid 
over de politie is ook op basis van onderzoek gedeeltelijk gebaseerd op die 
feitelijke contacten (CBS 2013) Kleinschaligheid houdt de politie in de buurt 
van de kleine orde; van de dagelijkse gang van zaken in een buurt of een 
wijk of hooguit een gemeente en de zorgen die mensen hebben. De discussie 
over robuuste basisteams binnen de Nationale politie en vooral over de grootte 
ervan weerspiegelt de zorg om de kleine schaal. De introductie van de wijk-
agent – één per 5000 inwoners – is naast het basisteam, het organisatorische 
uitvloeisel van die visie. De wijkagent is zelfs in artikel 1 van de nieuwe Poli-
tiewet terechtgekomen. Ook die kleinschaligheid richt de politie op de bevol-
king en niet naar de staat. Hij staat in de ontwikkeling van de praktijk van de 
Nationale politie inmiddels wel onder druk, een bijkomend effect ervan is dat 
hij de robuustheid van de politieorganisatie bij het omgaan met onvoorspel-
baarheid kan vergroten (Taleb 2014), maar daartegenover weinig flexibel is.49 
Een derde dragende element is dat je het met repressie alleen niet redt. Wan-
neer er vanuit de samenleving en meer nog vanuit de Kamer of door ministers 
geroepen wordt om een harde hand of er ‘keihard’ optreden wordt geëist, is de 
reactie vanuit de korpsleidingen er steeds één van verbreding van de aanpak. 
Niet bij repressie, of beter: liever niet bij repressie en zeker niet bij repressie 
alleen, willen politiechefs leven; het inmiddels klassiek geworden mantra van 
politiemensen die zich niet in de hoek van de probleemoplossers via de exclu-
sief harde hand willen laten drukken. Steeds verwijst de politietop dan naar 
de overheid, naar het bestuur en de kwaliteit van het overheidsbeleid, naar 
het bedrijfsleven en de burger wanneer het gaat om de hantering van orde-
problemen, van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens (Van Riessen 2007). 
Naarmate de politieke voorkeuren voor probleemhantering of oplossing ver-

49 Het vermogen om snel ‘op te schalen’ was een van de ontwerpeisen voor de Nationale poli-
tie, dat lukt slechter met een groot aantal kleinschalige basisteams dan met minder grote 
teams.
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schuiven en meer nadruk leggen op repressie, worden politiechefs onrusti-
ger omdat ze weten dat de kraan dan harder gaat lopen terwijl hun mensen 
dweilen. Het fundamentele tekort van de politie bestaat immers daaruit dat ze 
aanvullend is en afhankelijk is van de bestuurlijke en politieke vaardigheden 
in het oplossen of hanteerbaar houden van maatschappelijke problemen.

Een appeltje voor de dorst
Naast of bij de argumenten tegen mijn redenering hier, zijn er tenminste twee 
die ik deel. Wanneer er een crisis in het land ontstaat die de legitimiteit van 
politieke ambtsdragers sterk vermindert, kan er legitimiteitsverlies voor een 
regering optreden en in dat geval is er ook een vitale bedreiging van de moge-
lijkheden van de politie om op een andere dan repressieve manier haar werk 
te doen. Het is dus zeker zaak om een zeker ‘legitimiteitsbewustzijn’ in de 
top van de politie levend te houden. Dat is zeker nuttig bij een nieuwe ‘criti-
cal juncture’. Behoud van eigen legitimiteit kan in zo’n situatie opnieuw een 
actueel belang voor de korpsleiding worden. Vooral wanneer bij een politieke 
crisis de politie afstand kan bewaren tot de overheid en haar beleid, een situa-
tie die niet waarschijnlijk, maar theoretische toch aanwezig is.50

3. Het politieke knooppunt van de eeuwwisseling

3.1. Veiligheid garanderen en presteren, de praktische visie van het Rijk

‘De visie op de politie moet zijn dat prestaties vergaand verbeteren’, aldus de 
Directeur-Generaal Politie namens de minister van Veiligheid & Justitie in 
2011 (Schoof 2011). Helder, deze doelstelling en betrekkelijk zonder diepgang, 
maar wellicht zijn de diepere visie-elementen zo vanzelfsprekend dat er geen 
woorden aan vuil gemaakt hoeven worden. Omstreeks 2000 nam vanuit de 
Tweede Kamer de druk op de ministeries van BZK en Justitie toe om meer 
te gaan doen aan de sterk toegenomen onveiligheidsgevoelens in het land en 
aan criminaliteitsbestrijding. Dat veiligheid hoog op de publieke en politieke 
agenda’s staat, is aldus Cachet al in 2002 geleidelijk aan een understatement, 
om niet te zeggen een open deur. De regering Balkenende-I plaatste onveilig-
heid hoog op haar prioriteitenlijstje, zoals Paars-I en -II dat ook deden. Er was 
in de samenleving sprake van toenemend ongeduld: er moest nú iets tegen 
die irritante en storende onveiligheid gedaan worden; tegen welke prijs dat 
zou gebeuren werd minder belangrijk gevonden. Daarmee kregen politiek en 
bestuur de legitimatie om aarzelingen terzijde te schuiven. Het Veiligheids-

50 Binnen de oudere politiesystemen (het bestel van 1957 en dat van 1991) waren er zoveel poli-
tiekorpsen dat in die diversiteit alleen al een kans lag op een eigen legitimiteitsbehoudende 
koers, per gemeente als het moest. Binnen de Nationale politie is dat moeilijker, juist omdat 
het een landelijke identiteit en organisatie heeft.
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programma van de regering paste zo in een maatschappelijk klimaat waarin 
veiligheid niet alleen hoog op de publieke en politieke agenda’s stond – dat 
was al lang zo – maar waarin ook de bereidheid om zaken als privacy, rechts-
bescherming, tolerantie (gedogen), zorgvuldigheid etc. daar ondergeschikt 
aan te maken, groeiende was (Cachet 2002). Grote urgentie dus.

De nieuwe visie op de inrichting en werkwijze van overheden was gericht op 
productiviteit. ‘New managerialism’, ‘new public management’ of nog spe-
cifieker de ‘police managerialization’ kwam precies op tijd. Het is een denk-
kader waarin de private sector model staat voor de collectieve sector, met het 
bijbehorende jargon. ‘A main assumption here is that the managerialization of 
the police consists not only of new organizational measures and techniques; it 
also has significant cultural and symbolic aspects. The underlying discourse 
of managerialization depends strongly on utilitarian notions and values like 
efficiency, effectiveness and economy (the so-called three Es) (Clarke & New-
man 1997). This way of thinking presumes that the legitimacy of contempo-
rary public organizations increasingly depends on their level of productivity. 
According to this view, increasing numbers of critically-minded, independent 
citizens are demanding that these public agencies should produce tangible 
results. Deze new public management-school was voor de minister van BZK 
interessant, omdat daarin de nadruk op de productiviteit van de overheid en 
in dit geval van de politie lag. De denkwijze werd sterk gepropageerd door 
het ministerie van BZK, die er een mogelijkheid in zag om de druk vanuit 
het parlement te verminderen. De introductie van sterkere bedrijfsvoerings-
elementen binnen de opleidingen voor de strategische leiderschapslaag van de 
politie werd daarom door het ministerie bevorderd.

De ontevredenheid over de manier waarop de politieleiding invulling gaf 
aan haar taak en tegemoetkwam aan die onveiligheidsgevoelens was toen al 
groot, de Parlementaire Enquête opsporingmethoden had eerder op politiek 
niveau groot wantrouwen gebracht ten aanzien van de samenwerking tussen 
korpsen, de greep die politiechefs op hun korpsen hadden en op de kwali-
teit van de criminaliteitsbestrijding. De reorganisatie van de politie in 1993, 
bedoeld om haar effectiviteit te vergroten, had blijkbaar onvoldoende effect 
gehad en de politieministers reageerden in 2002 met een eigen visie op de 
onveiligheid en op criminaliteitsbestrijding: Naar een veiliger samenleving 
(2002). Het Rijk ging sturen, de visie van de politie op haar eigen werk en 
taak werd overruled door een centraal-politieke oekaze. Het was een politieke 
visie, als het er al een was, die op het presteren van de politie was gericht en 
die het legitimiteitsdenken van de zittende politietop verder liet voor wat het 
was. Cachet (2002) zag de regering de nadruk leggen op sturing, meetbaar-
heid, aanspreekbaarheid, transparantie, procesgericht werken en daarmee op 
een ambitie om de effectiviteit (in termen van output) en efficiëntie van de 
politie te vergroten. De prestatieconvenanten waren een uiting van de ten-
dens tot centralisering van beleid door de politieministers, ingegeven door 
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politieke en maatschappelijke druk. Het waren instrumenten om de regionale 
politieorganisaties meer dan voorheen centraal te sturen. Hessing, de oud- 
politiechef van Rotterdam-Rijnmond en staatssecretaris voor de LPF, moest 
het systeem ontwerpen en invoeren. Twee termen kwamen op: kerntaken en 
prestatieconvenanten. Prestatiesturing paste binnen een denkraam van trans-
parantie van overheidshandelen en als uiting van een opvatting dat datgene 
wat gemeten en beloond wordt ook gedaan wordt. Achterliggend is natuurlijk 
een centrale en politieke sturingsambitie. Wij – het parlement of de minister – 
willen bepalen waarnaar gekeken wordt en wat wordt aangepakt. Jullie – de 
politiechefs – blijken niet in staat om zelf sturing te geven aan het handelen 
van de korpsen en wij – de regering en breder de politiek – zijn ontevreden 
waarop de veiligheids ambities van de centrale overheid worden omgezet in 
effectieve politieacties.51

Er was aanvankelijk vooral binnen de politie weerstand tegen de prestatiecon-
venanten. Het drukte de politie in de hoek van de repressieve output: aantallen 
processen-verbaal voor bepaalde categorieën overtredingen. Het ontnam hun 
ook de oude plechtankers voor hun handelen: de lokale overheden. Politie-
chefs werden nu gedisciplineerd door centrale aanwijzingen. Ze waren niet 
gecharmeerd van het sanctiestelsel dat werd ontwikkeld: op het niet halen van 
de doelstellingen in een prestatieconvenant staat een financiële sanctie. Het 
paste ook niet in hun visie, nog sterk gevoed door gemeentepolitienoties. Het 
Landelijk Kader Nederlandse Politie werd het sturende document voor de pres-
tatiesturing en dat kader vond zijn weg in de planning & control-cyclus van 
en binnen de regionale korpsen. Door politiechefs en de vakbonden gevreesde 
‘perverse effecten’ traden niet op (Van Sluis 2008), de doelstellingen waren 
goed te halen en het systeem werd verder uitgewerkt totdat in 2011 de minister 
een einde maakte aan de prestatieconvenanten. Als gezegd: prestatiesturing 
paste niet in de visie van de regionale korpschefs, maar het instrument had 
veel meer heilzame effecten dan voorzien was. De resultaatgerichtheid van 
de korpsen werd systematisch opgevoerd. Er werd meer verantwoording van 
het handelen gevraagd door de hele organisatie heen en er werd dus strakker 
gestuurd. Ook leidde prestatiesturing tot een grotere operationele betrokken-
heid van de leiding en die betrokkenheid werd in de organisatie gewaardeerd 
(Van Sluis e.a. 2006). Vervolgens betreurden sommige politiechefs weer dat 
het instrument verdween omdat het toch niet zo gek was om prestatie-eisen te 
stellen aan de uitvoering. De vraag waarom zij er zelf dan niet mee doorgin-
gen blijft open. Het geeft geen beeld van sterk leiderschap. De reorganisatie is 
het wellicht te zeer voor de hand liggende antwoord.

51 Opvallend is dat het PvdA-minister Peper, een oud-burgemeester, was die de eerste aanzet-
ten gaf voor landelijke sturing op prestaties, terwijl het ook de PvdA was die zich steeds ver-
zette tegen de centralisering van de politie. In 2010 zou het opnieuw een oud-burgemeester 
zijn die de nationalisering van de politie inzette.



108     politiechefs

3.2. Politie in Ontwikkeling

Je kunt in de manier waarop de Rijksoverheid rond de eeuwwisseling met de 
politie omging en de operationele sturing die het Rijk ontwikkelde, de eer-
ste reactie zien op de druk die op het onderwerp veiligheid kwam te staan, 
signalen van crisisverschijnselen die zich rond de eeuwwisseling begonnen 
te manifesteren. Onafgewogen nog, omdat het pas de eerste scheuren waren 
in het beeld van de voltooide en gelukkige samenleving, onafgewogen ook 
omdat de duiding van de aard van het politieke knooppunt en van de bevre-
digende aanpak ervan doorgaans jaren duurt. Analyse en remedie waren nog 
niet mogelijk en het lijkt erop dat er ook nu nog geen goede analyse is gemaakt 
van de oorzaken van de onrust die ons land en grote delen van West-Europa 
vanaf de eeuwwisseling is gaan beheersen. Ook de reflectie van de politie op 
de onrust was in een beginfase en dat kon ook niet anders. Dat bleek bij de 
presentatie van het nieuwe visiedocument van de politie: Politie in Ontwikke-
ling in 2005. Het stuk beschreef wel dat er iets mis was: ‘De politie is terecht-
gekomen in een maalstroom van ontwikkelingen. (…) De moord op Fortuyn, 
de aanslagen in Madrid, de moord op Van Gogh en de dreiging van terreur 
hebben geleid tot polarisatie, verminderde tolerantie en verharding in de 
samenleving’ (PIO 2005, 21). Het gaf echter geen analyse van de oorzaken van 
een mogelijke crisis. Er werd vooral gekeken naar de gefragmenteerdheid van 
de politie en de overvraging ervan: ‘Vanaf 1995 hadden we een gezagscrisis in de 
opsporing en ik vreesde eigenlijk ook na 2002 een crisis in de functie van de politie 
vanwege de gefragmenteerdheid. (…) We waren bang dat we vast zouden lopen’, 
aldus de voorzitter van de projectgroep die het visiedocument produceerde. 
Dat nieuwe visiedocument verscheen in 2005. De auteurs ervan vreesden een 
crisis in de functie van de politie: ‘Als we dat nalaten, dreigen we vast te lopen 
in een verhoging van de prestatiedruk, in overvraging en fragmentatie van de 
functie. In dat geval begeven wij ons, zonder dat wij dat willen, in 2005 recht-
streeks op weg naar een crisis’ (PIO 2005, 4). Sinds Politie in Verandering en 
de reorganisatie van 1993 is er zoveel veranderd in de wereld, aldus de auteurs, 
dat herijking van missie, visie en strategie noodzakelijk zijn.

Continuïteit
Het nieuwe visiestuk van de Raad van Kopschefs (RKC) bouwde voort op de 
uitgangspunten van Politie in Verandering en is dus alleen daarom al veel min-
der revolutionair dan het eerdere stuk. Een radicalere verwerping van de oude 
visie is wel even overwogen, zo lijkt het, maar is niet doorgezet. ‘Waar het 
wijkteamconcept van de jaren tachtig was, vroegen we ons af of we niet toe 
waren aan een herziening van de politiefunctie.’ Het antwoord was blijkbaar 
negatief, want ‘policing of communities’ is centraal blijven staan in de visie, 
maar is wel aangevuld met de nodale oriëntatie van de politie, een nieuw 
begrip. Ook de signaleringsfunctie van de politie is weer helder verwoord, 
ook uit Politie in Verandering’ van 1977 kan de noodzaak worden gedestilleerd 
om het bestuur te wijzen op problemen die tot de inzet van politie kunnen 
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leiden: de heilloze repressie in het toenmalige jargon. De publieke stem van 
een politiechef vertegenwoordigt een waarde, de waarde van de kennis van 
de werkelijkheid en het oordeel over de risico’s ervan, een risico dat, het ligt 
voor de hand, vervolgens zou kunnen leiden tot politieke of bestuurlijke actie. 
De toenmalige hoofdcommissaris van Amsterdam, Nordholt, was verre van 
terughoudend in zijn waarschuwingen, hij was kampioen signaleren, maar 
ook andere korpschefs wezen van tijd tot tijd in het publieke debat op poten-
tiële misstanden. Er was ook aandacht voor de overvraging van de politie, een 
probleem dat ik als fundamenteel voor de politie beschouw. De oplossing lag 
vooral in de betere sturing van en binnen de politie en ook die sturing was 
een nieuw element in de visie, ingegeven door de eis van politiek en samen-
leving om de prestaties van de politie te verbeteren en zichtbaarder te maken. 
Daarnaast noteerde PIO ook de fragmentatie van de politiefunctie. Maar dat is 
eerder een probleem van het bestel dan dat het een maatschappelijk probleem 
adresseert of analyseert. Er werd ook geen oplossing aangedragen.

Belangrijker is wellicht nog dat het oude Politie in Verandering een document 
was van enkele jonge honden binnen de politie, met een klankkast van veel 
jonge inspecteurs en officieren van de Rijkspolitie van de generatie die de 
rellen van de jaren zestig en zeventig meemaakte, en dat die visie pas later 
werd overgenomen door politiechefs. ‘Politie in Ontwikkeling’ is een product 
van de regionale korpschefs, van de gevestigde orde, de gearriveerden. Het 
is ook vanuit beduchtheid geschreven. ‘Wij wisten dat als we niet zelf zouden 
nadenken, anderen het voor ons zouden kunnen doen. En dan heb je natuurlijk 
nog de tendens van “het is allemaal niet zo ingewikkeld, het kan allemaal wel wat 
minder en voor minder salaris”. Mensen hebben geen idee hoe ingewikkeld het is.’ 
PIO is zo een defensief document geworden, althans volgens Fijnaut (2012). 
Hij veegde er de vloer mee aan: een strategie zonder diepgang, geen blijk van 
inzicht in de misdaadbestrijding, maar wel een gebrek aan inzicht in de poli-
tiegeschiedenis. Ook ontbeerde het een operationele invulling. De hele inter-
nationale politiesamenwerking en de internationalisering van misdaad en de 
belangrijkste ordeproblemen worden genegeerd, en dat geldt nog meer voor 
het islamitisch terrorisme. Fijnaut ontwierp vervolgens zelf een schets voor 
een Nationale politie. Dat had PIO nu juist niet willen doen. Fijnaut negeerde 
dat er ook nieuwe benaderingen en thema’s werden aangedragen in PIO; the-
ma’s als nodale oriëntatie en ondermijning zouden later geoperationaliseerd 
worden.

Niet gedragen
Hoewel PIO een document was van de hele RKC, is er vooral de drive van de 
politiechef van Amsterdam-Amstelland in te herkennen. Die zat de project-
groep voor, gaf onderdak aan de ondersteuning, en zijn korps verzorgde ook 
de eerste drie vervolgstudies op de thema’s die de RKC na het verschijnen 
van PIO op de gemeenschappelijke strategische agenda had gezet. Het waren 
‘ongelijkwaardigheid’, ‘overlast’, ‘veelvoorkomende criminaliteit’, ‘criminali-
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teit met grote impact op het slachtoffer’ en ‘ondermijning’. In de onderwerpen 
van die vervolgstudies wordt de afstand tussen de opvattingen van iemand als 
Fijnaut met zijn oriëntatie op internationale en nationale criminaliteit en ter-
reurbestrijding enerzijds en de leidende groep binnen de RvK die zich in ieder 
geval blijkens de vervolgstudies op de stedelijke problematiek bleef oriënteren 
anderzijds, overduidelijk elementen van de aloude tegenstelling tussen stad 
en staat.

‘PIO is een refreshment van POS. PIO is een lichtpuntje, maar wel kort geformu-
leerd’, zei een van de politiechefs. Dat mag misschien zo zijn, maar de visie van 
PIO wilde niet echt aanslaan. Het is geen gedeeld verhaal geworden. Het bleek 
de passie van een paar mensen. De RKC, het referentiepunt voor PIO, bleek 
ook niet echt enthousiast over het stuk en sommigen uit de Raad beschouw-
den het vooral als het ‘stuk van Bernard’ van Amsterdam-Amstelland. Dat 
klopte ook wel, maar de projectgroep was breder samengesteld en de resulta-
ten waren in de RKC besproken en geaccordeerd. Dat zou een breder draag-
vlak rechtvaardigen, maar dat kwam er niet. Dat kwam voor een deel door de 
begrippen. Die sloten zo slecht aan bij de gebruikelijke begrippen binnen de 
politie en spraken ook zo weinig mensen direct aan, dat PIO grotendeels bleef 
liggen. Tegelijkertijd waren het wel deze dwarse en ongebruikelijke begrippen 
die ook tot nadenken stemden. Het begrip ‘nodale oriëntatie’ bijvoorbeeld, ik 
noemde het al, had in eerste instantie weinig concrete aanknopingspunten, 
en het vroeg denkkracht om ermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd biedt het 
een andere manier van analyseren van problemen waarmee de politie in de 
informatiesamenleving wordt geconfronteerd. ‘Het lastige is dat de inrichting 
van de NP is gebaseerd op territorialiteit, terwijl de grootste paradigmashift in deze 
samenleving is, dat territorialiteit niet meer het enige inrichtingsprincipe is. Je moet 
eens naar grote multinationals kijken, die zijn niet meer territoriaal bezig, die zien 
het globaal. In de bestuurlijke context, in Nederland en ook in Europa, daar is nog 
steeds territorialiteit het enige inrichtingskader.’ Dat is natuurlijk onvermijdelijk 
omdat staten een exclusief territorium hebben, maar het probleem is relevant 
en levensgroot. Datzelfde geldt voor het begrip ‘ondermijning’, zo vaag dat 
de eerste studie daarover eerst ging over de vraag waarover ‘ondermijning’ 
eigenlijk gaat (Over ondermijning, 2009). Ondertussen begint het een kernbe-
grip in de opsporing te worden.52 Er is een tweede verklaring voor het geringe 

52 Eén kenmerk van meer nieuwe visie-elementen die met PIO samenhangen is dat ze een 
perspectief kiezen dat afwijkt van het gebruikelijke. Die lijn was al voor PIO aanwijsbaar. 
‘Tegenhouden’ als politiestrategie bijvoorbeeld is ook bedacht in Amsterdam-Amstelland 
en vervolgens in een landelijke projectgroep opsporing onder leiding van de Amsterdamse 
commissaris Van Riessen tot nieuwe visie in de opsporing geformuleerd (Misdaad laat zich 
tegenhouden 2001). Ook voor het thema ‘ongelijkwaardigheid’ was een oriënterende studie 
nodig om erachter te komen wat de relatie is tussen ongelijkwaardigheid en politiewerk. 
De thema’s zijn belangwekkend, de suggesties ook, maar zo ver weg voor de meesten, dat 
alleen door Amsterdam gestuurde vingeroefeningen met de thema’s van PIO de relevantie 
ervan kon worden getest. Het maakt duidelijk hoezeer de drive van PIO in Amsterdam-
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collectieve enthousiasme voor PIO. Dat is de gemeentelijke denktraditie. Poli-
tiechefs die in die traditie stonden, waren altijd huiverig voor gemeenschap-
pelijke projecten waarin zij niet aan het roer stonden. Het is het bredere falen 
van de RKC vis-à-vis landelijke uitdagingen dat hier tot uiting kwam.

4. 2011. De visie van de Nationale politie

Geen expliciete visie op politiek niveau
Wat deed de top van de nieuwe Nationale politie met de zich al wat scherper 
aftekenende maatschappelijke problemen van na de millenniumwisseling? 
‘De visie op de politie is niet zo aan de orde geweest. Maar ik denk om een positieve 
reden, namelijk dat er geen diepgaand meningsverschil was tussen politieleiding 
en minister en ook het parlement over de rol en taak van de politie. Je kunt het ook 
andersom zeggen, de vorming van de Nationale politie mag niet ten koste gaan 
van de taakopvatting van de politie. Die was op de “community policing” gericht. 
Hij is niet repressief, hij mag misschien wel een tandje harder, maar de wijkagent 
en de wijkpolitie blijven een cruciaal onderdeel van ons politiewezen. Er is wel 
een common sense over het soort politie dat wij willen hebben.’ Aldus een van 
de vanuit het ministerie van V&J – betrokkenen bij de discussie tussen het 
ministerie van V&J en de nieuwe politietop over de vorming van de Nationale 
politie. Er vond geen visiediscussie of visieontwikkeling plaats. De minister 
formuleerde een beperkt aantal uitgangspunten en had het regeerakkoord bij 
de hand waarin stond dat er een nationale politie zou worden gevormd met 
tien territoriale en een nationale eenheid. Pragmatiek, geen visie, zo was het 
adagium. Dat mag opvallend lijken, het is geen uitzondering. Ook bij de reor-
ganisatie van 1993 ontwikkelden de toenmalige politieministers geen visie op 
de politie, ze stelden zich tevreden met de vorming van een nieuw bestel. Voor 
de volledigheid vermeld ik dat ook aan het Politiebesluit 1945 en aan de Politie-
wet 1957 geen visiediscussie in de huidige betekenis is voorafgegaan. Het ging 
om de verdeling van macht tussen stad en staat en het behoud van een aantal 
van de veranderingen – vereenvoudigingen doorgaans – die de Duitsers in de 
oorlog in het politiebestel hadden aangebracht (Fijnaut 2007).

In het ontwerpplan Nationale politie zijn zes identiteitskenmerken geformu-
leerd voor de politie:
• Wij zijn een politie die vertrouwen wekt door de wijze waarop wij resulta-

ten bereiken en een bijdrage leveren aan veiligheid.
• Wij zijn een politie die onder alle omstandigheden alert is en slagvaardig 

optreedt.

Amstelland zetelde. Het suggereert ook dat de kracht van vernieuwing groot is in een door 
gemeenten gedomineerd politiebestel.
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• Wij zijn een politie die betrokken en daadkrachtig de helpende hand biedt, 
de-escalerend werkt en zo nodig gebruikmaakt van geweld.

• Wij zijn een politie die intensief samenwerkt met burgers en partners, van-
uit betrokkenheid en wederkerigheid, en die informatie deelt.

• Wij zijn een politie die vertrouwt op haar professionals, leert en innoveert.
• Wij zijn één Korps. Lokaal verankerd, nationaal en internationaal verbon-

den.

Dat is heel kort voor een visie. De zes kenmerken vormen naast vier cultuur-
kenmerken, vier kernwaarden en veertien strategische doelstellingen heldere 
oriëntatiepunten voor de Nationale politie. Ze zijn allemaal waardevol voor de 
bouw van een Nationale politie, daarover is geen twijfel, maar een visie voor 
de lange termijn is het niet. De vraag of er op het politieke niveau, binnen de 
regering of bij de minister, behoefte was aan een visie op de politie, of dat er 
daar wellicht een visie voorhanden was die een uitgangspunt vormde voor het 
nieuwe politiebestel, moet ontkennend worden beantwoord. De minister had 
geen uitgesproken visie over de politie. Het presterend vermogen moest vooral 
groter worden.

‘Er is wel globaal aangegeven hoe het ministerie dacht over de inrichting van de 
politie. Die zijn door de kwartiermakers uitgeschreven in het concept inrichtings-
plan. Daarover is vervolgens intensief en op detailniveau gediscussieerd. Voor het 
ministerie was heel essentieel dat de organisatie zo was ingericht dat het geen staat 
in de staat werd en dus dat de lijnen met het gezag, de burgemeester en het OM goed 
werden uitgeschreven. Want de politie is altijd een enorm naar binnen kijkende 
organisatie. Die moest dus niet zijn eigen verhaal gaan opschrijven zonder daar 
met de buitenwacht intensief over te communiceren. Daarnaast vond het ministerie 
dat de operationaliteit van de politie toe moest nemen in plaats van “de eindeloze 
riedel aan leidinggevenden en staf”. Een derde punt was de betaalbaarheid van het 
plan. De korpsleiding zat op dezelfde lijn.’ De vorming van de nieuwe politie 
is zo vooral een operationele opdracht geworden van de minister, waarin de 
korpsleiding in diezelfde operationele trant dacht. ‘Van mij had het nog meer 
gericht mogen zijn op te toekomst: waar willen we naar toe, naar wat voor soort 
samenleving willen we toe? Dat vond ik zo mooi van Politie in Ontwikkeling, dat 
geschrift ging uit van ontwikkelingsbeelden van de samenleving. En daarin dan 
niet alleen volgen, maar ook je eigenstandigheid daarin organiseren.’

Eigenlijk is dat een constante: de afwezigheid van een visie in bestelwijzigin-
gen. Een politiebestel en een visie op de politie zijn kennelijk twee verschil-
lende dingen. De creatie van een nieuw politiebestel is vooral het resultaat van 
een politieke window of opportunity, een overeenstemming over de machts-
verdeling over de politie en de staatkundige en organisatorische vormgeving 
daarvan waarvoor een politieke meerderheid ontstaat. De ontwerpen daarvoor 
liggen doorgaans al in de burelen van een ministerie te wachten omdat de 
gebreken van het oude bestel al wel bekend, besproken en gemeenschappelijk 



Visies en traagheid    113

zijn. Een echte visie op politiewerk en de operationalisering daarvan lijkt meer 
gerelateerd aan problemen in het werk. Maar naarmate een politiek systeem 
meer afhankelijk is van zijn politie, ligt de formulering van een expliciet poli-
tieke visie op de politie en haar werk meer voor de hand.

Van sommigen had het nog wel meer naar de toekomst gericht kunnen zijn: 
‘We zijn met zijn allen om de tafel gaan zitten om de contouren van de Nationale 
politie te schetsen, maar die ideeën zijn nog wel erg gericht op het hier en het nu en 
de problemen die we op dit moment hebben.’ Ook een aantal Belgische politie-
wetenschappers waarschuwden voor wat zij zien als het tekort aan visie in het 
nieuwe Nederlandse ontwerp. Het brak de Belgische reorganisatie van tien 
jaar eerder op. Daar was ook geen visie geformuleerd en is men tien jaar na 
dato alsnog overgegaan tot het formuleren van een langetermijnvisie (Brugge-
man & Ponsaers 2012). Wanneer de conclusie van eerder in dit hoofdstuk, dat 
binnen de traag veranderende politieorganisaties de weg van probleemher-
kenning en analyse via visie naar strategie en organisatieverandering zo lang 
is, dat het maatschappelijk probleemcomplex waaraan ze het hoofd moesten 
bieden alweer voorbij of afgezwakt is op het moment dat de visie gerealiseerd 
is, moet de roep om een visie minder serieus genomen worden

Gedeelde uitgangspunten
Het interessante van de geformuleerde kenmerken en kernwaarden van de 
Nationale politie is – en we zullen dat bij de organisatorische uitgangspun-
ten herhalen – dat ze gedeeld werden en worden. Ze zijn geformuleerd en 
gedeeld door de kwartiermakers, politiechefs dus uit het oude regionale poli-
tiebestel die het nieuwe nationale bestel vorm gingen geven. De kwartierma-
kers – de beoogde korpsleiding en de beoogde politiechefs samen – hebben 
bij de aanvang van het reorganisatieproces in gemeenschappelijke sessies de 
uitgangspunten voor de nieuwe Nationale politie geformuleerd. Een collec-
tieve inspanning dus en een gedeeld concept. Dat leidde vervolgens ook tot 
een gemeenschappelijk streven om de Nationale politie te realiseren. De klok-
ken stonden gelijk; geen interne tegenstellingen hier, geen kritiek vanuit de 
groep, geen uitgelekte geruchten over groepen andersdenkenden of ideologi-
sche clashes. Die waren er niet en dat vormt een krachtig uitgangspunt voor 
de bouw van de Nationale politie. Dat is wel opvallend gezien de verdeeldheid 
binnen de RKC over Nationale politie in het oude bestel. Er waren tot voor een 
paar jaar veel tegenstanders van een Nationale politie – een ruime meerder-
heid – en pas na veel interne discussie was men bereid tot een zogenoemd 
concernmodel, waarin alleen de bedrijfsvoering gecentraliseerd zou worden 
en ziedaar: het eind van het bezinningsproces was de Nationale politie.

Maar er zaten natuurlijk wel visie-elementen verborgen in de uitgangspunten 
van de nieuwe politie. Het zijn de bijna-vanzelfsprekendheden die ook op poli-
tiek niveau niet zijn getoetst. Ze waren voor een belangrijk deel meegenomen 
uit de visiediscussie binnen de leidingen van de regionale politie. Legitimiteit, 
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hoe kan het anders, is voor de korpsleiding nog steeds een centraal aandachts-
punt; het behalen van resultaten mag niet ten koste gaan van de legitimiteit 
van de politie. Het is de oude ideologische lijn die teruggaat naar 1977 en door 
PIO is overgenomen en nu door de Nationale korpsleiding. Dat geldt ook voor 
de aanpak van het werk: de politie staat een probleemgeoriënteerde aanpak 
voor, gericht op maatschappelijke effecten. Ook dat is het denken dat vanaf 
1977 te volgen is binnen de politietop. De verwijzing naar dwang en geweld 
is nieuw. Zij is meegenomen uit de discussie over te grote geweldsschuwheid 
van de politie, die rondom de millenniumwisseling leidde tot aanwijzingen 
om iets fermer op te treden. Vertrouwen is een thema dat door het visieden-
ken van de politie vanaf de jaren zeventig tot nu doorloopt. Verbinding is een 
tweede, professionalisering een derde en dienstverlening een vierde. ‘Wij als 
politie moeten het puur hebben van onze professionaliteit en van onze reputatie, 
dus een stukje reputatiemanagement hoort daarbij. Waar wij als politie veel alerter 
op moeten zijn, hoe we het vertrouwen herstellen. Of wij die ene roofoverval oplos-
sen of niet, daar gaat het niet echt om. Hoe wij ons verbinden in ons netwerk met 
onze partners. Dat betekent dat ik een groot voorstander ben om ons niet alleen 
op de wat-vraag te richten, maar ook op de hoe-vraag, op de dienstverlening. Hoe 
we dingen doen bepaalt of we legitimiteit winnen’, aldus een van de leden van de 
nationale korpsleiding. Doelbereiking wordt vervangen door klantenbehande-
ling, een begrijpelijke verschuiving van de aandacht, maar de koppeling aan 
legitimiteit is dubieus.53

Dweilen met de kraan open: terug naar vroeger
De werkelijkheid gaat de ideologie vooruit. Gebiedsgebonden politiezorg (wijk-
teampolitie, community policing) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw tot 
wasdom gekomen. Blijft herijking, en zo nodig bijstelling of vervanging van 
concepten, achterwege, dan groeit het risico dat zij op enig moment volledig 
achterhaald zijn (PIO, 2005 22-23). PIO zegt het, maar trekt de lijn niet door. 
Sommige politiechefs zeiden het na de eeuwwisseling explicieter. Kuiper was 
een van hen: er zijn, aanwezig zijn, daar gaat het om. Kuiper was de opvolger 
van Nordholt in Amsterdam. Hij propageerde de oude agent op straat in een 
nieuw jasje. Het lijkt het einde van een tijdperk, het einde van de probleemge-
oriënteerde politiezorg, van de gelijkwaardigheid van de centrale positie van 
de hulpverlening. Je moet er zijn als mensen je nodig hebben. Rood is nog 
duidelijker: wat is er eigenlijk erg aan als je een probleem niet oplost maar 
alleen hanteerbaar houdt, wat is er heilloos aan symptoombestrijding? ‘De 
politie kan wel degelijk dweilen met de kraan open. Sterker nog, dat is precies 

53 In de aanpak van woninginbraak wordt deze lijn binnen de Nationale politie zichtbaar: 
Bij woninginbraken wordt altijd binnen een afgesproken tijd contact opgenomen met de 
aangever om de voortgang van het onderzoek te melden. Er wordt buurtonderzoek gedaan 
en waar nodig geadviseerd over beveiliging. Door de landelijke korpsleiding wordt gecon-
troleerd in welk percentage van de inbraken deze lijn wordt gevolgd. Niet dat het aantal 
opgeloste woninginbraken door die aanpak wordt vergroot, maar wel de tevredenheid van 
de benadeelde.
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waar zij goed in is. “Dweilers met de kraan open” is geen diskwalificatie of 
brevet van onvermogen, het is een letterlijke beschrijving. De politie zou het 
als geuzennaam moeten voeren’ (Rood 2013, 19). Dat schrijft Jurrien Rood 
in 2013, zesendertig jaar nadat de studie Politie in Verandering verscheen en 
twintig jaar nadat de het daarin neergelegde teampolitieconcept in de meeste 
nieuwe regionale korpsen werd ingevoerd.

De werkelijkheid van de straat is de aanpassing van de visie al voorgegaan. In 
een vergelijking van de noodhulp van 1991-1993 met 2001-2005 in vier regio-
nale korpsen werd in drie van de vier door Stol (2009) onderzochte korpsen 
in de laatste periode repressiever opgetreden. Projecten om de politie weer-
baarder te maken en meer ‘streetwise’, na 2000 begonnen, wijzen ook op een 
hardere oriëntatie van de politie. De ‘hardere’ politie is terug van weggeweest, 
het dweilen met de kraan open ook. De Nationale politie heeft het uniform 
eraan aangepast. De visie is niet aangepast, toch is ze anders geworden.

Wat een verschil met 1977: ‘Een politieapparaat dat in zijn functioneren niet 
condities schept voor het waarborgen van een gelijkwaardige plaats voor hulp-
verlening (…) zal zich bevinden op de weg van de heilloze symptoombestrij-
ding in plaats van een bijdrage te leveren tot de oplossing van problemen en 
conflicten waarmee de ontwikkeling van onze complexe samenleving nu een-
maal gepaard gaat’ (Heijink e.a. 1977). Weg van heilloze repressie, op naar 
oplossing van maatschappelijke problemen, dat was het ideaal. Wiarda kon 
in 1993 nog zeggen dat de enige manier om uitkeringsfraude te bestrijden de 
invoering van een basisinkomen was, dat het drugsbeleid mislukt was en dat 
de overheid de kwaliteit van haar beleid en regelgeving op orde moest brengen 
in plaats van de last af te schuiven op de politie (Wiarda 1993). Dat zie ik nu 
geen politiechef meer doen, de korpschef van de Nationale politie nog minder. 
Het is voorlopig in ieder geval voorbij.

Schoorvoetende kritiek
Het gebrek aan analyse van actuele en toekomstige politieproblemen als basis 
voor een nieuw politiebestel is al aan de orde geweest (Fijnaut 2014). Een ver-
want probleem is de concentratie van de politie op haar eigen reorganisatie: 
‘Wie let er nu op wat er in de samenleving gebeurt, wie houdt de politie alert op de 
omgeving? De hele organisatie is ondertussen naar binnen gekeerd, krijgt opdrach-
ten. Alles is naar binnen geschoven, alles is gericht op de top en dat gaat een jaar 
of vijf duren.’ De blik naar buiten en op de toekomst blijft dus nog even uit als 
deze politiechef gelijk heeft.

‘Het grootste risico van onze nieuwe organisatie is, dat onze winst zou moeten zit-
ten in de samenwerking met onze partners, en we bouwen een organisatie die zich 
naar binnen richt. De luiken naar buiten van de Nationale politie zijn extreem 
risicovol. Mijn grootste winst hier in de stad zit in het verbinden, niet de basisteams 
met elkaar maar met andere organisaties in wijken, door integrale samenwerking 
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met andere organisaties waarin de politie wel haar eigen dingen doet, maar niet als 
een eigen blokje met een eigen bord erop. Dus alleen het versterken van basisteams 
als een verschijnsel waarmee anderen moeten samenwerken zie ik niet als de toe-
komst. Het leren netwerken en het zoeken naar rolzuiverheid: wat is onze bijdrage 
in deze netwerken, altijd gebaseerd op het geweldsmonopolie, daar zijn we uniek in, 
daar moeten we naar terug’.

Het kan zijn dat dit kortzichtigheid is van de top van de Nationale politie, 
maar dat ligt niet voor de hand. Het kan jaren duren voordat de gevolgen van 
een juncture goed duidelijk worden en voordat een goede analyse voorhan-
den is. Tijd is een belangrijke factor. Het kan ook nog zijn dat de analyse die 
daarvoor nodig is gemakkelijker kan worden gemaakt vanuit de dekking van 
het oude, meer gedepolitiseerde politiebestel dan vanuit een politiebestel dat 
onder rechtstreekse politieke controle staat en waarvoor ook op elk moment 
de verantwoordelijke minister ter verantwoording kan worden geroepen. De 
dekking die burgemeesters in het verleden gaven voor dit type operaties bin-
nen de politie is weggevallen.

Visie en onvoorspelbaarheid
Onvoorspelbaarheid is een deel van het politiewerk. De NP besteedt daar in 
haar ontwerpplan aandacht aan, een nieuw visie-element. ‘Als handelings-
gerichte organisatie in een dynamische, onvoorspelbare en vaak risicovolle 
werkomgeving vertrouwt de politie op de vakbekwaamheid en het oordeels-
vermogen van haar medewerkers. Dit betekent dat politiemedewerkers over 
een grote mate van handelings- en beslissingsruimte moeten beschikken 
bij het reageren op plotselinge en ingrijpende gebeurtenissen en dat zij, in 
buitengewone situaties, weloverwogen kunnen afwijken van afgesproken pro-
cedures en protocollen’ (Ontwerpplan 2011, 11). Het is een reactie op de proto-
colgebondenheid van het uitvoerende politiewerk. In het inrichtingsplan van 
de Nationale politie, de operationalisering van het Ontwerpplan, komt de term 
onvoorspelbaarheid helaas niet voor, wel de term risico. Risico, risicoanalyse 
en -beheersing komen voor in de planning & control-cyclus, binnen de finan-
ciële HRM- en ICT-sector en daarnaast ook in stukken over de verschillende 
operationele onderdelen. Het gaat daar om risico-inschattingen van inzet en 
maatregelen ter beperking van dat risico. Hoe die grotere vrijheid op de werk-
vloer gestalte moet krijgen, is nog niet duidelijk. Het is wel een van de grote 
opdrachten Ook voor een nationale korpschef en voor politiechefs geldt dat ze 
over een grote mate van handelings- en beslissingsruimte moeten beschikken 
om de inherente onzekerheid van hun beroep te kunnen hanteren.

Het lijkt erop dat twee reactiewijzen op onvoorspelbaarheid om voorrang 
strijden: disciplinering en autonomie. Disciplinering is zichtbaar in de ambi-
tie van de korpsleiding om ook te gaan sturen op sommige ‘operaties’ en in 
de uniformering van beleid en werkwijzen, op het vermogen om te kunnen 
opschalen en op de instelling van nieuwe centraal aan te sturen eenheden in 
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het kader van de terreurbestrijding en de gewelddadige criminaliteit. Autono-
mievergroting wordt zichtbaar in de ambitie om politiemensen in de uitvoe-
ring meer vrijheid van handelen te geven.

5. Het beeld

‘Visie en machteloosheid’ is de titel van dit hoofdstuk. De centrale denklijn 
die daarin is samengebald, is dat de tijd die verstrijkt tussen de herkenning en 
analyse van een politiek knooppunt en de formulering van een visie, gevolgd 
door strategieën, organisatieveranderingen en opleidingsaanpassingen, in 
een institutie als de politie zoveel tijd in beslag neemt, dat de aanpassing via 
deze weg altijd te laat komt. Visieontwikkeling was en is binnen de politie een 
traag proces. Er vindt wel aanpassing plaats, maar die situeert zich altijd op 
de uitvoerende niveaus in de organisatie, daar waar het werk wordt gedaan 
en wordt geleid en waar de dwingende en actuele noodzaak bestaat om situa-
ties aan te pakken. Dat betekent niet dat de visiediscussie niet moet worden 
gevoerd, integendeel. Ze past uitstekend binnen het concept van de ‘emergent 
strategies’, strategieën die opkomen vanuit de vraagstukken in de praktijk van 
het politiewerk en die zich aan de veranderingen in die praktijk snel kunnen 
aanpassen. Abstractere discussies over de politie en haar toekomstige rol en 
waarde binnen de politie en daarbuiten, maken deel uit van de continue zoek-
tocht naar de juiste koers van de politie en maken de politie ook voorwerp van 
politieke en wetenschappelijke discussies die haar binden aan de omgeving. 
Visiediscussies hebben dus zin, maar vooral als algemene oriëntaties, niet als 
ideologieën. Er is bovendien twijfel of binnen de politiek en de ministeries de 
behoefte om zo’n visie te ontwikkelen erg groot is. Daarvan is tot nu toe niet 
gebleken. Dat geldt ook voor de top van de Nationale politie. Het is denkbaar, 
dat men het zonder uitgesproken lange termijnvisie doet en die gewoon uit de 
praktijk en de aanpak daarvan laat opkomen, ‘emergent’ dus.

Belangrijke visiediscussies en ontwerpen ontspruiten aan de onrust van poli-
tieke knooppunten. De verbeelding die na 1968 aan de macht zou komen, 
prikkelde ook de verbeelding van de politie, de geboorte van community poli-
cing in Nederland was de vrucht daarvan. De politietop heeft het volgende 
politieke kruispunt dat De Rooy rond 2000 situeert, de opkomst van het 
populisme en de erosie van de soevereiniteit van de natiestaat, nauwelijks 
kunnen meenemen in de ontwikkeling van nieuwe visies. In Politie in Ont-
wikkeling wordt populisme en het ontstaan van een nieuwe etnische onder-
klasse en migratie en terrorisme niet geanalyseerd als kernprobleem van de 
 samenleving en niet voorzien van een visie of strategie. Pas in 2012 analyseert 
Kansil (2012) het politieoptreden naar aanleiding van de rellen in Gouda in 
termen van populisme en stelt hij de vraag naar de politiële strategie die daar-
bij past. Een analyse van dat probleem en een daarbij passende politiële stra-
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tegie en de relatie tussen die strategie en de rol en de verantwoordelijkheden 
van politieke organen daarbij is echter tot nu toe achterwege gebleven. Alles 
wat daarvoor aan politiewerk wordt verricht, is de uitkomst van improvisatie, 
pragmatiek, situationele slimheid, geluk of ongeluk. Het is dus niet moge-
lijk om al een visie gereed te hebben die een antwoord geeft op het politieke 
knooppunt van de eeuwwisseling, dat proces loopt nog. Fijnaut wees al op de 
gebrekkige aanpak van het probleem van de internationalisering in PIO. In de 
visie van de Nationale politie is wel het vraagstuk van de internationalisering 
opgenomen, maar niet die van het populisme als uiting van massaal politiek 
ongenoegen of de opkomst van een etnische onderklasse, en de consequenties 
van die ontwikkelingen voor politiek handelen en eventueel voor de strategie 
van de politie.

De vigerende visie binnen de groep politiechefs was zeker rondom 2000 nog 
anti-centraal en de veiligheidszorg en de politiezorg werden vooral lokaal inge-
richt. De hele planning & control-cyclus is in die eerste periode beschouwd 
als een algemene afstemmingsmechanisme binnen regio’s dat de vrijheid van 
de lokale politiezorg niet zou aantasten. De ingrepen van de centrale overheid 
later gingen van een andere visie uit: sturen om te gaan presteren. Maar ook op 
het lokale niveau stond de vrijheid van de politiechef onder druk. De korpschef 
van Rotterdam-Rijnmond was, zoals we nog zullen zien, een van de eersten die 
prestatiesturing binnen het korps introduceerde. Hij ging echter jaarplannen 
niet in de eerste plaats gebruiken als een globaal sturings instrument binnen 
het regionale bestel, maar als een preciezer en verplichtend sturingsinstru-
ment binnen de gemeente. Rotterdam had die precisie nodig om alle gemeen-
telijke diensten te kunnen verplichten tot het nakomen van afspraken in het 
kader van het nieuwe brede veiligheidsbeleid in de Maasstad (Tops 2007). In 
de eerste jaren van het nieuwe millennium volgden de andere politiechefs. 
De verschuiving in de visie was ook een generatiewisseling. De architecten 
van Politie in Verandering verdwenen na de reorganisatie van 1993 langzaam 
maar zeker van het toneel. Wiarda was in 2003 een van de laatsten. Ze werden 
opgevolgd door een generatie korpschefs die minder van het gebaar was en 
meer van de resultaten. New public management was ook voor hen een ori-
entatiepunt geworden: ‘Ik heb het ook weleens tegen Jan Wiarda gezegd: jongen, 
jouw tijd is allang voorbij. Jan was van de kracht van het idee. Ik heb ontzettend 
genoten van die man. Ik kan nog emotioneel worden als ik aan die man denk. Het 
was een mentor, het was een vader, het was een meester. Maar ik heb ook heel veel 
geleerd over hoe ik het niet zou doen. Jan had mooie vergezichten maar hij was niet 
van de praktijk en daar kwam hij ook mee weg in die tijd, maar daar kom je nu niet 
meer mee weg. Je moet het in de praktijk zichtbaar maken.’

Op politiek niveau was en is er weinig interesse voor visievorming. Visievor-
ming speelde zich binnen de top van de politie af en niet binnen ministeries 
of in het parlement. Daar is de belangstelling ervoor minder groot dan voor 
beste vragen en politiek relevante operationele kwesties. Ook daarom is een 
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visie niet te verwachten. Een organisatie die zelf een visie kan ontwikkelen, 
kan bezwaarlijk alleen een uitvoeringsorganisatie genoemd worden; haar ana-
lyse- en ontwerpvermogen waren en zijn daarvoor te groot. De sterke reduc-
tie van het aantal leidinggevende posities binnen de Nationale politie en de 
nadruk op de operaties en het leidinggeven daaraan, de dominantie van de 
praktijk en van de politie als een uitvoeringsorganisatie, kan de opmaat zijn 
voor de vermindering van de analytische en beleidsmatige capaciteit van de 
Nationale politie. Het is er in ieder geval een voorwaarde voor. Visieontwik-
keling en beleidsontwikkeling kunnen dan eventueel het specialisme van het 
ministerie worden, zoals bij de Rijksveldwacht voor de oorlog misschien.

Onvoorspelbaarheid
Behalve het gegeven dat top-down visieontwikkeling creativiteit en initiatief 
zou doden, is het een probleem dat de visie de hoofdlijnen van een antwoord 
moet geven op de problemen van de toekomst. Welnu, dat perspectief is 
hoogst problematisch. Gegeven de traagheid van de realisatie van een visie 
in een organisatie als de politie en de snelheid waarmee politieke en sociale 
ontwikkelingen kunnen plaatshebben, is het hebben van een centrale visie 
eerder een risico dan een zegen. De traagheid waarmee binnen de politie 
grootscheepse veranderingen kunnen worden ingevoerd, kunnen ertoe lei-
den dat het probleem waarvoor de organisatie was veranderd al verdwenen is 
wanneer de aanpassing gereed is. De onvoorspelbaarheid van belangrijke poli-
tieproblemen maakt het formuleren van visies die de fundamentele onzeker-
heid over de toekomst van politiewerk niet als centraal uitgangspunt hebben 
tot een hachelijke onderneming. Mintzberg loopt hier parallel met Taleb, die 
steeds wijst op de verrassingen en die naar methoden zoekt om organisaties 
robuust te maken, bestand tegen een verrassingsvolle toekomst. Het hebben 
van een visie kan dus belemmeren in plaats van helpen en het is goed om met 
enige reserve te luisteren naar mensen die een visie eisen of er een hebben. 
Voordat je het weet, ben je met de verkeerde dingen bezig. Mogelijk is minder 
visie beter dan meer visie.

Ook alertheid is een visieaspect: De alertheid van de politie vereist een organi-
satie die informatie beschikbaar heeft en snel kan op- en afschalen. Burgers, 
bedrijven en andere partners zijn onmisbaar. De politie kan het niet alleen. 
Als handelingsgerichte organisatie in een dynamische, onvoorspelbare en 
vaak risicovolle werkomgeving vertrouwt de politie op de vakbekwaamheid en 
het oordeelsvermogen van haar medewerkers, medewerkers die veel vrijheid 
moeten hebben. 





6 
Maatschappelijke uitdagingen en de antwoorden van 
politiechefs: de grenzen van de politietaak

1. Inleiding

Nog nooit was een groep politiechefs beter toegerust om visie en beleid op 
de politie te ontwikkelen als de groep die na de reorganisatie van 1993 aan-
trad. Hun voorgangers hadden het goede voorbeeld gegeven en een eigen en 
nieuwe visie op politiewerk ontwikkeld en ingevoerd in de korpsen, soms 
tegen grote weerstand in. De opleiding van deze groep had ook onderwer-
pen als visie, beleid en strategie ingehouden, velen hadden bovendien een 
wetenschappelijke opleiding gevolgd. Er was ook een inhoudelijke voorzet: 
in de politievisie die vanaf de jaren tachtig was ontwikkeld lag al een sterke 
verwijzing naar oorzaken van criminaliteit en wanorde buiten de politie, in 
de samenleving, en ook de notie dat de politie daar iets te zoeken had. Op het 
ministerie van Justitie lag beleid klaar om kleine criminaliteit via preventie 
aan te pakken en niet langer via het strafrecht: het beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit (1985) en het ministerie van BZK ten slotte begon zich te oriënte-
ren op veiligheid en schetste vanaf 1995 in de Nota Veiligheidsbeleid 1995–1998 
(1995) de eerste contouren van een veiligheidsbeleid dat in de jaren daarna 
uitgewerkt werd.

De loper voor de politiechefs was uitgelegd. Ze hadden bovendien een uitste-
kende positie om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van veiligheids-
beleid. ‘De politie bezit dankzij haar taakstelling, operationele inrichting, 
bevoegdheden en middelen onwillekeurig een strategische positie in een 
lokaal en/of regionaal veiligheidsbeleid (…). Men verlieze hierbij ook niet 
uit het oog dat de politie – als gevolg van die strategische positie – ook voor 
operationele samenwerkingsverbanden als een Zorg- en Veiligheidshuis van 
cruciale betekenis is’ (Rovers & Fijnaut 2012, 12). Het aantal politiechefs was 
overzichtelijker geworden, de discussie kon met minder mensen gevoerd wor-
den. Het waren er niet langer 148, de Rijkspolitie nog niet meegerekend, het 
waren er slechts 26: een overzichtelijke groep.

De politiechefs verzaakten, ook in hun eigen ogen. Met verbazing stelde de 
voorzitter van de RKC, terugkijkend, zich in 2012 de vraag waarom ze die 
positie niet verzilverden: ‘Waarom hebben we geen standpunt geformuleerd 
over de toenemende fragmentatie van de politiefunctie? Wat vinden we van 
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bestuurlijk toezicht? Van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s)? Van bij-
zondere opsporingsdiensten? Van de Koninklijke Marechaussee? Van de par-
ticuliere beveiliging? Van de Regionale Informatie- en Expertisecentra? Van 
de veiligheidshuizen? Van de Financieel Expertise Centra? En hoe verhouden 
wij ons tot deze ontwikkelingen? We waren de ‘Raad van de Gemiste Kansen’ 
door niet vrijmoedig te spreken in deze dossiers. We hadden geen strategie in 
de diepte van het regionale bestel. (…) We lieten veel maar gebeuren’ (Kuijs 
2012). En dat terwijl PIO in 2005 het probleem van de fragmentatie van de 
politiefunctie nog eens zo duidelijk had geagendeerd. Ook de politiebonden 
wezen op de omissie: ‘Ze (de regionale korpschefs PVR) zijn nooit een gevecht 
aangegaan vanuit de politie met de minister als er een taak dreigde te verdwijnen 
naar een ander domein. Nooit. De gevechten die daar geleverd zijn, zijn geleverd 
door de politiebonden, tot op de dag van vandaag (…) de korpschefs hebben het 
helemaal weggegeven.’

De vraag wat politiechefs met hun sterke uitgangspositie gedaan hebben, geldt 
in de eerste plaats voor het brede veiligheidsbeleid dat vanaf het begin van de 
jaren negentig is vormgegeven. Hoe komt het dat de politie geen centralere 
rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en de uitvoering van het brede veilig-
heidsbeleid? Waarom voert zij er niet de regie over? Waarom of waardoor is in 
Rotterdam de Stadsmarinier de belichaming geworden van de strijd tegen de 
verloedering, onveiligheid en de criminaliteit en minder de politie? Hoe komt 
het dat zij de veiligheidshuizen niet heeft ontworpen? En opnieuw: waarom 
voert zij er niet de regie over? Dat is de eerste vraag die in dit hoofdstuk aan 
de orde is.

Eenzelfde vraag moet gesteld worden ten aanzien van de bestuurlijke poli-
tiezorg, de oude Franse ‘police administrative’. Hoe verhoudt de politie zich 
daartoe? Hoe verhoudt het politiewerk zich tot dat van de bijzondere opspo-
ringsdiensten en van de groeiende groep BOA’s? Waarom is het Amsterdamse 
Wallenproject niet geïntegreerd in de politiële aanpak van criminaliteit? Het 
antwoord lijkt eenvoudig: het gaat vooral om bestuurlijk handelen, niet om 
politieel handelen. Maar dat is eerder een rechtvaardiging achteraf, dan een 
verklaring.

In de derde plaats stel ik vast dat na de reorganisatie van 1993 preventie ver-
dwenen is uit de politiële visie, uit haar organisatie en uit haar instrumen-
tarium. Ook dat leidt tot vragen. Het denken in termen van preventie van 
misdaad is al vroeg, sinds de industriële revolutie, de politie binnengekomen. 
Waarom is misdaadpreventie, als specialisme opgekomen in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, verdwenen? Wat is daar gebeurd?
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2. Rotterdam: dan gaan we het zelf doen

In het DNA van de gemeentepolitie en in het denken van haar politiechefs is 
de bestuurlijke politiezorg ingebed. De gemeentepolitie heeft altijd een breder 
takenpakket gehad dan ordehandhaving en opsporing. Dat heeft te maken 
met de gemeentelijke wortels van de politiezorg en de koppeling van de poli-
tie aan bredere overheidszorg binnen de gemeente. Het toezicht op hotels 
en cafés (herbergen en tapperijen), op vreemdelingen, de verkeerszorg, het 
toezicht op prostitutie, op veemarkten, op het straatmeubilair, toezicht op de 
naleving van allerlei lokale vergunningen voor optochten, voor straatfeesten, 
voor café terrassen en noemt u maar op, het is altijd deel geweest van de toe-
zichtstaak van de gemeente en haar politie. De verkeerspolitie voert terug op 
het negentiende-eeuwse vervoerwezen. De politie had ook een groot deel van 
het bestuurlijk toezicht in handen. Dat is radicaal veranderd. Grote gemeen-
ten hebben hun eigen veiligheidsbeleid en veiligheidsagenda, waarvoor sterke 
ambtelijke diensten bestaan en waarvoor de gemeenteraden grote belang-
stelling hebben, sterker nog, de sturende instantie zijn. Gemeentelijke toe-
zichthouders verzorgen het zichtbare en geüniformeerde toezicht op straat, 
afdelingen leerplicht doen dat voor schoolverzuim, het toezicht op overtre-
ding van bijstandsregelingen is in handen van de Sociale Dienst, het toezicht 
op het parkeren van een gemeentelijke dienst. Er zijn gemeentelijke budget-
ten voor beschikbaar. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, maar ook van andere grote steden besteden een belangrijk deel van 
hun tijd aan vraagstukken die met veiligheid te maken hebben. Af en toe 
duikt zelfs een wethouder op met een portefeuille Veiligheid. De politie is ook 
haar monopolie op veiligheid in het publieke domein kwijtgeraakt. Het beleid 
binnen de gemeente wordt niet langer door haar gedomineerd, noch door het 
Openbaar Ministerie, maar door de burgemeester en het college van B&W. 
Ze is ook, met uitzondering van kwetsbare plekken en bij grote evenemen-
ten, veel minder zichtbaar geworden op straat en, naar de indruk van som-
migen, grotendeels verdwenen uit het publieke domein. Op een bijeenkomst 
met politiechefs omstreeks 2006 waarschuwde de toenmalige Rotterdamse 
gemeentesecretaris de aanwezigen dat de positie van de politie in het lokale 
veiligheidsbeleid op de tocht stond en dat de politie haar positie als belangrijk-
ste speler daarin aan het verliezen was.

Regimeverandering
Rotterdam is het meest heldere voorbeeld van de aardverschuiving die zich 
voordeed. Pieter Tops (2007) heeft een boeiende en omvangrijke studie 
geschreven over wat hij beurtelings noemt de ‘regimeverandering’ en ‘para-
digmashift’ van Rotterdam. Wat is daar gebeurd? Kort gezegd is het hele 
gemeentelijke beleid, de politieke sturing van dat beleid en ook – en dat is mis-
schien het meest bijzondere – de uitvoering ervan op de meest uiteenlopende 
terreinen in het teken van de veiligheid van de bevolking komen te staan. Dat 
is een enorme operatie geweest, eigenlijk is ontwikkeling een beter woord. 
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Want een dergelijke, op veiligheid gerichte politiek en een nieuwe, op veilig-
heid gerichte uitvoering door gemeentediensten bestond niet. Die moest al 
doende en tegen soms hardnekkige weerstand binnen de bureaucratie worden 
uitgevonden. Veel innovatieve experimenten hielpen om vormen te vinden die 
werkten. De stadsmarinier, het vehikel om samenwerking te bewerkstelligen 
door de schotten te doorbreken die een gemeentelijke organisatie en betrekke-
lijk autonome deelgemeenten kenmerken, is daarvan een sprekend voorbeeld. 
Het was niet niks, die regimeverandering in een stad die decennialang poli-
tiek, bestuurlijk en ambtelijk door de PvdA was gedomineerd, een partij die 
toen nog weinig ophad met veiligheid en de bestrijding van criminaliteit en 
die de uit de hand lopende drugsproblematiek vooral als een verslavingspro-
bleem zag, een partij bovendien waarbinnen de allochtonenproblematiek niet 
bespreekbaar was (Werdmölder 2005). Er was een brede maatschappelijke 
onvrede voor nodig, een forse verkiezingsnederlaag voor de lokale PvdA in 
2002 en de dood van Pim Fortuyn kort daarop, om voldoende energie vrij te 
maken om deze omvangrijke wijziging door te voeren. Tussen 2000 en 2006 
kreeg dat proces gestalte.

‘Selectieve mobilisering’ noemt Tops samenvattend de koersverlegging en 
reorganisatie van het gemeentelijke beleid in de richting van een samenhan-
gend veiligheidsbeleid en een dito uitvoering. De hele transitie werd aange-
stuurd door de Stuurgroep Veiligheid, waar de beslissingen feitelijk werden 
genomen. De gemeenteraad had wel de formele macht, maar als de Stuur-
groep akkoord was met een plan, volgde de gemeenteraad: ‘als het eenmaal 
Opstelten-proof en Stuurgroep-proof is’ (Tops 2006, 116). ‘De veiligheidsaan-
pak wordt in essentie door een kleine groep mensen ontwikkeld, waarvan de 
kern wordt gevormd door het driemanschap Opstelten, Andersson en Quadt. 
Die werken intensief samen, vertrouwen elkaar, zitten op cruciale posities 
en beschikken over complementaire verantwoordelijkheden en competen-
ties’ (Tops 2007, 128). In de studie van Tops is de politie opvallend afwezig. 
‘Korpschef’ en ‘hoofdcommissaris’ komen in het zakenregister niet voor. In 
de hele ontwikkeling van het veiligheidsbeleid en ook in de realisering ervan 
speelde de politie kennelijk maar zijdelings een rol. Hoe kwam dat? Hoe kon 
het zijn dat wat zo tot de essentie van politiewerk hoort – het weren van onvei-
ligheid – fundamenteel wordt vernieuwd zonder centrale rol voor de politie? 
Waar was de regionale korpschef? Hij zat wel in de Stuurgroep Veiligheid, 
maar hoorde niet tot de trekkers. Tops formuleerde het als ‘betrokkenheid op 
afstand’ (2007, 137). Wat was hier aan de hand?

Drie dingen. Om te beginnen was de politie niet op orde. In de tweede plaats 
erkende het door de PvdA gedomineerde bestuur veiligheid niet als probleem, 
ongeveer op dezelfde manier als het de groeiende allochtonenproblematiek 
niet als probleem erkende, een politieke blindheid die tot het massale verlies 
van achterbannen in de oude wijken van Rotterdam leidde. Een derde pro-
bleem was dat het toezicht van de overheid op het publieke erf en de handha-
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ving van wetgeving als waardevolle en ordenende activiteit was gedevalueerd 
en in het ongerede was geraakt.

De politie was niet op orde
Laten we met de politie beginnen. De toenmalige Rotterdamse regiochef liet 
na zijn vertrek uit Rotterdam in 1996 een korps achter dat niet op orde was. 
Het was heel sterk gedecentraliseerd, zelfs de werving van nieuw personeel 
was decentraal geregeld, en veel specialismen en afdelingen waren verdwenen 
en ondergebracht in de basispolitiezorg. Hans Vissers, een Rotterdamse poli-
tiecommissaris zei daarover: ‘Na de reorganisatie van 1993 was de organisatie 
gefragmenteerd. Allemaal gedecentraliseerd. Je kon geen onderwerp beden-
ken of het zat bij de districten en dat heeft nog een paar jaar gewerkt op oude 
kennis en netwerken, mensen die elkaar opzochten en nog kenden of mensen 
die het vak nog van elkaar hadden geleerd. Toen dat langzaam begon te ver-
dwijnen, zakte het gewoon volledig weg’ (Tops 2007, 139).

Terugkijkend was dat een rampzalige ontwikkeling. Behalve dat het korps 
heel sterk gedecentraliseerd was, was de reorganisatie van 1993 nog verre 
van voltooid. Doordat burgemeester Peper tot laat had vastgehouden aan een 
bestuurlijke regio Rijnmond die er anders uitzag dan de ontworpen politie-
regio’s, werd de regionalisatie van de politie in Rotterdam laat doorgezet. Er 
was toen de regiochef – Hessing – in 1996 wegging, nog veel nieuw, ondui-
delijk, onaf en nog niet uitgekristalliseerd. Tot overmaat van ramp ontstond 
er tussen Hessings opvolger en het korps al snel een onwerkbare situatie. 
Brinkman, oud-militair, trad onder protest van de OR in het korps aan. Hij 
vertrok nauwelijks een jaar later in 1997 weer, na majeure interne conflicten 
die culmineerden in een vertrouwenscrisis met de OR. Het politiekorps bleef 
gedesoriënteerd achter: de structuur was niet op orde, expertise lekte weg, 
de moraal in het eens zo zelfverzekerde korps was laag en het vertrouwen in 
de top afwezig. Diep onderling wantrouwen smeulde na in de organisatie. 
Lutken die dat jaar op aandrang van de minister van Binnenlandse Zaken 
korpschef van Rotterdam-Rijnmond werd, daarover: ‘Ik had situaties als die 
ik in Rotterdam-Rijnmond aantrof nog niet eerder meegemaakt in een korps. Ze 
waren vooral veroorzaakt door Brinkman en Peper. Ze zeiden in het korps tegen 
me: “We kijken in dit korps naar elkaar zoals ze na de Tweede Wereldoorlog naar 
foute collega’s keken: deze collega heeft met de vijand geheuld en die heeft zijn rug 
recht gehouden”. (…) Ik heb me toen twee doelen gesteld. Als eerste: hoe maak ik 
van Rotterdam-Rijnmond – weer – een professionele politieorganisatie met trots 
en vertrouwen in eigen kwaliteit en in de tweede plaats: hoe krijg ik het openbaar 
bestuur in de regio, met de gemeente Rotterdam als de belangrijkste partner, zo 
ver dat het zijn verantwoordelijkheid voor een goed functionerend veiligheidsbeleid 
erkent en oppakt?’

De brede rol van de gemeente in het veiligheidsbeleid is de burgemeester dus 
gesuggereerd door de nieuwe korpschef. Het ontredderde politiekorps had niet 
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het vermogen om veiligheid breed aan te pakken. Dat het gemeentebestuur 
die rol wel zou oppakken was zeker niet vanzelfsprekend. Dat was altijd zeer 
terughoudend geweest met de inzet van politie om overlast en criminaliteits-
problemen in het centrum en in oude wijken aan te pakken. Drugsoverlast, 
omvangrijk, veelvormig en met een verloederend effect op een aantal oude 
buurten, werd door haar vooral gedefinieerd als verslavingsprobleem en nau-
welijks als orde- of criminaliteitsprobleem. De korpschef werd na zijn entree 
meteen geconfronteerd met die manier van kijken. ‘In de eerste week ben ik met 
Bram op bezoek geweest in de wijk Spangen. Hij wilde me laten zien hoe groot daar 
de problemen waren, dat de districtchef niet competent was om er iets tegen te doen 
en zijn simpele vraag aan mij was hoe ik dacht dat te gaan oplossen: “Bram: wat 
gaan WIJ eraan doen?” was mijn reactie. Het was een vanzelfsprekende reactie 
voor mij. Ik heb in Midden-West Brabant gezien hoe dat ging. Gemeenten waren 
niet geïnteresseerd in veiligheidsproblemen. Wij werden geconfronteerd met de 
bestuurlijke rotzooi en die moesten wij buiten opruimen. Daar heb ik altijd een 
verschrikkelijke hekel aan gehad. (…) Pas met Opstelten kwam er in Rotterdam 
een burgemeester die inzag dat het openbaar bestuur die verantwoordelijkheid ook 
echt heeft.’ Ook Opstelten, de nieuwe burgemeester die in 1999 aantrad, stelde 
vast dat het veiligheidsbeleid nog niet op orde was. Er werden vooral meters 
gemaakt op de ‘fysieke’ beleidsterreinen, maar er zat geen lijn in het veilig-
heidsbeleid en de politie was ook toen nog niet op orde (Tops 2007).

Het PvdA-beleid: geen oog voor veiligheid
Het is de onrust in de stad geweest die tot de eerste brede politieke en amb-
telijke bezinning op de onveiligheid leidde. In maart 2001 meldden verte-
genwoordigers van zestig bewonersorganisaties zich bij het stadhuis om een 
petitie aan te bieden over de veiligheidssituatie in hun buurten. Men voelde 
zich bedreigd, achtte de politie niet in staat om de veiligheid in de buurten te 
garanderen, het gemeentebestuur was passief en de politieke partijen waren 
kennelijk ongeïnteresseerd. Al eerder hadden groepen gedemonstreerd voor 
meer veiligheid, zonder veel resultaat, maar nu werd voor het eerst systema-
tische aandacht besteed aan de grieven (Tops 2007). ‘Bestuurlijk Rotterdam, 
jarenlang een PvdA-bolwerk met een meerderheid in de Raad en daarmee in het 
College, had geen aandacht voor de effecten van het bestuurlijk beleid op de veilig-
heid in de stad. Ze heeft na veel aandrang langzaam maar zeker haar verantwoor-
delijkheid genomen. (…) Het volksoproer zoals ik het maar noem was denk ik niet 
gekomen als Pim Fortuyn niet was vermoord, maar ze hebben er wel zo’n half jaar 
tot een jaar tegenaan gehangen. Zou het ons lukken of niet, dat hebben we letterlijk 
tegen elkaar gezegd, redden we het of redden we het niet?’

Bewustwording, zoals Tops meldt, was de eerste fase. Eind 1999 begin 2000 
was Rotterdam begonnen met veiligheidsrapportages waarin door gemeen-
telijke diensten en deelgemeenten doelen werden geformuleerd, werd aan-
gegeven wie voor welk deel verantwoordelijkheid droeg. Na afloop werden de 
resultaten gemeten. Het was een cultuuromslag binnen het bestuur dat er 
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afspraken werden gemaakt op dit terrein en nog meer dat er ook op resultaten 
over en weer werd afgerekend. Het was ook het begin van een periode waarin 
de besturen van de deelgemeenten van Rotterdam, die tot die periode op geen 
enkele wijze verantwoording hoefden af te leggen, vanuit het centrale bestuur 
– het veiligheidsoverleg – werden aangestuurd (Tops 2007). ‘Er wordt een brede 
gemeentelijke conferentie over veiligheid gehouden in Kaatsheuvel, voorbereid door 
het bureau AEF. Dat produceert cijfers maar brengt ook letterlijk met foto’s en 
videomateriaal de stad in beeld en in kaart. Wat de rapportage van AEF duidelijk 
maakte, waren de effecten van wat het bestuur van Rotterdam had bewerkstelligd 
in de daaraan voorafgaande jaren. (…) Daar waren zeer schokkende beelden bij, 
letterlijk schokkend vanwege de verloedering van de stad op vele terreinen, figuurlijk 
schokkend omdat vele bestuurders en ambtenaren van de gemeente zich dit nooit 
hadden gerealiseerd.’

Maar de weerstand binnen bestuur en ambtenarij was nog groot en er was een 
verkiezingsoverwinning van Leefbaar Rotterdam voor nodig om het bewijs 
te leveren dat het de bevolking menens was en de moord op Fortuyn om de 
urgentie ervan duidelijk te maken, een klassieke versnellende factor. Een 
regimewisseling was pas toen mogelijk. De overwinning van de Leefbaren 
leidde ertoe dat voor het nieuwe college veiligheid het centrale thema werd. 
Het gevecht met de deelgemeenten en met het ambtelijk apparaat om dat 
programma ook om te zetten in actie, kon met die politieke steun beginnen. 
De PvdA kwam in de oppositie en moest aan de gang met haar programma 
en haar stijl om weer aansluiting te krijgen bij haar achterban. Het is een 
achilleshiel van het verzorgingsstaatsocialisme geweest, dat het systematisch 
de problemen rondom allochtonen in de grote steden heeft genegeerd. Het 
bleek een pijnlijke verdringing van een van de grootste sociale problemen 
van de afgelopen decennia te zijn. Pas toen het probleem politiek kon worden 
omgezet in protest en stemgedrag, en de PvdA de electorale gevolgen voelde, 
erkende de partij het probleem (Werdmölder 2005). Niet alleen in Rotterdam 
was dat pijnlijk. Nordholt, korpschef van Amsterdam-Amstelland, trok het 
breder: ‘De PvdA heeft stelselmatig haar verantwoordelijkheid ontlopen op 
het gebied van veiligheid en multiculturele problemen.’54

Repressie loonde niet, nu weer meer
Een derde factor naast de ontoereikendheid van de politie, was de massale afwij-
zing van handhaving van wetgeving als betekenisvolle activiteit bij het aan-
pakken van sociale en economische problemen. Het was het resultaat van de 
succesvolle verwetenschappelijking van het overheidsbeleid (we kunnen heel 
veel met door wetenschap ondersteund beleid). Wetenschap was na de Tweede 
Wereldoorlog de overheid gaan dienen, een ondersteuning die uitermate suc-
cesvol was: economisch beleid, werkgelegenheidsbeleid, woningbouwbeleid, 

54 Coen Verbraak, Eric Nordholt: ik wil er graag nog even zijn, Vrij Nederland 17 juni 2004. 
http://www.coenverbraak.nl/nordholt.htm.
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waterstaatbeleid, volksgezondheidsbeleid, noem het maar op. Wetenschappe-
lijke analyses, remedies en projecten maakten in belangrijke mate het succes 
van dat nieuwe beleid mogelijk. Toezicht, handhaving en repressie hoorden 
daar niet bij. Het waren de instrumenten van de machteloosheid geworden, 
zo werd de opinie vanaf het begin van de jaren zeventig. Problemen konden 
opgelost worden, repressie was gemakzucht geworden. Die manier van kijken 
ging ook opgeld doen in de criminaliteitsbestrijding, zeker voor wat betreft de 
veelvoorkomende criminaliteit. Die werd in essentie ‘als een uitvloeisel van 
achterliggende maatschappelijke problemen gezien, waarvoor een strafrech-
telijke aanpak niet de eerstaangewezen weg was’ (Samenleving en Criminaliteit 
1985, 40). Drugsverslaving en bijbehorende criminaliteit werd aangepakt met 
verslavingszorg. Ter ondersteuning van deze visie kwam vanuit de criminolo-
gie het beeld op dat meer politie niet leidde tot een vermindering van crimi-
naliteit (De Koning 2012; Fijnaut 1985). Het politiek-bestuurlijke model van de 
jaren tachtig en negentig bestond derhalve uit een rationele en verzorgende 
bestuursvorm, nog steeds betrekkelijk gedepolitiseerd, waarin repressie niet 
goed paste en waarbij de politie op de achterhand als ultimum remedium fun-
geerde. In Rotterdam was de door de politie verfoeide verslaafdenaanpak van 
‘Perron Nul’ een voorbeeld van die benadering. Dat gold ook voor het straf-
recht: dat werd als uitzonderlijke en eigenlijk ongewenste ingreep beschouwd. 
‘Wij wilden indertijd af van het beeld dat onveiligheid iets is waar je van af wilt 
en naar het beeld toe dat je veiligheid ook kunt produceren. We moeten van cri-
minaliteitsbestrijding naar: veiligheid als een bestuurlijk product. We maken hier 
ook huizen we produceren van alles dus ook veiligheid’, aldus een geïnterviewde 
beleidsambtenaar van het ministerie van BZK, die de ‘veiligheidsutopie’ zo 
mede vormgaf. De korpschef was niet in de positie om het hele veiligheidspro-
bleem voor zijn rekening te nemen. ‘De veiligheidsproblematiek in de regio, maar 
vooral in de gemeente Rotterdam was zo groot dat ik niet de illusie heb gehad om 
daarin de centraal beleidsmatige, organisatorische en ook uitvoerende rol te kunnen 
vervullen. (…) Waar ik in wezen mordicus op tegen ben geweest, is de opkomst van 
toezichtfunctionarissen vanuit de bestuursfunctie. Maar wij deden daar zelf niets 
aan, dat was een geldkwestie. Zo werd op alle brandweerbesluiten bijvoorbeeld nooit 
gecontroleerd. Op alle horecabesluiten, ze zaten in onze portefeuille, werd ook nooit 
gecontroleerd, bouw- en woningtoezicht, helemaal niks – dat moest weer terug in 
de portefeuille. De doorrol naar het opzetten van een eigen volwaardig gemeentelijk 
handhavingskorps heeft vooral te maken met regionalisering van de politie, je hebt 
een bepaalde sterkte tot je beschikking en die is onvoldoende.’

Er waren te weinig mensen om de veiligheidszorg te kunnen aanpakken. Maar 
in de grootste regio’s ging de toegestane sterkte niet achteruit, het probleem 
bestond blijkbaar al langer maar werd nu langzamerhand weer gedefinieerd 
als handhavingsprobleem. Het tekort nam zo dus toe. ‘De gemeente Rotterdam 
zei: dat gaan we zelf doen. En daar willen we dan ook de regie op hebben. Ik had 
eerlijk gezegd zoveel aan mijn hoofd dat ik aan het debat of dat wel juist was en of 
dat toch niet naar de politie zou moeten, niet ben toegekomen. En je moet beden-
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ken dat het korps pas in 2002 weer enigszins op sterkte zou komen. Dus wat had 
ik te bieden aan de gemeente? Ik liet ieder jaar zien in het regionaal college dat 
mijn sterkte overeenkomstig de prognose groeide en het tekort verminderde. Ik zou 
volstrekt ongeloofwaardig geweest zijn als ik garanties had gegeven dat een extra bij-
drage van de gemeenten in de personeelssterkte terug zou komen. Dat kon ik niet.’

De mobilisering van capaciteit in Rotterdam kwam niet van de politie maar 
van de gemeente, die via het nog jonge concept van de integrale veiligheid 
en met een groot gevoel van urgentie een nieuw beleid en een nieuwe orga-
nisatie voor lokale veiligheidszorg opzette, inclusief een politiek verantwoor-
delijke wethouder voor veiligheid. Het beleidsmatige raamwerk daarvoor 
was overigens al eerder landelijk aangereikt. ‘Veiligheid’ en ‘veiligheidszorg’ 
verschenen vanaf 1996 in de beleidsstukken van het ministerie van BZK, de 
nota Integrale Veiligheid (1996) was de eerste publicatie waarin veiligheid als 
overheidszorg breed en positief werd geformuleerd. De verantwoordelijkheid 
daarvoor werd bij de overheid, de gemeenten voorop, bij maatschappelijke 
organisaties en bij bedrijven en instellingen gepositioneerd. Integraliteit, en 
samenwerking waren sleuteltermen. Veiligheid was een bestuurlijke opdracht 
geworden. Veiligheid zou geproduceerd kunnen worden. De brede veilig-
heidszorg was op papier gezet, de werkelijkheid zou weerbarstig zijn zoals in 
Rotterdam als eerste bleek. Lutken was een sterk voorstander van de brede 
benadering van de veiligheidszorg en gebruikte dat concept vanaf zijn komst 
in Rotterdam om de gemeente en anderen binnen de gemeente Rotterdam te 
wijzen op hun verantwoordelijkheid en hun mogelijkheden. Ook als de poli-
tie op orde was geweest, zou hij die keus gemaakt hebben. Het was dus niet 
alleen geldgebrek.

Intussen was ook in andere grote steden een vergelijkbare beweging op gang 
gekomen,55 minder stormachtig dan in Rotterdam, maar met een vergelijk-
bare accentverschuiving. De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van 
de gemeente Den Haag telt zo’n dertig man. Er zijn daar zo’n driehonderd 
mensen bij de handhavingsteams. Over de vuist gerekend zijn daar in totaal 
zo’n zeshonderd BOA’s actief. Utrecht heeft recent zijn toezicht en handhaving 
in een aparte uitvoeringsorganisatie ondergebracht, bij elkaar ongeveer 160 
medewerkers, aangestuurd door de Eenheid Veiligheid op het stadhuis. Inte-
grale veiligheid brengen is de ambitie. Amsterdam heeft een sterke directie 
OOV en een heel stelsel van handhavers openbare ruimte, veiligheidsteams 
voor specifieke gebieden of taken en daarnaast een aparte stichting (Stichting 
Aanpak Overlast Amsterdam, SAOA) waarin straatcoaches zijn ondergebracht 
die jongeren begeleiden en die ook de ouders van overlastgevende jongeren 
bezoeken. Het zijn er al met al naar schatting ongeveer duizend. Eind 2005 
is een Handhavingsacademie als onderdeel van de gemeente Amsterdam van 

55 Gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan Eikenaar en Van Stokkom (2014).
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start gegaan met een aantal gespecialiseerde opleidingen ter ondersteuning 
van leidinggevenden en medewerkers. Het integrale veiligheidsbeleid is bin-
nen gemeenten al doende gevormd en uitgebouwd, van instrumenten voor-
zien door het ministerie van BZK en de VNG en verder in regionaal verband 
geprofessionaliseerd door de opzet van Regionale Informatie- en Expertise-
centra (RIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad. Met 
de oprichting van een landelijk centrum is een systeem ontstaan waarbinnen 
tussen verschillende partijen informatie kan worden samengebracht, uitge-
wisseld en geanalyseerd. Dat systeem werkt niet overal naar behoren, geënt 
als het is op de vrijwillige medewerking van gemeenten.

In 2010 is het hele stelsel van bijzondere opsporingsambtenaren herzien door 
de minister van V&J. Het vroeg om meer ordening, vooral omdat er in het 
lokale veiligheidsbeleid en bij de handhaving van het omgevingsrecht meer 
en meer een beroep op werd gedaan op BOA’s. Die groei gaat door. Mein en 
Hartman (2013) constateerden een groeiende behoefte aan BOA’s en adviseer-
den onlangs tot een intensievere bemoeienis vanuit het ministerie van V&J, 
tot een heldere visie op de rol van de BOA en tot het creëren van de bijhorende 
condities voor een kwalitatieve groei. Het weerspiegelt de beweging binnen 
gemeenten om de eigen lokale handhaving verder te versterken en de onder-
steuning van dat initiatief door de Rijksoverheid door wettelijke verankering, 
professionalisering en uniformering.56

Geen bredere discussie binnen de landelijke politietop
‘Voor zover ik mij herinner is er in de RvK nooit een discussie gevoerd over de rol 
van de politie in de veiligheidszorg. Het was een ontwikkeling die per gemeente 
plaatsvond.’ Maar sommige leden van de RKC hadden een andere visie op de 
brede veiligheidszorg. Het RKC-lid van Amsterdam-Amstelland bijvoorbeeld 
was een sterk voorstander van het onderbrengen van de plaatselijke toezicht-
houders binnen de politie. Hij heeft dat ook wel geprobeerd, maar het is niet 
gelukt. De Amsterdamse ‘buurtregisseurs’ van de politie waren een poging 
om vanuit de politie operationeel greep te houden op de veiligheidszorg in de 
buurten. Welten, de opvolger van Kuiper, meer denkend in de lijn van Lutken, 
weigerde om alleen voor de veiligheidsproblematiek op te draaien. ‘Welten had 
ook goed zijn eigen rol gedefinieerd, door te laten zien: dit doe ik en dat doe jij. Met 
de aanpak van die top 600 is dat goed te zien. Hij zei: “Ik schei er op een gegeven 
moment mee uit om ze steeds weer in te rekenen als de andere partijen hun rol niet 
spelen. Dat weiger ik.” Anderen komen in een integrale veiligheidsmêlee terecht en 
raken kwijt waar ze zelf ook alweer van waren.’

56 Van der Torre e.a. (2010) meldden dat gemeenteraadsleden zich zorgen maken over de 
vele ontwikkelingen die de lokale inzetbaarheid van de politie en de zeggenschap daarover 
van het lokale bestuur, beperken. Een meerderheid verlangt terug naar een eigen korps of 
groep. Veel gemeenten zoeken met het vooruitzicht van de Nationale politie een ‘alterna-
tief’ in de aanstelling van lokale toezichthouders.
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In Politie in Ontwikkeling werd ook geen eigen antwoord ontwikkeld op de 
constatering dat de veiligheidszorg horizontaal en verticaal versnipperd was. 
Ze beschouwde veiligheidszorg als een bestuurlijk gegeven onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Door de politie te leveren prestaties werden via pro-
grammasturing gecoördineerd (projectgroep Visie op de politiefunctie 2005). 
Maar er ontstond ook toen, na 2005, binnen de landelijke politietop geen dis-
cussie over de regie op de brede veiligheidszorg. Die bleef bij het bestuur, lan-
delijk en gemeentelijk. Wat overblijft is de operationele regie door de politie; de 
politiechefs hebben de operationele regie van de BOA’s. Die zou tot uitdruk-
king moeten komen in de organisatie daarvan en gezamenlijke uitvoering van 
bijzondere handhavingsacties. Dat echter lukt niet goed, meldden Eikenaar 
en Van Stokkom (2014). Hun onderzoek biedt goed zicht op de stroeve samen-
werking van BOA’s met de politie. De relatie tussen de partijen kenmerkt zich 
door afzijdigheid van de kant van de politie, meer dan door wederzijdse uit-
wisseling en ondersteuning. Ze pleiten voor gelijkheid en niet voor onder-
schikking, de emancipatie van de bestuurlijke handhaving.

De vraag of de kosten en moeite van alle overleg, afstemming, netwerken en 
project- en programmastructuren, monitoring en terugmelden binnen de 
integrale veiligheidszorg opwegen tegen de baten ervan, is opvallend genoeg 
binnen de politietop niet gesteld. Het SCP, dat in 2008 een onderzoek publi-
ceerde over de effecten van het Veiligheidsprogramma, Naar een veiliger samen-
leving, wees erop dat het programma ook dan nog slechts beperkt onderbouwd 
was. Dat vond ook de Algemene Rekenkamer al in 2006.57

3. Veiligheidshuizen

Het beeld dat veiligheidsvraagstukken in toenemende mate verweven zijn 
met allerlei overheidsbeleid is een belangrijke motor geweest achter de groei 
van de zogenoemde ‘veiligheidshuizen’. In 2014 waren er 45. Ze verschillen 
qua omvang, activiteiten en ambitie. Gemeenschappelijk eraan is dat het 
samenwerkingsinitiatieven zijn waarbinnen strafrechtelijke, bestuurlijke en 
zorginterventies in combinatie worden aangewend om tot een zo groot moge-
lijk effect te komen.

57 Over de vraag wat werkt en waarom is ook nog maar weinig bekend: Gericht politietoezicht 
helpt onveiligheidsgevoelens en criminaliteit te verminderen; niet-strafrechtelijk ingrijpen 
werkt soms beter bij overlast of minder ernstige criminaliteit; gevangenisstraf leidt niet tot 
minder recidive, soms zelfs tot meer; heropvoedingskampen voor jongeren werken juist 
averechts; technische beveiliging werkt effectief tegen inbraak en diefstal (Van Noije & 
Wittebrood 2008).
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Sinning (2014) is in het Tijdschrift voor de Politie zowel positief als kritisch over 
het fenomeen Veiligheidshuis. Er is een woud aan overlegstructuren binnen 
gemeenten en regio’s waarbinnen de veiligheidshuizen ook een plaats krijgen. 
Dat roept de vraag op door wie en hoe nu de coördinatie tussen al die infor-
mele verbanden moet worden vormgegeven. Daarnaast speelt de relatie tus-
sen de moederorganisaties en het veiligheidshuis steeds mee: wie gaat erover? 
Ten slotte kost al dat overleggen en afstemmen een zee van tijd, waardoor 
de aandacht wordt verlegd van de uitvoering naar het proces: de coördinatie 
en het informeren van iedereen in een netwerk en eventueel van verwante 
netwerken. Tegelijkertijd doemt de vraag op of je de zoektocht naar meer effi-
ciënte en effectieve werkwijzen oneindig mag en kunt combineren. Het inte-
grale denken heeft zo zijn schaduwkanten. Samenwerken tussen organisaties 
kost tijd en energie. Verantwoordingslijnen moeten anders worden ingericht, 
Besluitvorming wordt complex. De afhankelijkheden nemen toe en de aan-
spreekbaarheid van individuele organisaties neemt af. Er is verlies van autono-
mie en controle (Sinning 2014).

Ook hier spelen politiechefs een kleine rol. Vanaf 1985 werd het concept van 
de bestuurlijke criminaliteitspreventie gepropageerd. Het was een initiatief 
vanuit het ministerie van Justitie om gemeenten te stimuleren een bijdrage te 
leveren aan de voorkoming van criminaliteit. Ook de politiële preventie werd 
destijds vanuit Justitie aangestuurd. ‘Justitie in de buurt’, een programma van 
Justitie dat uit de notie van de bestuurlijke criminaliteitspreventie voortkomt, 
was een voorloper van de veiligheidshuizen. Korte tijd later ontwikkelde het 
ministerie van BZK het concept ‘integrale veiligheid’ en betrok naast crimina-
liteit ook onveiligheidsgevoelens, ongevallen en gevaar daarvoor, en branden 
en rampen in zijn zorg. Ook hier, in het domein van de veiligheidshuizen, 
hadden politiechefs niet het voortouw. Zij stelden ook de vraag naar de kosten 
van de informele structuur die is ontwikkeld en die steeds deel is van het inte-
grale veiligheidsconcept niet aan de orde. Dat doet Sinning wel (2014).

4. De bestuurlijke politiezorg

Er is naast wat wij normaal gesproken onder politiezorg verstaan een tak 
van politiezorg die bestuurlijke politie en binnen het Franse politiesysteem 
‘police administrative’ heet. Die bestuurlijke politiezorg gaat, de term zegt 
het al, over de handhaving van bestuursrecht. Met de groei van dat recht na 
de Tweede Wereldoorlog groeiden ook de organisaties die zich met toezicht 
en handhaving daarop bezighouden (verwijzing). In Nederland zijn delen 
van die bestuurlijke politiezorg door de politie geleverd, zoals de uitvoering 
van de Vreemdelingenwet en de Drank- en Horecawet, maar de bestuurlijke 
politiezorg is vooral ondergebracht in afzonderlijke organisaties, doorgaans 
inspecties of bijzondere opsporingsdiensten (BOD’s). In Nederland hebben 
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politiechefs zich nooit erg voor de bijzondere opsporingsdiensten geïnteres-
seerd. Ze vielen buiten hun blikveld. Daarnaast was ook zeker tot de millenni-
umwisseling het beeld – onterecht – dat, met uitzondering van de FIOD, die 
diensten toch als kwalitatief minder goed moesten worden beschouwd dan de 
politie. De korpschefs waren formeel belast met het toezicht op de bijzondere 
opsporingsdiensten maar besteedden nauwelijks aandacht aan dat toezicht, 
noch aan de coördinatie tussen BOD’s en tussen politie en BOD’s. Het leek 
een blinde vlek te zijn geworden. ‘Wanneer men bijvoorbeeld ziet hoeveel tijd, 
geld en energie het heeft gekost om de milieutaak een klein beetje op poten 
te krijgen, dan geeft dat weinig hoop voor de toekomst. Gesteld wordt wel 
dat de politie de groei van de BOD’s met lede ogen zou gadeslaan.’ Mocht dat 
het geval zijn, dan heeft dat in ieder geval tot weinig strategisch beheersings-
gedrag geleid (Fijnaut & Van de Bunt 2000).

Een goede illustratie van dat gebrek aan aandacht vormt de passage over bij-
zondere opsporingsdiensten in het regeerakkoord 1998; die luidde ‘dat van-
uit een oogpunt van versterking van de samenhang in de rechtshandhaving 
en van versterkte democratische controle, integratie van onderdelen van de 
BOD’s in de politieorganisatie op landelijk niveau wenselijk is. Tevens zullen 
mogelijkheden voor fusie van opsporingsdiensten worden bezien.’ Dat is bij-
zonder, zo kort na de reorganisatie van 1993 en zo kort na de IRT-affaire. Het 
is een helder politiek signaal wanneer iets dergelijks in een regeerakkoord 
terechtkomt. Om de uitvoering van dat plan voor te bereiden werd een pro-
jectgroep in het leven geroepen, waarin de negen betrokken departementen, 
de daaronder ressorterende bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar 
Ministerie waren vertegenwoordigd. De politie maakte geen deel uit van deze 
projectgroep. In het regeringsstandpunt dat vervolgens over de samenvoeging 
werd geformuleerd, kreeg de verhouding tussen de BOD’s en de reguliere 
politie, toch een centraal element in het regeerakkoord, nauwelijks aandacht 
(Fijnaut & Van de Bunt 2000). In het hele proces van beleidsvoorbereiding 
en parlementaire behandeling bleef de politie opvallend stil. Er kwam ook 
geen reactie op het kabinetsstandpunt. Fijnaut, die door de projectleider van 
het ministerie van Justitie was ingeschakeld om een aantal deelonderzoeken 
te doen, meldde in 2014: ‘Groot probleem was in dit geval dat de korpschefs 
totaal geen interesse hadden voor deze zo belangrijke strategische kwestie en 
een onbenul van een piepeltje van het politie-instituut naar de vergaderingen 
stuurden, ofschoon ik toen wel pogingen heb gedaan om ze ervoor te interes-
seren.’58 Die interesse werd binnen de politietop ook niet aangemoedigd door-
dat ministeries hun bijzondere toezicht- en opsporingstaak ook niet zagen in 
relatie met de politie en doordat het ministerie van BZK eenzelfde verkokering 
laat zien, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de strafrechtelijke milieutaak 
(Moree 2014).

58 Mailbericht van Fijnaut aan auteur. Met diens toestemming opgenomen.
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Behalve een afwijzing op historische gronden was er geen visie ten aanzien 
van de verhouding tussen de twee delen van het politiesysteem. Moree (2014) 
zag korpschefs historisch gezien alleen reageren wanneer er sprake was van 
concurrentie en de politie een deel van haar opsporingstaak aan een BOD 
dreigde te verliezen. Maar er was geen visie of beleid. Het is zeer de vraag, 
ik zeg het Fijnaut en Van de Bunt na, of de politie zelf voldoende aandacht 
zou gaan besteden aan eventuele nieuwe taakvelden. Een verklaring voor de 
desinteresse van de politieschefs is dezelfde als die voor de bescheiden positie 
in het brede veiligheidsbeleid: gevoelde overbelasting en dus gebrek aan capa-
citeit. Men kan nog begrip hebben voor de moeite die het in het zo verdeelde 
regionale politiebestel kostte om tot een gezamenlijk standpunt te komen op 
dit grote onderwerp. Maar zelfs dan had de relatie met de politie een veel 
centralere plaats moeten innemen, al was het maar om recht te doen aan de 
bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 
(Reinout & Van de Bunt 2000). Ook bij de inrichting van de Nationale politie 
had aandacht moeten bestaan voor de verhouding tussen de politie en de bij-
zondere opsporingsdiensten. Die is er niet geweest.

Weer is de vraag: Wat is hier gebeurd? Een verklaring die wellicht hout snijdt, 
is dat gemeentepolitiedenken zich nooit iets gelegen laten liggen aan landelijk 
georganiseerde bestuurlijke politiezorg. Er was weerstand tegen het lande-
lijk niveau, er was weerstand tegen de directe sturing door een ministerie op 
toezicht en opsporing die deel was van de bestuurlijke politiezorg en er was 
onkunde bij politiechefs, het ging meestal om gespecialiseerde diensten waar 
ze geen weet van hadden: volksgezondheid, toezicht op de mijnen, arbeids-
inspectie bijvoorbeeld. Maar het was ook arrogantie, de arrogantie van de 
monopolist.

5. Grenzen naar de toekomst

5.1. De smalle blik

Er is vanaf de millenniumwisseling sprake geweest van een snel toenemend 
ongenoegen over maatschappelijke ontwikkelingen. Die is gepaard gegaan 
met een explosie van veiligheids- en handhavingsvragen, ‘crisisachtig’ zou 
een adequate kwalificatie zijn. Ongelukkigerwijs had in de periode daarvoor 
de regering de bevolking aangeboden om veiligheid als beleidsdoel te gaan 
ontwikkelen. Het aanbod van de overheid werd vergroot zou je kunnen zeg-
gen, terwijl de vraag naar handhaving begon toe te nemen.

Overbelasting van de politie lijkt het gedeelde motief te zijn voor de verschui-
ving van delen van het politiewerk naar elders. Dat is de eerste verklaring van-
uit de politie. Overbelasting leidt tot behoedzaamheid en tot terugtrekkende 
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bewegingen van politiechefs, vooral op het lokale niveau. De kerntakendis-
cussie was daar een voorbeeld van. ‘De macroboodschap die in de praktijk 
door de politie wordt afgegeven, luidt dat anderen hun rol nu maar eens moe-
ten oppakken’ (Bervoets e.a., 2009, 98-99). De politie formuleert geen brede 
ambitie, maar bakent haar domein af en verkleint het hier en daar zelfs. Ze 
vervreemdt daardoor soms haar partners van zich. Bestuurders voelen zich in 
gebreke gesteld en wanneer de boodschap van de politiechefs dat zij de pro-
bleemeigenaars zijn, te vaak wordt gegeven, leidt dat tot soms sterke irritatie 
bij bestuurders. Bervoets ea noemen dat zelfs contraproductief. Interessant 
is dat elders, en dus niet uit het politiebudget, wel geld wordt gevonden om 
lokale veiligheidszorg op te bouwen en dat die opbouw ook plaatsvindt, maar 
dat er geen bereidheid is om met die lokale fondsen de algemene politie te ver-
sterken. De politiezorg is niet meer van de gemeenten, geld dat zij zelf opbren-
gen gaat dus ook niet naar de politie, maar naar eigen toezichtorganisaties.

Een tweede verklaring is dat de overheidsverantwoordelijkheid voor veiligheid 
past in het verzorgingsstaatdenken, het denken dat vrijwel alle problemen via 
overheidshandelen oplosbaar of op zijn minst hanteerbaar zijn. Foucault (1991) 
stelt het nog radicaler. Hij noemt het de beheersbaarheidsmentaliteit; de ten-
dens en de kunst om de gehele bevolking van een land te beheersen en haar 
veiligheid te bieden binnen het territorium. De wezenlijke technologie van die 
stijl van regeren is die van de veiligheidsapparaten. Dat nu mag een streven 
zijn, het is tegelijk voor veiligheidszorg een utopie (Boutellier 2005). Al veel 
jaren terug nu werd ik getroffen door een studie van de filosoof  Achterhuis 
(z.j.), De markt van welzijn en geluk. Daarin werd het verzorgingsstaatdenken 
bekritiseerd omdat de pretentie dat de overheid geluk zou kunnen bieden aan 
de bevolking, of welzijn of zelfs zorg, mensen afhankelijk maakte van een 
systeem. Dat was niet alleen het geval omdat ze door hun formulering een 
oneindige behoefte schetsten en daarmee dus een oneindige zorg, maar het 
was ook een taak die eenzijdig bij de overheid gelegd werd, een overheid die 
het vervolgens aan een beroepsgroep overliet. Ik heb de analyse van Achter-
huis destijds doorgetrokken naar de politiezorg. In kritiek op Politie in Veran-
dering stelde ik dat ook in die denkwereld dezelfde grenzeloze pretentie werd 
aangehangen, een pretentie die tot ongelukken moest leiden (Van Reenen 
1980). Het heeft destijds niet geholpen, maar het aanbod van de overheid om 
veiligheid te bieden, de beheersbaarheidsambitie, heeft tot overvraging en 
massale teleurstelling geleid, maar de opgeroepen vraag krijg je niet zomaar 
weer uit de hoofden van mensen. ‘De vraag naar veiligheid is enorm en zal de 
komende jaren alleen maar toenemen’, aldus ook de Projectgroep Opsporing 
al in 1991. De geest was uit de fles, wie krijgt hem er weer in?

Nu is er in de discussie over de beperkingen van de verzorgingsstaat al heel 
veel gezegd over het terugdringen van de brede pretenties van de overheid, 
maar het lijkt erop dat er op het gebied van veiligheid nog een lange weg te 
gaan is. Het lukt voorshands niet om de vraag terug te dringen. Verschillende 
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studies geven aan dat het ook met de integraliteit van die veiligheidszorg – een 
ambitie die er nog eens bovenop komt – nog steeds tobben is en dat het nog 
steeds niet duidelijk is of die integraliteit nu de goede oplossing is. Het is zeer 
wel mogelijk dat de politieke en bestuurlijke veiligheidspretentie, of die nu 
smal of breed is, nog veel meer dan sommige sceptici al vermoeden een illusie 
is, of anders tegen slechts heel hoge kosten kan worden gerealiseerd.

De weigering van politiechefs om zich de brede veiligheidszorg als verant-
woordelijkheid aan te trekken, en het zachte verwijt dat in mijn beschrijving 
ervan besloten ligt, dat de politiechefs hun grenzen niet goed bewaken, zou 
in de terugblik wel een zegen kunnen zijn. De politie is in het getob rondom 
het hele veiligheidsgedoe veelal aan de kant blijven staan. Daar zit een logica 
in. In Tegenhouden troef (Project Opsporing 2, 2003) wordt een onderscheid aan-
gebracht tussen veiligheidszorg en politiezorg. Veiligheidszorg wordt daarbij 
gedefinieerd als de algemene overheidstaak gericht op de zorg voor veiligheid, 
politiezorg is het handhaven van de openbare orde en de strafrechtelijke hand-
having van de rechtsorde. De politie is terug bij haar oude, smalle taak en laat 
de veiligheidszorg over aan het bestuur, de oneindige behoefte is afgescho-
ven naar het bestuur. Boutellier (2005) noemde veiligheid niet voor niets een 
‘semantisch sleepnet’.

Een derde verklaring is dat korpschefs hun domein steeds regionaal heb-
ben afgepaald. Hun domein was niet de Nederlandse politie, maar het eigen 
korps. Landelijke diensten, inspecties en opsporingsdiensten van ministe-
ries vonden bij regionale domeindenkers geen aansluiting en aan de andere 
kant was er geen nationaal politiedomein waarin die diensten zouden kun-
nen passen. Er was geen structuur want geen Nationale politie. Sterker nog, 
onder regionale korpschefs bestond wantrouwen ten opzichte van nationale 
regelingen en diensten. Er was een anti-cultuur, een overblijfsel ook van het 
gemeente politiedenken van de politechefs. Die regionale domeinen belem-
merden aan de andere kant ook de aansluiting bij lokale veiligheidszorgcon-
cepten: de korpschefs konden zich bijvoorbeeld niet te veel identificeren met 
de noden van de grootste steden in de regio, dat zou leiden tot verzet van de 
kleine burgemeesters. Verder nog gaat de observatie dat de politiechefs niet 
alleen regionaal hebben gedacht, maar dat ze ook het brede geheel van de 
handhaving niet hebben gezien in samenhangen en de plaats van de politie 
daarin niet hebben afgebakend. Een vierde verklaring is, dat de politie zich het 
politieke probleem van de schaarste aan politie toch te veel heeft toegeëigend 
en daar niet uitkwam. ‘We krijgen een kerntakendiscussie omdat we te weinig 
mensen hebben. Dat moet de politie niet doen, dat moet de politiek doen, die moet 
het debat over wat wij moeten doen voeren. Maar de politiebazen hebben die keu-
zen gemaakt. Als zij – de politiek – dan de keuze gemaakt hebben, moeten zij het 
uitleggen, niet wij. En ook moeten ze vervolgens de middelen vrijmaken, dat kun-
nen wij niet. Dat moet de politiek doen. Het conflict (van de vakbonden PVR) met 
minister Opstelten ging onder andere daarover: te veel werk voor te weinig mensen. 
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Het inrichtingsplan (Nationale politie, PVR) is te ambitieus gegeven de middelen 
die er zijn. En dan krijg je legitimiteitsproblemen.’

De laatste verklaring is die van de arrogantie van de monopolist. Het bestuur 
en het OM hebben het gezag over de politie maar zijn tegelijkertijd afhan-
kelijk van die monopolist, de politiechef die de representant daarvan is. Zoals 
Moree e.a. (2014) het verwoordden: de politie is uitsluitend gericht op het zelf 
uitvoeren van taken.

5.2. De nationale korpschef

‘The strategically relevant question, both for the political system and the 
police, asks what – if at all – the function is of the police in today’s network 
society in which a multitude of agencies and private actors are currently sup-
plying safety and security’, aldus Hoogenboom (2009,10). Is het antwoord 
op die vraag wel werk voor de korpschef en de politiechefs in het nieuwe 
politiebestel of misschien eerder voor het bestuur of de politiek? De in dit 
opzicht in het verleden slecht gedefinieerde rol van de korpschef en de door de 
bestuurskunde benadrukte opvatting dat een visie belangrijk is, zette de deur 
open voor een veelheid van bespiegelingen rondom het domein van de politie, 
bespiegelingen die ten tijde van de regionale korpschef ook een grote mate van 
vrijblijvendheid hadden, want de regionale korpschef ging er niet over en hij 
kon zonder medewerking van de 25 anderen geen krachtige visie formuleren 
noch realiseren. De wanhoop in de gedachtevorming rondom de politie was 
niet zozeer dat er te weinig ideeën waren – het waren er eerder te veel – maar 
dat het pad tussen ideeën en realiteit zo lang en zo kronkelig was. Korps-
chefs konden maar wat roepen. Er is sinds 2013 een nationale bewaker van 
de grenzen en de identiteit van de politie gekomen. Een dergelijke structuur 
biedt in ieder geval kansen voor een nieuwe visie op de plaats van de politie 
in de integrale veiligheidszorg, op de verhouding tussen algemene politie en 
bestuurlijke politie en op de rol van de preventie.

Bij de nationale korpschef is dan meteen ook aan de orde over welke domein-
vraagstukken hij gaat en over welke de minister of zelfs de ministerraad moet 
gaan. De vrijblijvendheid is er dus af. Maar ook de vrijheid is voorbij. Als het 
gaat om de bevoegdheid over de verdeling van het veiligheidsdomein heeft de 
minister de eerste slag al geslagen. In de brief van 1 juli 2013 aan de Tweede 
Kamer over ‘Samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte’ 
kondigt hij een modeluniform voor BOA’s aan en vrijheid voor gemeenten 
om hun aantallen BOA’s zelf vast te stellen. Gemeenten mogen ook parti-
culiere bijzondere opsporingsambtenaren in gaan huren. Daarnaast wordt 
de informatiedeling tussen politie en BOA’s landelijk geregeld. Onderdelen 
van deze uitgangspunten kunnen mogelijk ook van toepassing zijn op uit-
wisseling tussen politie en BOA’s met particuliere beveiligers. De minister 
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had  aanvankelijk nog meer ruimte voorzien voor BOA’s en particuliere orga-
nisaties en had daarover de Nationale politie niet geraadpleegd. Die had op 
het laatste moment een aantal kritische kanttekeningen kunnen plaatsen 
waardoor verdergaande vrijheden voor BOA’s nog achterwege bleven. ‘De poli-
tie acteert daarbij als dé autoriteit in de publieke ruimte’ aldus het Ontwerpplan 
Nationale politie (p. 10). Je kunt natuurlijk bijna altijd zeggen dat de politie 
DE autoriteit in de publieke ruimte is omdat het een vage formulering is, 
maar het beeld en ook de realiteit van de politiële aanwezigheid in de publieke 
ruimte is toch een andere geworden. De politie is een autoriteit geworden die 
de publieke ruimte deelt met andere diensten. Die andere diensten zijn in 
veel gemeenten meer zichtbaar aanwezig in die publieke ruimte dan de poli-
tie. Ze krijgen een onderscheidend uniform en de gemeenten mag het aantal 
vaststellen en mag daarnaast particulieren inhuren voor dezelfde taken. De 
politie gaat bovendien worden ingepast in een gemeentelijk veiligheidsbeleid 
waarin ook anderen autoriteit zijn en anderen de regie hebben. Het lijkt erop 
dat de leiding van de Nationale politie hier geen visie op hoeft te ontwikkelen, 
de minister en zijn staf zijn leidend geworden. De burgemeesters waren dat 
al op het lokale niveau. De beweging van de burgemeesters om ook het lokale 
veiligheids beleid via de regioburgemeesters landelijk te maken en zo eigen 
voorkeuren en prioriteiten en dus claims op fondsen en op bevoegdheden op 
landelijk niveau neer te leggen, versterkt de beweging naar onderhandelingen 
en afstemming tussen burgemeesters en ministeries en tussen burgemees-
ters over de politie heen.



7 
‘Events dear boy, events’. De kwetsbaarheid van 
de politiechef

1. ‘Je mag tevreden zijn als je heelhuids de eindstreep haalt’

‘Je mag tevreden zijn als je heelhuids de eindstreep haalt.’ Het is de opvatting 
van veel politiechefs. Het is de inherente onzekerheid van de uitkomst van 
politiewerk die ook bepalend is voor het lot van de korpschef. Vaak gaat het 
goed, soms niet. De eerste Nederlandse hoofdcommissaris die dat na de oor-
log ervoer, was die van Amsterdam. Het zogenoemde bouwvakkersoproer in 
juni 1966 in Amsterdam kostte eerst hoofdcommissaris Van der Molen de kop 
en later ook zijn burgemeester, Van Hall (Enschede 1967; Van Reenen 1979). 
‘Events dear boy, events’ zou het antwoord zijn geweest van Harold Macmillan 
op een vraag van een journalist wat de belangrijkste bedreiging was voor de 
koers van zijn regering.59 Dat geldt voor politici, het geldt ook voor politiechefs. 
Incidenten brengen de wereld rauw en ongepolijst de organisatie binnen.

Politiechefs zijn gevoelig voor ‘events’ en die gevoeligheid voor incidenten, de 
ruwheid van het vak, is in hun ogen toegenomen. ‘Ik heb met veel buitenlandse 
collega’s gesproken en reken sommigen tot mijn vrienden. Een van de dingen die 
mij bleek, is dat wij (…) hier niet gewend zijn aan de ruwheid van het vak. Ruw-
heid is een centraal kenmerk van ons vak. (…) Die ruwheid is bij veel buitenlandse 
korpsen nog veel groter. (…) Let op, anders word je gekielhaald. We hebben hier in 
de pretenties van de eindverantwoordelijke leider bij de politie altijd iets huiselijks 
gehad. Ik ben tot de conclusie gekomen dat wij als korpschefs moeten leren om met 
ruwheid om te gaan. Het is gewoon een hard vak.’ Politieke instabiliteit, onvoor-
spelbaarheid, dramademocratie en medialogica zijn de trefwoorden die bij die 
verruwing horen. Ze verwijzen naar het politieke knooppunt van de afgelo-
pen vijftien jaar en de veranderingen in het politieke handwerk die daarmee 
gepaard gaan. De opkomst van het populisme als politieke stroming in Neder-
land heeft het drama in de Nederlandse politiek gevoed en is zo een oorzaak, 
maar ook een gevolg van politieke instabiliteit. Immers; populisme wordt ook 
mogelijk gemaakt door de acceptatie van de dramavorm als stijlmiddel. De 
felle demonstraties, soms met geweld, bij inspraakavonden over de vestiging 
van noodopvanglocaties voor asielzoekers, de demonstraties van mensen die 

59 https://en.wikiquote.org/wiki/Harold_Macmillan.
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bezorgd zijn over de toestroom ervan samen met rechts-radicale groepen en 
de contrademonstraties van antifascisten die in het najaar van 2015 begonnen, 
zijn de meest recente uitingen van die instabiliteit.

De handhaving van de openbare orde is voor de korpschef verreweg het gevoe-
ligste domein in dit opzicht. Ontsporingen in het recherchewerk leveren min-
der snel een ‘bananenschil’ op. Dat komt doordat recherchewerk onder de 
formele verantwoordelijkheid en leiding van het Openbaar Ministerie valt en 
meer nog doordat de beslissingen over het politiewerk in de rechtszaal worden 
genomen. Crises in de opsporing zoals de onterechte veroordelingen in de 
Eper moordzaak en de Schiedammer parkmoord, slaan daardoor vooral terug 
op het Openbaar Ministerie en op de rechterlijke macht. Rechterlijke dwalin-
gen worden het. Doorgaans is de positie van een politiechef daarbij niet in het 
geding, op de pijnlijke uitzondering van de IRT-affaire na.

Medialogica heeft de aard van het politieke handwerk veranderd en heeft de 
populistische dynamiek die vanaf 2000 dominant is geworden binnen de 
Nederlandse politiek een nieuw voertuig gegeven. In dit hoofdstuk besteed 
ik aandacht aan de hantering van incidenten in de context van medialogica 
en de opkomst van populistische politiek door politiechefs. Ik bespreek een 
aantal incidenten waarin politiechefs te maken krijgen met medialogica en 
waarbij ze in de ontwikkeling van die logica een rol spelen. Het zijn de poli-
tieke commotie rondom vermeende incidenten in de Goudse wijk Oosterwei 
in september 2008, de uiterst gewelddadige rellen in Hoek van Holland in 
2009 en de rellen in Haren van 2012. Ter illustratie wordt ook de hantering 
van de zedenzaak van Robert M. in 2010 belicht vanuit het perspectief van de 
politiechef. Die zaak is gekozen omdat het een drama was met vele potentiële 
valkuilen voor de burgemeester, de Hoofdofficier van Justitie en de korpschef. 
Die werden alle omzeild. Hoe kan dat, is daar de vraag. De beschrijvingen van 
de incidenten zijn beknopt gehouden; er is geen pretentie van volledigheid en 
er is vooral gekeken naar het handelen van en ten opzichte van de politiechefs.

2. Gouda: van de politiek moet je afblijven

De onrust in de Goudse wijk Oosterwei in 2008 was het eerste incident dat 
vanuit het perspectief van medialogica werd geanalyseerd. Korthagen (2010) 
deed dat en hij vergeleek de grote onrust over Gouda met een soortgelijk inci-
dent in Arnhem waaraan geen ruchtbaarheid is gegeven en dat geruisloos 
voorbijging. Kansil (2012) zette de populistische lijn in de politieke en maat-
schappelijke discussie over Oosterwei af tegen de zakelijke toonzetting van de 
reactie van de politie. Het televisieprogramma ‘Medialogica’ van Human en 
Argos wijdt er een documentaire aan. Ik behandel het incident hier als eer-
ste omdat het een actueel analyseschema biedt voor gebeurtenissen waarbij 
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de politie betrokken is en omdat het laat zien hoe het een hoofdcommissaris 
vergaat die bij de feiten blijft en tegelijkertijd in een politieke discussie en een 
medialogische dynamiek terechtkomt.

Op woensdag 10 september 2008 overviel een man met een mes een bus-
chauffeur van buslijn 3 van Connexxion (Korthagen 2010). De bus bevond 
zich op dat moment in de buurt van de halte Larosingel in de Goudse wijk 
Goverwelle. Er werd niemand gewond. De dag daarna, donderdag dus, meld-
den chauffeurs bij de leiding dat zij zich niet langer veilig voelden op de lijn 
en dat de maat vol was. Ze hadden eerder al gemeld dat zij lijn 3 niet meer 
wilden rijden. Daarop besloot de leiding dat lijn 3 om veiligheidsredenen niet 
meer door Oosterwei zou rijden, maar werd omgeleid. De omleiding was het 
compromis dat de leiding van Connexxion met de chauffeurs sloot. De burge-
meester werd die zaterdag gebeld door een journalist van De Telegraaf die was 
ingelicht door een chauffeur. De zondagseditie van De Telegraaf meldde: ‘Bus 
mijdt Goudse wijk.’ Naar aanleiding van het artikel in De Telegraaf maakte 
het NOS-journaal die avond de omleiding van de buslijn om Oosterwei tot zijn 
eerste nieuwsitem. Veel kranten berichtten op maandag 15 september over de 
omleiding. De Telegraaf verweet daarnaast de burgemeester de problemen 
te bagatelliseren en koos als titel voor zijn stuk: ‘Stuur het leger naar Gouda’, 
een uitspraak van Kamerlid Wilders (PVV). Op dinsdag 16 september stel-
den Kamerleden van de VVD Kamervragen over het geweld in het openbaar 
vervoer in Gouda naar aanleiding van het artikel in De Telegraaf. Kranten 
deden op 16 en 17 september verslag van de maatregelen die Connexxion, de 
gemeente en de politie hadden genomen. De bussen gingen op donderdag 
18 september weer hun normale route rijden. Tijdens overleg de dag daarop 
concludeerden Connexxion, gemeente en politie dat er geen problemen meer 
waren op de buslijn.

Journalisten bezochten intussen de kleine wijk en interviewden bewoners. 
Ook CNN en Aljazeera toonden belangstelling voor de Goudse situatie. Door 
de vele cameraploegen in de kleine buurt ontstond spanning. De cameraman 
en een journaliste van EenVandaag werden op 17 september lastiggevallen 
door een groep jongeren. Zij vluchtten na bedreigingen de plaatselijke C1000 
in. De jongeren werden aangehouden, maar een opstootje was niet te voor-
komen. De beelden waren vervolgens te zien in het televisieprogramma Een 
Vandaag en op de voorpagina van De Telegraaf kwamen foto’s van het inci-
dent, met de titel ‘Dit is Gouda’. Op de 19e, vonden ook de Algemene Beschou-
wingen plaats in de Tweede Kamer. De minister-president haalde Gouda aan 
om zijn argument over de noodzaak van snelrecht kracht bij te zetten. In het 
debat gebruikte ook Wilders de Goudse situatie, maar nu als een voorbeeld 
van straatterrorisme gepleegd door Marokkanen. Hij bracht dit als een bewijs 
voor de volgens hem in gang zijnde ‘islamitische intifada’. Zijn oplossing: het 
leger uit Uruzgan halen en naar Oosterwei sturen om de wijk weer veilig te 
maken.
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De burgemeester was de belangrijkste woordvoerder van de gemeente. Hij 
werd in veel artikelen aangehaald en gaf interviews op televisie over het inci-
dent en over de wijk, een wijk die bekend stond als probleemwijk. Op 24 sep-
tember verscheen de brief van de regering aan de Tweede Kamer getiteld 
‘Aanpak overlast probleemjongeren’, die niet over Oosterwei ging maar over 
het landelijke beleid. In de cijfers van verdachtenpercentages bleken Marok-
kaans-Nederlandse mannen sterk oververtegenwoordigd. Het Kamerdebat 
over de wijk Oosterwei, onder andere aangevraagd door de PVV, vond de 
volgende dag plaats. In de beeldvorming raakten de twee thema’s op elkaar 
betrokken. In het debat werd door vele partijen gepleit voor een harde aanpak 
van de overlastgevende jongeren. Het debat kreeg diezelfde avond nog aan-
dacht in actualiteitenprogramma’s, en bijna alle kranten bespraken de harde 
aanpak die door de Kamerleden werd voorgesteld. De krachtige beelden en 
woorden zijn in de Goudse casus voortdurend herhaald. Ook politici trachtten 
hun opvatting via zo krachtig mogelijke statements publiek te maken.

De korpschef: het verwijt aan de politiek
De burgemeester en de regionale korpschef reageerden op de beeldvorming. 
Stikvoort, de korpschef, reageerde in een interview met de Volkskrant van 
3 oktober. Hij zei daar dat er slechts twee aangiften waren gedaan door chauf-
feurs van Connexxion en dat het ging om maximaal twintig probleemjonge-
ren die al hard werden aangepakt. Hij laakte de hype die gemaakt werd van 
een klein incident: ‘Politici hebben de mond vol van integratie van buitenlan-
ders, maar scheuren zelf de samenleving uiteen. (…) Ik ben klaar met politici 
die iets kleins heel groot maken en vervolgens zeggen dat de politie haar werk 
niet goed doet’, aldus Stikvoort in de Volkskrant. Stikvoort: ‘Ik heb me over 
twee dingen verbaasd. Het eerste was de enorm denigrerende toon van het debat in 
de Kamer door onze Kamerleden en het tweede de manier waarop de politie van 
Gouda te kijk werd gezet, want die zou niet opgetreden zijn. Dus ik ergerde mij 
mateloos aan de manier waarop over dit probleem werd gesproken (…) ik heb heel 
bewust besloten om een krant te woord te staan, de Volkskrant. Wat ik daar verteld 
heb, was dat ik Kamerleden zag, en dat was ook echt mijn ambitie, die eigenlijk voor 
de verbinding onder Nederlanders zouden moeten waken, maar die met uitsluiting 
bezig zijn. Die een probleem aankaartten op een manier die het nog erger maakt 
dan het al is en by the way, de manier waarop over de politie Gouda wordt gespro-
ken klopt niet want dit en dit en dit doen we. Dat artikel kwam op 3 oktober uit. En 
in no time liep mijn telefoon vol met sms’jes. Ik kreeg in de media nogal wat kritiek, 
maar de sms’jes waren bijna allemaal positief. Het waren meestal bestuurders, ook 
wel politiemensen twee- à driehonderd alles bij elkaar. Ik had echt niet verwacht 
dat het zoveel los zou maken en ik had ook niet het beeld dat ik Kamerleden zou 
hebben gekapitteld. Toen Pauw en Witteman belden, dacht ik: nu krijg ik de kans 
om het toe te lichten en in een context te zetten. Eerst wilden ze Hero Brinkman 
naast mij uitnodigen, maar, zei ik, dan kom ik niet. Daarna stelden ze Laetitia 
Griffith van de VVD voor.’
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Op de uitspraken van de korpschef kwam veel kritiek. De VVD en de PVV 
waren woedend over zijn opmerkingen. ’s Avonds zat Stikvoort tegenover 
VVD-Kamerlid Griffith in het televisieprogramma ‘Pauw en Witteman’. Toen 
de korpschef in ‘Pauw en Witteman’ verscheen, werd hij uitgelachen door de 
presentator en het publiek toen hij zei dat de dader van de beroving van de 
buschauffeur nog niet was opgepakt. Ook Griffith koos de strategie om de 
korpschef steeds te verwijten de problemen te ontkennen. ‘Het water staat de 
mensen in Gouda aan de lippen. Red ze nou!’ aldus Griffith in dat gesprek. 
De dag daarna, op 4 oktober, kopte De Telegraaf: ‘Politie bang voor Franse 
toestanden’. Uit angst zou korpschef Stikvoort de problematiek in Oosterwei 
ontkennen, zo meenden commentatoren in De Telegraaf. Op 7 oktober wer-
den in het vragenuurtje in de Tweede Kamer vragen over het interview van 
Stikvoort aan minister Ter Horst gesteld. In verschillende kranten was daar-
naast te lezen dat minister van Justitie Hirsch Ballin en Commissaris van de 
Koningin Franssen zich achter de korpschef schaarden. Dat viel niet tegen.

Pas later begreep Stikvoort het ‘frame’: ‘Achteraf was mij duidelijk dat het zo 
werd geframed als zou ik het probleem in Gouda willen bagatelliseren. De Telegraaf 
greep die uitingen aan om te laten zien hoe erg het allemaal wel was en dat er een 
burgemeester was die dat niet zag en ook nog een korpschef die het niet zag. Vervol-
gens trokken hele groepen journalisten naar de wijk Oosterwei, waar dus helemaal 
niets gebeurd was tot dan toe. Het zat daar vol met journalisten en de mensen die 
daar woonden baalden daarvan als een stekker. Dat leidde ertoe dat we drie keer 
achtereen op de voorpagina van de Telegraaf hebben gestaan: Dit is Gouda. (…) 
Dus je kunt zomaar in mediageweld terechtkomen dat een dynamiek krijgt, zeker 
als het om De Telegraaf gaat en over de politiek, die voor ons onbeheersbaar wordt.’

Op 17 november bezocht minister Ter Horst de politie in Gouda. Aan het eind 
van haar bezoek werd een persconferentie gehouden waarin ze bekendmaakte 
dat er extra geld voor de gemeente beschikbaar werd gesteld, 900.000 euro 
verspreid over drie jaar. Het geld was bestemd voor het aanstellen van gezins-
coaches. In januari van het jaar daarop was de komst van Hirsch Ballin naar 
Gouda en zijn aankondiging van een wijkverbod voor probleemjongeren nog 
onderwerp van berichten over Gouda, dat dan alweer uit de publieke aandacht 
verdwenen was. Het incident was voorbij. Stikvoort: ‘Voor mijn gevoel ben ik er 
goed uitgekomen. Binnen de politie waren wel collega-korpschefs die vonden dat ik 
in mijn reactie te ver was gegaan. Maar, en dat is jammer, we hebben daar nooit 
een debat over gevoerd.’

Stikvoorts districtchef Van Musscher, die kort voor de gebeurtenissen district-
chef was geworden in Gouda, is iets kritischer over de aanpak van de com-
municatie: ‘Op een gegeven moment ging de geest uit de fles, begonnen media en 
politici over “Marokkaanse bendes die buurten onveilig maakten” en wat gaven wij 
als antwoord? “Je moet ze niet allemaal over een kam scheren.” Door de vraag van-
uit de media niet direct te beantwoorden kwam de politie in het slechte vak terecht. 
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En wat deden wij? Wij bleven maar uitleggen “dat het cijfermatig reuze meevalt: 
(…)”. Maar met de wijsheid van nu kun je zeggen dat de eerste emotionele reactie 
niet goed is geweest.’

Korthagen (2010) zette in een bredere analyse het incident in Gouda neer als 
een ‘discursieve’ strijd. Framing – eigen framing van elk van de partijen – en 
contra-framing, zowel in de beschrijving en analyse van het incident als in de 
aanpak, zijn kenmerkend voor dit type strijd. De korpschef was dus maar een 
klein deel van een breder medialogisch proces, een proces waarin gestreden 
werd met wapens die anderen beter beheersten dan de politiechef. Bij een 
incident in Arnhem dat op het Goudse leek, maar dat niet in de publiciteit 
kwam, bleef in tegenstelling tot Gouda meutevorming door de media achter-
wege. Niemand heeft het incident opgemerkt. Medialogica, aldus Korthagen, 
heeft in de Goudse casus in belangrijke mate bepaald welke verhaallijnen van 
media en politici de strijd om het beleid domineerden en dat de strijd om 
het beleid onder leiding van de media werd uitgevochten. Kansil (2012) zat 
twee jaar later op dezelfde analyselijn in zijn behandeling van de Goudse inci-
denten, zij het dat hij zich meer op populisme als politieke stroming concen-
treerde. Hij stelde vast dat de Nederlandse politie steeds meer in het politieke 
domein wordt getrokken. En daarin is populisme een steeds sterker wordend 
verschijnsel. Politiek is op die manier meer een spektakel en meer theater 
geworden, een werkwijze die een rustige en beredeneerde analyse en richting 
van oplossing door de politie blokkeert. Het populistische geluid daagt de poli-
tie uit, aldus Kansil en in dat geluid komt de vraag steeds op of de politie niet 
te slap is, en niet harder moet optreden.

De mondige korpschef
‘Het verhaal dat ik in de Volkskrant bracht, was heel constaterend en heel redelijk 
en dat vind ik nog steeds. Ik heb niet gezegd: de PVV of de VVD, maar “van links 
tot rechts”, ik heb het heel open gehouden en dat het mij alleen over de toon ging, 
en het grappige is dat er vier jaar later nog steeds gesproken wordt over de toon in 
de Tweede Kamer. Een politiechef wordt niet geacht daar iets van te zeggen. Dat is 
een interessant debat. Ik vind dat hij – een korpschef – het wel moet kunnen doen. 
Dan kom ik terug op de uitspraak van Bernard Welten in het rapport Politie in 
Ontwikkeling; het uitgangspunt dat daar werd gekozen van “ondergeschiktheid 
met gezag”. Dat vond ik hier het geval.’ aldus Stikvoort.60 De beslissing om in 
de publieke arena te stappen heeft dus ook te maken met iemands opvatting 
over het politiechefschap. We zullen daar nog op terugkomen. Zoals elders 
vaak het geval was, had ook hier de korpsbeheerder geen probleem met het 
optreden van de korpschef. Jammer alleen dat hij het mediapolitieke spel 
onvoldoende beheerste.

60 Interview Stikvoort.



'Events dear boy, events'. De kwetsbaarheid van de politiechef    145

Medialogica leidt tot nieuwe strategische vraagstukken voor politiechefs. 
Zodra er publiciteit is over een incident, is er een goede kans op een ‘frame’. 
En een eerste frame is altijd een sterk frame. Er is dus een bestuurlijk en poli-
tieel belang bij het initiatief in de publiciteit en in de framing. Daarnaast heeft 
publiciteit een ander effect: het creëert nieuwe nieuwsfeiten. De hinderlijk 
aandoende aanwezigheid van de pers in het kleine wijkje leidde tot nieuwe 
openbareordeproblemen, waarbij een televisieteam werd belaagd, wat ver-
volgens weer tot publiciteit en verwijten leidde. De hantering van incidenten 
en van publiciteit vraagt om nieuwe vaardigheden van politiechefs en brengt 
nieuwe risico’s met zich mee, doorgaans van politieke aard. De vraag is hoe 
je potentieel nieuwswaardige incidenten aan moet pakken en hoe je daarbij 
ongunstige framing vermijdt, zonder in de hoek van de manipulatie terecht 
te komen en, nog veel belangrijker, zonder partij te worden in een politiek 
discours. Want framing is deel geworden van een steeds gecompliceerder wor-
dend medialogisch proces.

3. Hoek van Holland: een nieuwe burgemeester gered

‘We belandden in de duinen, waar het donker was, achteruitlopend en niet wetend 
wat er zich achter deze duinrand bevond. Denkt u zich eens in dat u daar staat, in 
korte mouwen, in een gebied waar u niet goed bekend bent en met een uitzinnige 
meute voor u, die maar één doel heeft: jou en je collega’s lynchen. U ziet en hoort 
collega’s waarschuwingsschoten geven. Maar de groep trekt zich er niks van aan. 
Zelfs een regen van kogels houdt ze niet tegen. Het trekken van het vuurwapen is 
voor een politieagent het uiterste redmiddel. Ik zag dat de schoten van collega’s geen 
enkel effect hadden. Op een dergelijk moment gaat er maar één ding door je heen: ik 
kom hier nooit meer levend uit. Ik wil mijn ouders en vriend bellen. Ik wil vertellen 
hoeveel ik van hen houd. We hebben allemaal zestien kogels. Op dat moment nam 
ik me voor dat, als ik dan toch daar in de duinen dood zou gaan, ik zou vechten 
voor mijn leven. Ik wilde mijn familie laten weten dat ik er alles aan heb gedaan om 
dit te overleven’ (Van Iersel 2010, 107-108).

Op zaterdag 22 augustus 2009 vond in Hoek van Holland het dance-evene-
ment Veronica Sunset Grooves plaats. Het werd gehouden op het strand van 
Hoek van Holland en was vrij toegankelijk.61 Een jaar eerder was het op die-
zelfde plek gehouden zonder noemenswaardige incidenten. Toen waren er 
ongeveer 10.000 mensen en de schatting voor 2009 lag in dezelfde orde van 
grootte. Het evenement paste in een breder streven van het lokale bestuur van 
Hoek van Holland om het aantal publiekstrekkende activiteiten te vergroten 
en zo de aantrekkelijkheid van Hoek van Holland te vergroten. Niet iedereen 

61 Het feitenrelaas hier is gebaseerd op Muller, e.a. 2010.
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was gerust op die ambitie. De politie vond haar te groot, groter in ieder geval 
dan het bestuurlijke en ambtelijke vermogen om het proces in goede banen 
te leiden (Muller e.a. 2010, 23). Er was zorg over de slechte bereikbaarheid 
van Hoek van Holland over de weg en via het spoor bij een grote toeloop van 
publiek. Daarnaast leverden de ambities van het deelraadsbestuur proble-
men op vanwege het beslag op politiecapaciteit. In het politiedistrict is die te 
beperkt voor de ambities van het lokale bestuur. Dat leidde tot spanningen en 
de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam adviseerde daarom om een 
evenementenkalender op te stellen, waardoor capaciteit en activiteiten goed op 
elkaar af te stemmen zijn. Die was er nog niet in 2009. Net als in 2008 was 
afgesproken dat de ordehandhaving op het afgesloten terrein en de controle bij 
de toegangen zouden worden uitgevoerd door een particuliere beveiligings-
organisatie. De politie had in het totaal 64 mensen ter beschikking voor de 
ordehandhaving buiten, waarvan 20 uit het eigen district.

Op donderdag 20 augustus kwam bij de regionale inlichtingendienst infor-
matie binnen dat leden van de harde kern van Feyenoord zaterdag naar 
Hoek van Holland wilden gaan, om daar ‘los te gaan’. Die informatie werd 
vrijdag de 21e verspreid onder de betrokken leidinggevenden. Er werd geen 
ME opgeroepen, suggesties daartoe werden door de operationeel comman-
dant van het evenement genegeerd. Wel werd een eenheid van de regionale 
ondersteuningsgroep van tien man en twee leden van de voetbaleenheid die 
de harde kernleden van Feyenoord kenden en ook een videoteam ter beschik-
king gesteld van de operationeel commandant. Al voor de aanvang van het 
feest was het in de middag onrustig buiten en op het festivalterrein. Het aan-
tal bezoekers leek veel groter dan verwacht (er wordt een aantal van 35.000 
genoemd), er was veel drankgebruik en de stemming was grimmig. Om 
20.00 uur kwam een tweede groep van de regionale ondersteuningseenheid 
op verzoek van de commandant van de eerste groep met lange wapenstokken, 
schilden en lampen naar Hoek van Holland om te helpen. Omstreeks 21.00 
uur raakten de toevoerwegen naar Hoek van Holland verstopt en waren de 
treinen naar de Hoek overvol. De eerste festivalgangers verlieten, vermoede-
lijk vanwege de grote drukte, al vanaf 20.30 uur het terrein. Hoek van Holland 
was intussen per auto onbereikbaar geworden en de politie vroeg de spoor-
wegpolitie om 21.45 om het treinvervoer naar Hoek van Holland te staken. 
Tot 23.30 uur ontstonden verschillende vecht- en steekpartijen op en buiten 
het festivalterrein en meldden tien gewonden zich bij de EHBO-post. ProRail 
stelde een calamiteitenorganisatie in werking voor de verwachte grote drukte 
bij afloop. Om omstreeks 21.00 uur werden de hekken naast de hoofdingang 
van het festivalterrein door bezoekers neergehaald. Ze werden onder bescher-
ming van de politie provisorisch hersteld. De politie signaleerde ook al vroeg 
de aanwezigheid van leden van de harde kern van Feyenoord. Een van de poli-
tiemensen hoorde dat de groepen supporters wisten dat er geen ME was. De 
politieleiding van het evenement, ongerust geworden over de situatie, bracht 
een videoteam en de voetbaleenheid in, maar besloot nog steeds geen ME op 



'Events dear boy, events'. De kwetsbaarheid van de politiechef    147

te roepen en de beschikbare politie buiten het terrein te houden. Wel werd 
de officier van dienst van de GGD gevraagd om extra ambulances. Er werd 
daarnaast besloten om van een politiedistrict in de regio de avonddienst vast 
te houden en naar Hoek van Holland over te brengen; het ging om ongeveer 
dertig politiemensen. Er is overwogen om van twee districten de avonddienst 
vast te houden, maar daartoe werd niet besloten.

Tijdens het evenement vonden verschillende geweldsincidenten plaats. Een 
deel ervan bestond uit confrontaties tussen festivalbezoekers onderling. 
Omstreeks 22.10 uur meldde de spoorwegpolitie vechtpartijen op het strand 
en grote onrust onder het publiek. Kort daarop was er geen treinverkeer meer 
mogelijk vanwege agressieve reizigers. De onrust leek daarna af te zwakken. 
Omstreeks 23.30 escaleerde de situatie. Twee leden van de regionale onder-
steuningsgroep van de politie die in burger op het terrein surveilleerden, 
werden ernstig bedreigd door groepen jongeren. Een van de politiemensen 
loste een waarschuwingsschot dat even hielp. Een tweede waarschuwings-
schot volgde. Ze vroegen om spoedassistentie. Twee leden van de voetbaleen-
heid, ook in burger op het festivalterrein, hoorden de assistentieoproep van 
hun collega’s en kwamen te hulp. Ze vormden met de ruggen naar elkaar 
gevieren met getrokken pistool een vierkant, omringd door vijandig publiek 
dat schreeuwde en met allerlei materialen gooide. De regionale ondersteu-
ningseenheid van twintig man ging ter assistentie in drie ‘treintjes’ door de 
menigte heen het terrein op. Er werd met flessen en ander materiaal gegooid. 
De politiemensen vormden daarna een linie bij het VIP-podium. Daar wist 
ook de bedreigde groep van vier naartoe te komen. Het gooien ging door en er 
werden door politiemensen meerdere schoten afgevuurd. De politielinie trok 
zich in linie achterwaarts terug en verliet via een door de politie geopende 
nooduitgang het festivalterrein naar de duinen. Daar was geen licht. Publieks-
groepen vernielden de hekken, gingen achter de groep politiemensen aan en 
bedreigden die opnieuw. Er werd in het donker met flessen, stoeptegels, fiet-
sen en hekdelen naar de politie gegooid. Intussen was een groep beredenen 
op weg gegaan naar het festivalterrein. De groep in de duinen trok zich terug 
achter een strandtent. Daar werden ze opnieuw belaagd. Agenten hadden hun 
pistool in de hand en er werd nu ook door politiemensen gericht op de benen 
van aanvallers geschoten. Gewonden in het publiek werden weggetrokken 
door belagers, maar anderen kwamen ervoor in de plaats. De groep berede-
nen was inmiddels ook in het donker in de duinen aangekomen. Daar was 
de situatie voor hun commandant zeer onoverzichtelijk. Ze hoorden angst- 
en hulpkreten van politiemensen over de portofoon. Er was kennelijk een 
gevecht gaande en het leek op een vuurgevecht. De commandant vroeg zijn 
mensen hem te volgen in een riskante charge te paard in de donkere duinen. 
Hij wachtte tot het schieten luwde en dreef met een charge de groep belagers 
uiteen. Er volgde een tweede charge met de lange wapenstok waarbij o.a. met 
zand gevulde flessen naar de beredenen werden gegooid. In een derde charge 
werden belagers letterlijk onder de voet gelopen door beredenen. De druk op 
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de linie nam vervolgens af en de belagers verdwenen in het donker. De groep 
politiemensen stelde zich in op een strandweg verderop in rondomverdedi-
ging op, in afwachting van mogelijk nieuwe aanvallen. Die bleven uit.

In de commandowagen was al die tijd onduidelijk wat er zich afspeelde. Er 
was geen of nauwelijks verbinding te krijgen. Wel was duidelijk dat er gescho-
ten was, dat er gevochten werd en dat er chaos heerste. In de commandowagen 
probeerde men een overzicht te krijgen en er werd assistentie uit de regio 
gevraagd. Vanuit de hele regio werden nu eenheden naar een centraal punt 
in Hoek van Holland gedirigeerd. De toegangswegen tot het festivalterrein 
werden afgesloten door de politie en de muziek werd gestopt. Er werden intus-
sen incidenten gemeld op meerdere plaatsen op het festivalterrein, daarbuiten 
en op spoorwegstations en in treinen. Brandweerpersoneel ging vanwege de 
onveiligheid terug naar de eigen centrale post. Op instigatie van de officier 
van dienst geneeskundige dienst werd om 23.49 uur GRIP 1 afgekondigd. Er 
was geen regie meer en het bleef tot vroeg in de ochtend onrustig in Hoek van 
Holland.

De afwikkeling
De ontreddering na de nachtelijke gebeurtenissen was groot. Er was een dode 
te betreuren en zeven gewonden. Niet alleen de kranten stonden er vol van, 
ook de televisie versloeg de gebeurtenissen uitgebreid en op YouTube circu-
leerden filmpjes van incidenten gedurende de avond en nacht, met beelden 
waaruit de chaos en de ontreddering duidelijk werden. De politie begon het 
strafrechtelijk onderzoek te organiseren.

De burgemeester werd in de nacht van de ongeregeldheden kort na midder-
nacht door de piketambtenaar van de gemeente op de hoogte gesteld. Dat gold 
ook voor de Hoofdofficier van Justitie. De burgemeester ging op advies van 
zowel zijn eigen ambtenaren als van het politiepiket niet naar het evenemen-
tenterrein, om niet in de weg te lopen. Hij riep voor 08.00 uur ’s morgens de 
Driehoek bijeen. Naast de Hoofdofficier van Justitie was daar de plaatsvervan-
gend korpschef aanwezig. De groep bracht een bezoek aan het festivalterrein. 
De korpschef was met vakantie in het buitenland. Hij werd op zondagmor-
gen iets voor negen uur op zijn vakantieadres gebeld door de voorzitter van 
de Algemeen Christelijke Politiebond over de ongeregeldheden. Hij was daar 
toen nog niet door het korps van op de hoogte gesteld. Hij belde zijn waarne-
mer en hoorde dat in totaal 21 politiemensen gebruik hadden gemaakt van hun 
vuurwapen, dat bij de vechtpartijen diverse mensen gewond waren geraakt en 
dat er een dode te betreuren viel. Hij belde ook met de burgemeester, die zei 
hem te wachten met de beslissing om terug te komen van vakantie tot er meer 
helderheid zou zijn. De korpschef hoorde op maandagmiddag hoe emotioneel 
de bijeenkomst met bij het incident betrokken politiefunctionarissen is ver-
lopen en hoe groot de impact op hen is. Hij breekt dan zelf zijn vakantie af.
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‘Ik word gebeld op zondag door Gerrit v.d. Kamp (voorzitter politievakbond PVR). 
Die zegt, ik hoor dat jij de ME niet wil inzetten, omdat dat geld zou kosten. Dat wil 
ik wel even van je weten. Mijn antwoord: dat is complete flauwekul en dat moet jij 
weten. Als we ME moeten inzetten, dan zetten we ME in. Ik denk: wat heb ik nu 
aan mijn fiets hangen? Ik bel met Aboutaleb. Die zegt: we hebben vannacht gedoe 
gehad. Ik wil niet dat jij terugkomt, want dan wordt het probleem alleen maar 
groter. Ik wil niet dat je terugkomt. Ook de Hoofdofficier was daartegen. Discussie 
met mijn vrouw. Nog eens gebeld met Aboutaleb, weet je het nu zeker, je bent er pas. 
Nee wegblijven jij, zegt hij. Zondagmiddag weer contact gehad: onrust in het korps. 
Jezus. Weer Aboutaleb gebeld, wegblijven zegt die weer. Nee, dat is jammer, zeg 
ik, maar ik kom toch. ’s Nachts gestart, maandagmorgen terug, onderweg mensen 
gebeld.’

Op maandag al werd door de Driehoek besloten tot de uitvoering van twee 
quick scans, één naar de vergunningverlening door de gemeente en één naar 
de besluitvorming binnen de politie. De scan van de vergunningverlening had 
betrekking op de vraag hoe de vergunningverlening van het evenement in 
Hoek van Holland is verlopen. Bij de vergunningverlening bleken alle nood-
zakelijke stappen te zijn doorlopen, maar er was met de aankondiging van 
meer bezoekers te weinig gedaan, ten onrechte was het evenement als niet 
risicovol gekwalificeerd. De scan van de politie werd door een ander regionaal 
korps uitgevoerd en betrof de operationele informatievoorziening rondom het 
evenement en de beslissingen over de opschaling. Die scan, die op 2 septem-
ber beschikbaar was, concludeerde dat bij de operationele informatievoorzie-
ning en bij de beslissingen tot opschaling de algemeen commandant cruciale 
fouten had gemaakt bij het interpreteren van beschikbare informatie en de 
beslissingen om niet op te schalen.

De politieke verontwaardiging was groot, de publiciteit ook. Op verzoek van 
Leefbaar Rotterdam werd op 3 september – de twee quick scans zijn dan 
beschikbaar – een buitengewone vergadering van de gemeenteraad gehouden 
over de ongeregeldheden. Daar opende Leefbaar de aanval op de burgemees-
ter. ‘De burgemeester heeft bij ons, in de media en wellicht ook bij de politie 
de indruk gewekt dat hij er niet helemaal bovenop zit. Hij heeft gezegd dat 
in deze stad wel erg veel aandacht aan veiligheid wordt besteed. Tegen deze 
uitspraak zijn wij reeds in het geweer gekomen, omdat Rotterdam het heel 
hard nodig heeft dat aandacht aan veiligheid wordt besteed, dat hebben Rotter-
dammers bij verscheidene verkiezingen aangegeven.’62 In de weken daarvoor 
was de media-aandacht verplaatst van de groepen die het geweld pleegden, 
naar de burgemeester en de politie, die door onvoldoende voorbereiding niet 
in staat zouden zijn geweest de onrust te voorkomen of te beheersen. Al de 
dag na de ongeregeldheden verschenen berichten in de pers als zou ME niet 

62 Verslag buitengewone raadsvergadering gemeenteraad Rotterdam 3 september 2009.  
www.rotterdam.nl/Griffie/Document/ raadsberichten.
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achter de hand zijn gehouden uit bezuinigingsoverwegingen. Ook betrokken 
politiemensen bekritiseerden de onvoldoende voorbereiding en leiding bij de 
incidenten in de media. ‘De politiebond ACP heeft van haar leden gehoord 
dat er uit bezuiniging geen mobiele eenheid is ingezet bij het strandfeest in 
Hoek van Holland. Voorzitter Van de Kamp bevestigde een bericht hierover 
in het AD.’63

Binnen het korps kreeg de nazorg de hoogste prioriteit. De regiochef bemoeide 
zich daar persoonlijk mee meteen na zijn terugkomst. ‘In een grote zaal zat 
iedereen die erbij geweest was bij elkaar. Ik ben er binnen gegaan; hier ben ik. Ze 
waren ontzettend boos. Al met al zo’n driehonderd man. Daar heb ik wekelijks mee 
gepraat, maandenlang. Allemaal trauma’s. Dat is goed gelopen. Daarin voortdu-
rend reflecties (…). Dat was mijn eerste spoor, wat mij betreft het meest belangrijke. 
Mijn maten, mijn collega’s, zo voelde dat ook’. Meijboom is maandenlang weke-
lijks met hen in gesprek gebleven.

Burgemeester en korpschef
Aboutaleb en Meijboom waren burgemeester resp. korpschef toen een van de 
zwaarste geweldsincidenten van de laatste decennia losbarstte. Aboutaleb, van 
PvdA-huize, trad in januari 2009 aan als opvolger van de VVD-burgemees-
ter Opstelten, gepokt en gemazeld in het burgemeestersambt en in zaken 
betreffende openbare orde en veiligheid. Aboutaleb was daarvoor voor de 
PvdA staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid geweest en voor 
dezelfde partij wethouder in Amsterdam. Abouteleb had toen geen ervaring 
als burgemeester of met vraagstukken van openbare orde en veiligheid. Zijn 
benoeming in Rotterdam was opvallend en omstreden: een burgemeester van 
Marokkaanse afkomst. In Rotterdam leidde ongenoegen onder de bevolking 
over onveiligheid en onbehagen over de Marokkaanse bevolking van de stad 
tot politieke mobilisatie. De populistische exploitatie van dat ongenoegen werd 
het meest en het meest radicaal duidelijk met de opkomst van Pim Fortuyn 
en zijn partij en de schok die zijn gewelddadige dood de bevolking opleverde. 
Daar, in Rotterdam werd veiligheid het snelst een centraal politiek issue en 
het meest duidelijke statement tegen de overlast, verloedering en onveiligheid. 
De beweging Leefbaar Rotterdam, de gemeentelijke erfgenaam van het for-
tuynisme, kwam aan de macht. Leefbaar Rotterdam had grote moeite met de 
nieuwe burgemeester, hoewel hun voorman in de vertrouwenscommissie zat 
en had ingestemd met zijn benoeming. Sørensen, de tweede man van Leef-
baar Rotterdam, bekritiseerde het gegeven dat Aboutaleb twee paspoorten had 
en een bevolkingsgroep zou representeren die veel problemen in de stad ver-
oorzaakte. De PVV wilde een debat in de Tweede Kamer over zijn benoeming. 
De nieuwe burgemeester moest op eieren lopen.

63 www.rijnmond.nl/nieuws/23297/Geen-ME-naar-Hoek-van-Holland-door-bezuinigingen.
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Meijboom was een zeer ervaren politiechef. Hij werd in 2001 korpschef van 
Rotterdam Rijnmond en was daarvoor korpschef in Twente, waar hij te maken 
kreeg met de afhandeling van de vuurwerkramp. Hij was voorzitter van de 
raad van hoofdcommissarissen, was ook internationaal zeer gezien en bouwde 
met Opstelten aan het nieuwe veiligheidsbeleid voor Rotterdam. Onder zijn 
leiding werd het optreden tegen voetbalsupporters en de harde kern Feijenoor-
ders verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Hij was ook, met Opstelten 
en de Hoofofficier van Justitie, verantwoordelijk voor het optreden tegen voet-
balhooligans in april 2006. Dat optreden was effectief geweest, maar leidde 
tot scherpe kritiek van de Nationale Ombudsman (2008).

Het COT-rapport en de afloop
Werd Stikvoort nog verrast door de ontwikkeling van de publiciteit en aard van 
het medialogische proces dat op de onrust in Gouda volgde, van Meijboom 
kan dat niet gezegd worden. Hij kende het bestuurlijke en mediapolitieke 
spel beter en was erop voorbereid dat de PvdA hem zou willen opofferen om 
Aboutaleb te redden. Leefbaar Rotterdam ging het juist niet om de korps-
chef, die was erop uit om Aboutaleb weg te krijgen. Meijboom organiseerde 
zijn verdediging: ‘Aboutaleb mocht niet sneuvelen. Dat was een van de redenen 
waarom ik de “war room” had ingericht. Er was een enorm krachtige lobby van de 
PvdA op gang gebracht, tot aan de minister aan toe. Ik had geen schijn van kans 
bij de minister, ik was niet interessant, Aboutaleb was interessant.’ Zijn strategie, 
zo zei Meijboom, bepaalde zich tot het minimaliseren van het nadeel voor 
zijn eigen korps. Ook de gemeente had haar eigen ‘war room’ en communica-
tiestrategie. Een van de adviezen die Meijboom kreeg, was om zijn positie te 
verbinden met die van Aboutaleb. Dat zou kunnen door de burgemeester te 
laten zeggen dat korpschef en burgemeester in deze een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben. Dat gebeurde niet. ‘De weging van de PvdA was 
dat, als er wind zou worden gemaakt tegen mij, Aboutaleb wat uit de wind zou 
blijven. Daar was de war room van de gemeente mee bezig en mijn war room was 
met de andere lijn bezig.’ Gemeente en politieleiding formuleerden ieder een 
eigen mediastrategie.

Op 9 december 2009 verscheen het COT-rapport over de strandrellen (Muller 
e.a. 2009). Het oordeel was hard: de risico’s van het evenement zijn onjuist 
ingeschat, de informatie over bezoekersaantallen en ordeverstoorders is niet 
goed gehanteerd en er is ten onrechte niet opgeschaald, de burgemeester en 
de Hoofdofficier van Justitie zijn ten onrechte niet van tevoren betrokken in 
de besluitvorming. Een groot aantal aanbevelingen sloot de rapportage af. Het 
debat in de gemeenteraad over de rellen vond plaats op donderdag 17 decem-
ber. De discussie was ongekend hard. Leefbaar Rotterdam: ‘De burgemeester 
heeft bij ons, in de media en wellicht ook bij de politie de indruk gewekt dat 
hij er niet helemaal bovenop zit. Hij heeft gezegd dat in deze stad wel erg veel 
aandacht aan veiligheid wordt besteed. Tegen deze uitspraak zijn wij reeds 
in het geweer gekomen, omdat Rotterdam het heel hard nodig heeft dat aan-
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dacht aan veiligheid wordt besteed, dat hebben Rotterdammers bij verschei-
dene verkiezingen aangegeven.’64 Leefbaar Rotterdam zei geen vertrouwen 
meer te hebben in burgemeester Aboutaleb. Aanleiding voor het opzeggen 
van het vertrouwen was dat Aboutaleb geen ruimhartige excuses had aange-
boden voor het feit dat de burgemeester in de avond van 22 augustus na de 
gewelddadigheden geen overleg had gevoerd met de waarnemend korpschef 
en de Hoofdofficier van Justitie. Leefbaar Rotterdam wilde ook dat korpschef 
Meijboom zou verdwijnen en diende over deze eisen een motie in. De SP 
steunde de motie tot vertrek van Meijboom. De PvdA was kritisch over het 
politieoptreden, maar ging niet mee met de motie. De woordvoerder van de 
PvdA beschuldigde Leefbaar Rotterdam van verkiezingsretoriek. Aboutaleb 
zei eerder die dag tijdens de raadsvergadering dat korpschef Meijboom het 
voordeel van de twijfel kreeg, ook omdat er nog een onderzoek liep naar de rol 
van de korpschef. De Rotterdamse burgemeester maakte excuses aan de agen-
ten die tijdens het strandfeest Sunset Grooves in Hoek van Holland werkzaam 
waren. Hij gaf aan dat die rugdekking in de vorm van de mobiele eenheid er 
had moeten zijn.65

De korpschef maakte het weekeind na het uitkomen van het COT-rapport 
bekend dat hij zelf zou opstappen als één van zijn medewerkers zou moe-
ten worden ontslagen. De burgemeester had de korpschef een week eerder 
opdracht gegeven personele maatregelen te nemen voor fouten die gemaakt 
waren rond het strandfeest. De ondernemingsraad van de politie Rotter-
dam-Rijnmond meldde bovendien unaniem van mening te zijn dat Meijboom 
de juiste man was om de veranderingen die in het COT-rapport worden voor-
gesteld door te voeren. De OR steunde de korpschef. Die stelde een plan van 
aanpak op aan de hand van de aanbevelingen van het COT-rapport. Daarover 
ontstond vervolgens een conflict met de burgemeester. ‘Toen het plan van aan-
pak werd besproken met Aboutaleb, wilde Aboutaleb in het plan van aanpak opne-
men dat ik weg zou gaan. Ik wilde dat niet. We kregen vervolgens een enorme strijd 
tussen de staf van de burgemeester en mijn war room. Aboutaleb ging steeds sterker 
zitten op het standpunt dat hij in zijn brief aan de gemeenteraad zou melden dat ik 
weg zou gaan. Ik wilde dat per se niet. Dat kwam in het Regionaal College, waar ik 
veel krediet had. Dat college zei toen: we kunnen niet kiezen, maar de korpsbeheer-
der gaat voor. Dat vind ik ook. Als dat zo is, zei ik, dan ga ik. Een schok.’

De korpschef trad terug. Er was boosheid in het korps over de uitkomst van 
het conflict, boosheid die zich uitte in solidariteit met de korpschef: ‘Er heeft 
in het begin iets van opstand gedreigd. In de korpsleiding. Ik heb dat geapaiseerd. 
Staatsrechtelijk wijken wij. Ik heb gezegd, ik ben een passant (…). De OR had 

64 www.rotterdam.nl/Griffie/Document/Terugblik%20raadsberichten%202009/CPR_ 
versie%20Raadsbericht%20%2822C%29%20Terugblik%20raadsvergadering%2017%20
december%202009.pdf.

65 Ibid. noot 56.
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een eigen rol. Zij hebben indringende gesprekken gehad met de burgemeester of die 
zijn verantwoordelijkheid wel juist zag. Ze hebben zich wel afgevraagd of ze het 
vertrouwen op zouden zeggen in Aboutaleb. Maar hebben dat niet gedaan. Maar 
ik zat er niet rancuneus in en heb gezegd, ja jongens zo gaan deze dingen. De OR 
heeft zich niet verzet. (…) Als Opstelten er nog gezeten had, was ik op mijn manier 
weggegaan. Maar ik was ook weggegaan: gegeven het feit dat ik al negen jaar in 
Rotterdam zat en er al veel eerder afgesproken was dat ik weg zou gaan, was dat 
een gegeven.’

‘Het feit dat ik weg zou gaan was een gegeven, los van Hoek van Holland. Een 
onderdeel van de aanpak was: wat moet er met mensen gebeuren, een disciplinair 
onderzoek moest daarvoor gegevens aandragen’. Dat disciplinaire onderzoek 
vond plaats. ‘Ik heb een aantal mensen voorgedragen voor voorwaardelijk ontslag, 
maar ook een aantal voor een beloning. De algemeen commandant bijvoorbeeld 
kreeg voorwaardelijk ontslag, die was eerst boos. Ik heb daarnaast een aantal men-
sen uit het netwerk ook beloond. Daar was in het korps communis opinio over, ook 
bij de OR.’66

Meijboom bleef na zijn aankondiging nog een half jaar aan, tot een opvolger 
was gevonden en benoemd. De gemeentesecretaris is enige tijd later, zoals 
besproken met Meijboom, naar een andere gemeente gegaan. ‘De reden dat 
Aad weg moest was dat we de eerste allochtone burgemeester in de benen moesten 
houden. Als Opstelten er nog was geweest, vraag ik me af of Meijboom had moeten 
wijken.’67 Die vraag blijft open. Waar wel een antwoord op is gekomen, is of het 
terecht is dat de burgemeester is blijven zitten. Dat antwoord is positief. De 
lezers van het blad Binnenlands Bestuur kozen hem in 2015 tot de beste lokale 
bestuurder van Nederland.

4. Opnieuw: van achteren kijk je een koe in de kont

‘We zeggen niet dat het te voorkomen was geweest. Maar als de juiste voorbe-
reidingen waren getroffen, dan hadden bepaalde gebeurtenissen zich waar-
schijnlijk in mindere mate voorgedaan’, aldus Rosenthal, de onderzoeksleider, 
in een toelichting bij de presentatie van de evaluatie van de strandrellen. Het 
is goed om deze toelichting goed te lezen. Er staat dat het onbekend is of de 
rellen te voorkomen waren geweest. Het is ook onduidelijk welke gebeurtenis-
sen zich ‘in mindere mate’ zouden hebben voorgedaan bij andere voorberei-

66 De korpschef had bij het vertrek van Opstelten met de toenmalige gemeentesecretaris afge-
sproken dat ze beiden eerst de nieuwe burgemeester in zouden werken en als dat gebeurd 
was, ze zelf zouden vertrekken en plaats zouden maken voor een nieuw team. ‘Conclusie: 
wij blijven tot de nieuwe burgemeester is ingewerkt. Daarna gaan we.’

67 Interviewcitaat politiechef.
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dingen. De vraag is dan wat de juiste voorbereidingen geweest zouden zijn. 
En welke risico’s hadden die extra voorbereidingen weer opgeleverd? Breder: 
welke risico’s zijn in de voorbereiding van deze evenementen aanvaardbaar? 
En hoe groot mag de kans zijn dat een risico zich ook echt voordoet? En tot 
welke gevolgen leiden die echt gerealiseerde risico’s vervolgens en met welke 
waarschijnlijkheid? En wat betekent ‘waarschijnlijk’ in Rosenthals toelichting 
in dit verband? Onmogelijke vragen, ik geef het onmiddellijk toe, maar ik geef 
maar aan dat de toelichting van Rosenthal in al zijn vaagheid vooral als effect 
heeft om weg te moffelen dat hij ook niet weet hoe het komt dat het zo misging 
die nacht, en dat hij dus ook niet weet hoe het te voorkomen zou zijn geweest.

We horen de echo van Taleb (2009), die ik opvoerde in het theoretische hoofd-
stuk. Onvoorspelbaarheid is hier echt troef. De oorzakenanalyse wordt altijd 
achteraf gegeven, pas dan is er een logica, een historie waaraan je je vast kunt 
houden omdat het gebeurd is zoals het gebeurd is en die historie kun je dan 
ook pas dan beredeneren, vooraf is die logica altijd onbekend. ‘Mijn conclu-
sie uit deze gedachteoefening is, dat de benefit of hindsight uitermate nuttig 
is voor het trekken van lessen voor de toekomst, maar ongeschikt voor de 
beoordeling van het handelen destijds. Daar heb je andere criteria voor zoals 
professionaliteit, kennis en zorgvuldigheid’ (Taleb 2009). In de woorden van 
Aboutaleb: ‘1.700 keer per jaar gaat het goed, minus één keer.’ Van Gunsteren 
wees op dat gegeven in een kritisch commentaar op de evaluatie van het COT 
die hij om die reden onjuist vond. Vanuit een breder kader sloot Brennink-
meijer (2010, 5) zich bij deze kritiek aan: ‘incidenten zijn dus veelal onderdeel 
van chaotische processen, maar de overheid heeft de neiging om dat chaoti-
sche karakter te miskennen. Mede aangestuurd door de media en het vaak 
oververhitte debat in het parlementaire debat naar aanleiding van incidenten, 
wordt een reconstructie gepresenteerd en daarmee teruggegrepen op rationele 
duiding van de gebeurtenissen. Bovendien komt in de publieke en politieke 
discussie vrij snel de vraag op naar de verantwoordelijkheid voor het incident 
(…) het effect is dat de reactie van de overheid neurotische trekken begint te 
krijgen. De overheid is steeds meer bezig met meer regels, meer protocollen, 
meer controle en toezicht.’

De rellen in Hoek van Holland waren een op zich apolitieke gebeurtenis. Ze 
kregen hun politieke lading door de ernst ervan en wellicht meer nog door 
de strijd tussen de anti-Marokkaanse politieke stroming in Rotterdam en een 
nieuwe burgemeester van Marokkaanse afkomst en van PvdA-huize. In die 
strijd was de korpschef op het mediapolitieke vlak minder naïef dan de korps-
chef van Hollands-Midden. Hij had zijn eigen verdediging georganiseerd. 
Maar hij kon niet op tegen de politieke noodzaak om de nieuwe burgemeester 
te redden. Dat gebeurde ook.
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5. Haren, een feest onderschat, een politiechef gered

‘Eigenlijk hadden we nooit gedacht dat er zoveel mensen op af zouden komen en dat 
het zo uit de hand zou lopen. We zijn totaal verrast geweest. Het is achteraf gezien 
dom dat ik dat ook niet bij de eerste persconferentie meteen gezegd heb.’ Aldus de 
korpschef van het regionale politiekorps Groningen en dat is kort en goed de 
verklaring voor het uit de hand lopen van het project X in Haren.

Het verloop is snel verteld. Op 6 september twitterde een Harens meisje 
een uitnodiging voor haar verjaardag op 21 september naar haar vrienden 
en ze maakte haar bericht ‘openbaar’. Er komen duizenden aanmeldingen. 
Geschrokken probeerden meisje en ouders de geest terug in de fles te krijgen; 
de uitnodiging werd ingetrokken. Er bleek echter een evenementenpagina 
op internet te circuleren over het feest. De aanmeldingen bleven groeien en 
de media – kranten, radio en ook en in toenemende mate televisiestations – 
begonnen aandacht te besteden aan de te verwachten happening. Als gevolg 
van de media-aandacht groeide het aantal aanmeldingen tot 34.000.

Op 18 september kwam de lokale Driehoek bijeen en die baseerde de maat-
regelen op twee scenario’s: een realistisch en een worst-case scenario.68 
Onderschatting leidde er steeds toe dat er op het uitvoerende en leidingge-
vende niveau geïmproviseerd moest worden onder uiterst belastende condi-
ties. Veel media waren aanwezig in het dorp. Na het vallen van de avond werd 
het onrustig. Er werd met vuurwerk gegooid, er werd met voorwerpen naar 
de politie gegooid en spreekkoren werden aangeheven tegen de politie. Na 
acht uur werd de stemming grimmig en besloot de SGBO een peloton ME 
en een groep AE (arrestatie-eenheid) op te roepen. Die moesten gedeeltelijk 
van huis komen. Als om 20.45 de eerste groep ME op de kruising Jachtlaan 
aankomt, wordt ze bekogeld. Als twintig minuten later het peloton compleet 
is, wordt de kruising schoongeveegd. Er wordt een tweede peloton ME opge-
roepen en meer een heden AE, maar die arriveren pas om 22.30. Ook vanuit 
andere korpsen wordt ME gerekwireerd, deze pelotons komen na 24.00 uur 
aan. Daarnaast wordt aan losse politiemensen gevraagd om naar Haren te 
komen, in totaal 104 man, die echter weinig kunnen uitrichten omdat de chef 
van dienst geen overzicht heeft over de situatie. Het geweld tegen de politie 
duurt voort, er worden vernielingen aangericht, twee auto’s in brand gestoken 
en om 22.00 uur wordt de AH geplunderd. Dat lot treft later ook een aan-
tal winkels aan de Rijksstraatweg en op het Raadhuisplein. De politieleiding 
krijgt van de burgemeester toestemming voor het gebruik van traangas, maar 
de betreffende pelotonscommandanten gaan daar niet toe over. De hele avond 
blijven er mensen naar Haren toekomen. Vanaf kwart voor negen wordt een 
aantal afritten van de Rijksweg afgesloten, maar treinen en bussen blijven 

68 De beschrijving van de gebeurtenissen is gebaseerd op Commissie Project Haren (2013).
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stoppen in Haren. De rellen duren tot halfeen ’s nachts, tot het begint te rege-
nen. ME, beredenen van het KLPD en politiemensen uit Groningen voeren 
dan een laatste charge uit, waarna de rellen uitdoven. Drie- tot vijfduizend 
mensen waren op het feest afgekomen.

De Groningse regionale kwartiermaker heeft zich met het evenement nauwe-
lijks bemoeid. De voorbereiding en de uitvoering waren een zaak van het dis-
trict en van het Driehoeksoverleg dat op dat niveau is georganiseerd, gegeven 
de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde. Dat was 
ook overeenkomstig de taakverdeling in het korps. Men was al opgeschaald 
van wijkniveau naar districtsniveau. De korpsleiding werd enkele dagen voor 
het feest geïnformeerd en er is toestemming aan de plv. korpschef gevraagd 
om een SGBO-structuur op te zetten. Gegeven de verantwoordelijkheid van 
de lokale Driehoek was de korpsleiding adviserend, het districtsniveau van de 
politie was het niveau waarop werd geacteerd. Ook GRIP3 werd ingesteld op 
verzoek van de Driehoek.

Kort na het uit de hand gelopen feest liet de regionale korpschef een interne 
analyse maken van het incident en het politieoptreden. Daaruit volgden een 
groot aantal verbeterpunten. ‘Ja, Oscar heeft dat aangedurfd, die heeft gezegd: dit 
is in mijn korps niet goed gegaan en die heeft de verantwoordelijkheid genomen om 
te zeggen dit gaan we doen om te zorgen dat het anders gaat. Ik neem daar de ver-
antwoording voor en ik loop daar niet voor weg. Dat vind ik een heel knappe invul-
ling van je rol.’69 Die punten werden projectgewijs aangepakt en die projecten 
waren in gang toen het externe rapport uitkwam. Dat rapport werd onder lei-
ding van de oud-burgemeester van Amsterdam, Cohen, na een onafhankelijk 
onderzoek gepresenteerd in maart (Commissie project X 2013). De conclusies 
waren helder. De Driehoek heeft van meet af aan geen greep gehad op de 
gebeurtenissen. Er was geen duidelijk plan van aanpak, de communicatie was 
niet goed, de organisatie van de politie liet veel te wensen over, de burgemees-
ter heeft onvoldoende gebruikgemaakt van zijn openbareordebevoegdheden, 
de opschaling naar GRIP3 op de bewuste vrijdagochtend is daarnaast onjuist 
geweest en er had eerder meer politie moeten zijn. De rol van de traditionele 
media is opvallend. Van der Brink spreekt van een ‘brede consensus’ over 
het feit dat de rellen in Haren voor een deel door de traditionele media zijn 
veroorzaakt (Van den Brink 2013, 64): ‘Er lijkt in en rond Haren een brede 
consensus te bestaan over het optreden van de traditionele media. Jong en oud 
denken dat de oude media het echte probleem vormen: deze gaven het zetje 
waardoor het evenement explodeerde. (…) Bewoners hebben zich geërgerd aan 
het feit dat sommige omroepen jongeren hebben opgestookt. Ze daagden deze 
uit tot vreemd gedrag. (…) Vervolgens is er kritiek op de toon van de bericht-
geving. Verschillende radiostations riepen openlijk op om naar Haren toe te 

69 Interview collega-politiechef.
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gaan. (…) Ten slotte is er een verwijt van beelden die telkens herhaald werden 
op een lokale zender. Het is zeer de vraag of die beelden een juiste indruk 
gaven van wat er gaande was.’ Kort na het verschijnen van het rapport van de 
commissie-Cohen trad de burgemeester van Haren, die dat ambt pas minder 
dan een jaar bekleedde, af. Je kunt je afvragen of een zo jonge burgemeester 
niet zeer gebaat was geweest met meer ondersteuning van de politietop van 
Noord-Nederland.

Toen de rellen in Haren plaatsvonden, bestond het oude regionale politiebestel 
nog; bij de rapportage en de afwikkeling ervan was er een nieuwe nationaal 
politiebestel en lag er dus bij de minister voor het eerst een politieke verant-
woordelijkheid: een verantwoordelijkheid voor het systeem, zo benadrukten 
de betrokkenen, maar niet voor het optreden. ‘Hij is verantwoordelijk voor de 
vraag of de politie een goed opschalingsysteem heeft en of de social media goed wor-
den gemonitord. De minister heeft als het om de uitvoering van Haren gaat, niets te 
zeggen.’ De minister discussieerde met de Tweede Kamer over het rapport van 
de commissie-Cohen, maar beperkte zijn reacties tot de opschaling. Daarna 
gaf hij als zijn mening dat de vroegere regiochef van Groningen, nu politie-
chef van Noord-Nederland, kon aanblijven. ‘Mijn analyse is dat de politiechef, die 
een eigen analyse had gemaakt van wat er allemaal misgegaan was, en het feit dat 
hij al met verbeteringen bezig was, het frame heeft geschapen waardoor zowel in het 
stille – de korpschef – als in het publieke – de minister – het zich konden veroorloven 
om na publicatie van het rapport van Cohen te zeggen: er zijn fouten gemaakt, 
maar we hebben ervan geleerd en er is geen aanleiding om maatregelen te nemen 
tegen de heer Dros. Dus het is wat subtieler.’ Daarvoor had de nieuwe nationale 
korpschef al aangegeven dat er wat hem betreft voldoende vertrouwen was in 
de politiechef om hem te laten aanblijven.

Mijn eerder geformuleerde volgorde van vertrek: eerst treedt de politiechef 
terug en daarna pas de burgemeester of de minister, ging hier dus niet op 
en blijkt dus geen wet. De burgemeester stapte op. De merkwaardige staat-
kundige positie van de politiechef in het nieuwe politiebestel wordt hier 
ineens heel praktisch duidelijk: Hij heeft geen verantwoordelijkheid voor de 
openbare ordehandhaving, want er is geen burgemeester waarmee de politie-
chef een hiërarchische relatie heeft, hij hangt tussen het gemeentelijk niveau 
en het Rijksniveau in. De politiechef is verantwoordelijk voor de totale poli-
tiezorg die de betreffende eenheid levert. Hoe die verantwoordelijkheid zich 
verhoudt tot die van de districtchef die onder gezag van de burgemeester staat 
en handelt, is niet duidelijk. In hoeverre de politiechef van Noord-Nederland 
verantwoordelijk moest worden gehouden voor de hantering van het project 
Haren, is ook niet duidelijk. Dit is een merkwaardige inconsistentie in het 
nieuwe bestel die voor problemen kan zorgen. In de nieuwe verhoudingen 
kan de afwikkeling van het incident boven het lokale en het regionale niveau 
worden uitgetild en op het nationale politieke niveau worden getrokken. De 
minister liet hier zien dat hij de politiechef – nu in het nationale bestel zijn 
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man geworden – dekte. In het oude bestel zou de vraag wat ten opzichte van de 
regionale korpschef wijsheid zou zijn geweest veel meer op het niveau van de 
regio Groningen zijn afgehandeld en sterk zijn bepaald door de burge meester-
korpsbeheerder en de Hoofdofficier van Justitie.

De commissie-Cohen wees er nog op dat het heel gemakkelijk is om kritiek te 
hebben op de aanpak. ‘Een paar dagen na Haren stond in Arnhem een Project 
X-party op het programma, waarop met groot vertoon van macht is gerea-
geerd, overgereageerd zou je zeggen. Ook dat is gemakkelijk om, met de ken-
nis van nu, te constateren. Het gaat hier om het inschattingsvermogen van de 
autoriteiten, dat in de meeste gevallen tot juiste afwegingen leidt. Dat is hier 
– en in Arnhem – niet gebeurd, en dat is mede te wijten aan de onbekendheid 
met het fenomeen sociale media.’ Haren was een zwarte zwaan. Interessant is 
opnieuw de rol van de media. Die hebben dit incident gemaakt tot wat het was. 
‘Geen media, geen incident’ was al de conclusie bij de casus Gouda. Hij moet 
nu weer getrokken worden. Medialogica en de manier waarop de politie in het 
algemeen en politiechefs in het bijzonder met de dynamiek daarvan omgaan, 
is een actueel vraagstuk. De discussie over de verantwoordelijkheid van de 
media in die aanzwengelende rol is nog onvoldoende gevoerd.

6. De politieleiding in de zaak Robert M.

Soms gebeurt er niets waar je het wel verwacht en en glijden mensen niet 
uit over een bananenschil waar dat eigenlijk onvermijdelijk was. In de uiterst 
gevoelige zedenzaak van de kindermisbruiker Robert M. lag de weg bezaaid 
met bananenschillen. Denk alleen al aan de gruwelijkheid van de midrijven, 
de lastige bewijsvoering, het zoeken naar de kring van slachtoffers en de 
omvang ervan, en verder de omgang met de ouders, de verhoormethoden, de 
mobilisatie van de benodigde specialisten en de omgang met de pers. Ik heb 
de toenmalige korpschef van Amsterdam-Amstelland Welten gevraagd of hij 
kon uitleggen waarom hij niet is uitgegleden. Een deel van het antwoord moet 
zijn dat het toeval was, dat hij en met hem de hele Driehoek geluk heeft gehad. 
Als Talebs theorie over de onvoorspelbaarheid klopt, moet dat zo zijn. Het is 
daarnaast zo geweest dat de lokale driehoek, eigenlijk een vierhoek met de 
directeur van de GGD erbij, zo goed met elkaar werkte dat daarin een voordeel 
lag in dit drama. Maar er is ook ervaring en vaardigheid, een vaardigheid die 
tot een bijna extreme concentratie op het uitsluiten van het toeval leidt. Daarop 
heb ik Welten bevraagd.

PVR: ‘Hoe komt het dat er in de zaak Robert M. geen majeure fouten zijn gemaakt?’

Welten: ‘Normaal begint een ramp zoals in de Bijlmer. Er is een plotselinge crisis 
waarna je moet gaan acteren. Richard M. begon zo niet. Dat begon bij een naar 
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bericht zoals er zoveel zijn. Maar in tegenstelling tot de onmiddellijke aanwezig-
heid van een groot incident, ging het hier om een proces van een zich aanvankelijk 
langzaam tot later extreem snel ontvouwende crisis waarvan je wel het begin ken-
de, maar niet het einde. Hoeveel slachtoffers er uiteindelijk konden, zijn was in het 
begin verre van zichtbaar. Ieder bericht dat Robert M. ook op een ander dagverblijf 
had gewerkt, deed de omvang van de crisis vergroten. De veronderstelling dat we 
moesten en sturen en regie houden is van het begin af aan aanwezig geweest. Naast 
het emotionele leed voor de slachtoffers zou de publicitaire blamage voor de overheid 
niet te overzien zijn geweest.

Het was voor mij niet echt denkbaar dat er hier in Amsterdam-Amstelland iets in 
de publiciteit zou komen zonder dat ik er iets van wist. Daar begint het eigenlijk. Ik 
begon hier iedere dag om tien over acht en dan zat ik ten minste een half uur bene-
den bij de afdeling communicatie met de vraag wat er in de kranten stond: waar en 
waarom? Dat zit een beetje in mijn lijf. Ik ben een controlfreak. Heb er een hekel 
aan verrast te worden. Ik had van Eric Nordholt geleerd, dat wat er in de krant 
stond altijd waar is. We weten dat dat niet zo is, maar toch in de beeldvorming. 
Zeker bij een dramakrant als De Telegraaf, die maakt nieuws en zegt vervolgens 
dat er iets aan de hand is. Dat doen ze niet altijd meer met een grote mate van 
zorgvuldigheid. De alertheid daarop zit een beetje in mijn lijf en daarom volg ik veel 
nieuws. Kijk maar naar het filmpje van Rood.’70

PVR: ‘Robert M…’

Welten: ‘Robert M. Het was avond, een woensdagavond waarop ik werd benaderd 
vanuit de recherche over een zaak en ik dacht, dit wordt groot, dit wordt héél groot 
als het waar is wat ze bij de recherche denken. Dat iemand meerdere kinderen heeft 
misbruikt is indringend en krijgt impact. Dat gaat zoveel maatschappelijke onrust 
geven, dat kent zijn weerga niet. Ik heb toen gelijk hoofdofficier Herman Bolhaar 
gebeld en daarna Eberhart van der Laan. Met hen gedeeld wat mijn gedachten 
waren over de reikwijdte van deze zaak. Wij voelden dat dagen van te voren. Wij 
hebben daarom ook zelf de publiciteit gezocht. Waarom is dat begin zo belangrijk? 
Vanaf dat moment kun je de regie houden en dat is echt heel belangrijk. Jij bepaalt 
wat er naar buiten komt, hoe het naar buiten komt en hoe het gefaseerd wordt.

Als de volgorde anders is, loop je vanaf het begin achter de feiten aan. Als je pas 
reageert als het al op straat ligt, moet je jezelf vanaf het begin verdedigen. Indianen-
verhalen zijn door de pers sneller opgeschreven dan ze door ons kunnen worden 
weerlegd. In de berichtgeving in de richting van de media is niets aan het toeval 

70 Welten doelt hier op een filmpje op YouTube van de filmer-filosoof Jurriën Rood van een 
vergadering van Welten met zijn staf. Het filmpje maakte deel uit van een serie filmpjes 
die Rood maakte in het kader van een vrije onderzoeksopdracht van de korpschef (zie 
ook het Juxta-project). Rood maakte een aantal korte films en schreef een boek over zijn 
observaties. 
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overgelaten. Verhalen van de leden van de Driehoek werden vooraf naast elkaar 
gelegd om te voorkomen dat iemand licht tussen de verklaringen zou kunnen vin-
den. Bij dit soort zaken is zelfs Murphy een optimist. Wat mis kan gaan gaat mis 
en als het dan een ongrijpbare dynamiek ontstaat, krijg je de geest niet meer in de 
fles. Zaak was het om de vraag waarvan je vermoedde of wist dat hij zou komen in 
de media voor te zijn en die je zelf te stellen. Heel gedetailleerd.

Het gaat erom, om in de randverschijnselen van de crisisorganisatie, waar je rafels 
kunt hebben, geen steken te laten vallen waar de pers op in zou hakken. We hebben 
met Eberhart Van der Laan en Herman Bolhaar dagenlang intensief opgetrokken. 
Als vierhoek hebben we zogezegd wekenlang bij elkaar op schoot gezeten. Fantas-
tisch. Daarbij durfden we elkaar ook aan te spreken op fouten. Je krijgt ruzie voor 
altijd, of je wordt vrienden voor het leven. Daar zit niks tussen. Gelukkig is het 
uiteindelijk dat laatste geworden.

Maar soms heb je geen tijd om jezelf goed voor te bereiden. Een kwartier voor de 
persconferentie hoorde ik dat M in ons systeem voorkwam. Toen heb ik de vlucht 
naar voren gekozen en gezegd: “Nu vraagt u natuurlijk of de man in onze systemen 
voorkomt en het antwoord is ja, er bestaat over hem een melding in onze systemen.” 
Toch dreigde er daarna iets. Mensen weten het verschil niet tussen een melding en 
een aangifte. Een zondebok is snel gevonden. De politie had het dus kunnen weten. 
Op zo’n moment is het zaak om de details van de details in kaart te brengen. Een 
fout kun je jezelf daarna echt niet veroorloven. We hebben er de beste man uit een 
onafhankelijk cold case-team op gezet: Wie, wanneer, hoe laat en op welke manier 
was er melding gemaakt? En wat is ermee gebeurd? Zo precies mogelijk. En het 
daarna zo snel mogelijk communiceren in de media hoe het echt zit alvorens er 
indianenverhalen geschreven worden.’

PVR: ‘Je had ervaring met andere crises.’

Welten: ‘Aan het begin van een dergelijke rat race maak je uitgangspunten met 
elkaar, die formuleer je ook. In één jaar hadden we kort na elkaar de start van 
de Giro, 30 april met de vrijmarkt, 4 en 5 mei vieringen, een complexe voetbal-
wedstrijd, Sail, het Prinsengrachtconcert, de inhuldiging van het voetbalelftal 
op het Museumplein. En zo nog wat. Gestoord, bijna niet te managen, zo veel. 
Elke keer begonnen we met het formuleren van die uitgangspunten. En we werken 
met  scenario’s: wat kan er gebeuren? Bijvoorbeeld: wat te doen bij de tocht door de 
grachten bij de inhuldiging van het Nederlands voetbalelftal wanneer er een kind 
te water valt en verdrinkt; voor de boot, of achter de boot. Of wanneer er een bom 
ontploft? Enzovoort. Wat je doet is vóór het evenement een aantal mogelijkheden 
bekijken en een scenario afspreken wat je in beginsel gaat doen als het daadwerke-
lijk plaatsvindt. Dat was nu niet anders. En daarbij gelden nog wat zaken: Zorg 
voor synergie, doe het op basis van gelijkwaardigheid, trek je grenzen en verdedig 
die vrolijk en durf elkaar aan te spreken op gedrag. Het zijn uitgangspunten waar 
we ons tijdens de rit aan hebben gehouden.
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Zorgvuldigheid boven snelheid, zorg voor opsporing, open communicatie op basis 
van feiten, het leveren van maatwerk. Voorkomen van nieuwe slachtoffers. Pro-
beer het niet te goed te doen. Op een gegeven moment sloegen we door, was er een 
gedachte om een site te openen waarop mensen met een code konden inloggen om de 
voortgang van het onderzoek te checken. Je hebt de neiging om het te goed te willen 
doen. Maar dat kan ook een bron zijn van fouten.

Je moet achteraf kunnen uitleggen waarom je op een gegeven moment in het proces 
een bepaalde keuze hebt gemaakt. Dat is een les die voortkwam uit de parlemen-
taire enquêtes waarin ik over eerdere zaken verantwoording heb afgelegd. Papier 
is misschien niet geduldiger maar wel preciezer dan het geheugen. Dus alles wat 
voorbijkwam schreven we op. Eberhart vond dat in het begin niet leuk, maar hij 
begreep het heel goed.

Wellicht ben ik wat pathologisch alert. Dat heeft wel te maken met die twee par-
lementaire enquêtes die ik heb gehad. Resultaat is dat je een controlfreak wordt en 
het gevoel hebt dat je zo’n omstandigheid tot achter de komma moet beheersen. 
Ik lees heel precies en afspraken worden héél nauwkeurig gemaakt. Wat is jouw 
verantwoordelijkheid, wat de mijne? Wat brengen we wel naar buiten en wat niet, 
wanneer wel en wanneer niet. Wat kan er komen en zijn we er klaar voor? Eberhart 
is natuurlijk een feest om mee te werken, heel snel en heel gedecideerd. Wat heel 
sterk was van Herman (Bolhaar) is dat hij zei: “De strafrechtelijke kant komt wel, 
het gaat nu eerst vooral om het trauma.” Dat is groots van het OM geweest. Dan 
had je de tent van Paul van der Velden van de GGD met al die artsen, professionals 
die zich heel lastig lieten aansturen. Dat lukte toch. Er zijn veel onzekere momen-
ten geweest in het proces waar we op moesten acteren. Zo moesten we plots reke-
ning houden met de kans dat de man een geslachtsziekte zou kunnen hebben. Wat 
betekende dit? En welke maatregelen met medici moesten we nemen? De intensiteit 
waarmee we hardop nadachten was enorm. Al snel werd ook in het begin duidelijk 
dat we een callcenter moesten hebben, dat kon de gemeente niet zo snel doen dus 
dat hebben we hier gedaan. Ik wilde één database met namen die door alle partijen 
kon worden gebruikt.

Mijn trauma van de Bijlmerramp was dat we verschillende lijsten met slachtoffers 
hadden. We hadden destijds een eerste lijst met vijftienhonderd namen gehad, voor 
een deel fonetisch geschreven, die teruggebracht moest worden tot één slachtoffer-
lijst. Je maakt je namelijk onnodig kwetsbaar wanneer de politie een lijst heeft en de 
gemeente, het OM en de GGD een andere lijst hanteren. Als er meerdere nummers 
en contactmomenten zijn, moeten slachtoffers iedere keer het verhaal uitleggen en 
worden ook weer dezelfde vragen gesteld. Verschillende bestanden vormen ook een 
bron voor misverstanden en fouten die achteraf in de media als blunders worden 
uitgelegd. Ik heb met harde hand geregeerd om vervuiling van het bestand te voor-
komen. Alle pientere poken bij elkaar gezet om het voor elkaar te krijgen. Heb een 
informaticus die ik nog kende van de TU Delft gebeld en gezegd: kom alsjeblieft 
hier, ik wil een geïntegreerde database zodat iedereen met hetzelfde bestand kan 
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werken. Ik heb de baas van de GBA, Rienk Hoff gebeld en hem gevraagd om 10 van 
zijn collega’s te leveren zodat we op basis van het BSN-nummer een referentie met 
zijn bestand zouden hebben. Dit laatste gebeurde allemaal ’s nachts. Er was geen 
tijd te verliezen.

Ik heb vanaf het eerste moment een collega gevraagd bij mij in de buurt te blijven. 
En dan in het bijzonder met het doel om op te schrijven welke beslissingen we namen 
en waarom. De besluitvorming bij zo’n crisis is spijkerhard op inhoud, de façade is 
eraf. Je moet elkaar blijven aanspreken op resultaat, op gedrag. De persoon scheiden 
van de zaak, dat is de kunst. Je moet ook mensen goed kennen. Bij Eberhart moet je 
het ijzer smeden als het koud is. Hij kan heel begeesterd zijn. Dan moet je wachten, 
wachten, wachten en op het eind denk je, nu moet het toch eventjes en dat werkt.’

PVR: ‘Hoe hield je de organisatie dicht voor verslaggevers, bij het gemeentehuis, de 
politiemensen, de artsen?’

Welten: ‘We wisten dat we met het bericht snel naar buiten moesten. Dat kon niet 
anders dan nadat de ouders als eerste geïnformeerd zouden zijn. In het weekend 
zijn er talloze opgetrommelde dienders bij gezinnen langs gegaan om ze uit te nodi-
gen voor een bijeenkomst over wat er mogelijk had plaatsgevonden tussen Robert M. 
en hun kind. Op de zaterdagmiddag, voordat het bericht in de media was gekomen, 
heb ik één voor één alle collega-korpschefs gebeld voor ondersteuning, en hen in 
het bijzonder om zedenspecialisten en familierechercheurs gevraagd. Ik legde hen 
kort de situatie uit. Niemand zei nee. Omdat zoveel collega’s bij politie, OM en de 
gemeente geïnvolveerd moesten worden, was de kans hartstikke aannemelijk dat 
het zou lekken voordat wij ons verhaal konden doen. Het is niet gebeurd. Vraag me 
niet waarom. Daar hebben we wel geluk gehad. De druk en intensiteit was enorm. 
Iedereen die betrokken was voelde dat ook en mogelijk is daar ook de reden te vinden 
dat het niet naar buiten is gegaan. Iedereen leek echt zijn verantwoordelijkheid te 
snappen.

Op een gegeven moment voelde ik: er dreigde iets van “de man was toch bekend 
bij de politie?”. Er dreigde in de media een sfeer te ontstaan dat toch tenminste 
iemand bij de overheid de schuld moest krijgen voor wat er gebeurd was. En aan-
vankelijk was het zo dat de zwartepiet bij de politie terecht zou komen. Ik vond dat 
heel  ingewikkeld. Heb er toen bij mijzelf over nagedacht of ik het veld zou moeten 
ruimen als wij de schuld op ons moesten nemen. Omdat alle leden van de Drie-
hoek zich realiseerden dat een dergelijk groot incident rondom Robert M. niet op 
zichzelf kon staan, ontstond het idee van een onafhankelijk onderzoek. Ik weet nog 
dat ik over de noodzaak hiertoe op een zondagmorgen met Erwin Muller heb zit-
ten brainstormen. Tijdens het eerstvolgende overleg bij Eberhard had iedereen een 
shortlist gemaakt. Uiteindelijk is professor Louise Gunning gevraagd dit onderzoek 
uit te voeren. Het voordeel daarvan was ook zeker dat het nu niet meer alleen over 
de politie ging, maar dat de problematiek breder zou worden getrokken. Ik denk 
ook dat het verstandig was dat we zelf het initiatief namen om een onafhankelijke 
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commissie te benoemen. Voor je het weet is er iemand in Den Haag die meent dat 
er een onderzoek dient te worden ingesteld en dan raak je toch weer de regie kwijt. 
Je weet nooit welke andere belangen dan weer een rol gaan spelen.’

PVR: ‘Heb je een crisisplan?’

Welten: ‘Ja, ik heb altijd mijn crisisplan bij me, daar staan ook die uitgangspunten 
in. Die zijn voor mij een belangrijk houvast. Zo hadden we vroeger veel ontvoerin-
gen. En dan is het goed om een consistent en beproefd model van handelen in je 
tas te hebben zitten. Een deel van het crisisconcept is dat je vasthoudt aan je eigen 
uitgangspunten. Voor een deel is het onderdeel van het korpschefschap, voor een deel 
is het persoonlijk. Dat is de manier waarop je onzekerheid reduceert. Erik deed het 
op zijn manier, Jelle deed het op zijn manier en jij ook op jouw manier.’

PVR: ‘Ze hebben niet allemaal van die scenario’s.’

Welten: ‘Dat niet alle korpschefs er even scherp in zitten, is voor mij niet makkelijk 
te begrijpen. Maar wellicht zit ik er te strak in en overdrijf ik. Maar het was mijn 
manier. Na al mijn jaren in Amsterdam leer je de gesel van de omgeving kennen. 
Dat maakt je vermoedelijk tot een ander mens. Zou zomaar kunnen.’

PVR: ‘In mijn beeld is er een verschil tussen de vier grootste regio’s en de rest.’

Welten: ‘Dat zou kunnen. Daar moet ik me niet over uitlaten.’

Voor de zekerheid: dit is geen reconstructie van de zaak Robert M., maar een 
verslag van een interview over crisismanagement met een van de sleutelper-
sonen in deze zaak.71

7. Politisering en de medialogica van de nieuwe politiechefs

Incidenten, of dat nu een demonstratie bij de inkomst van Sinterklaas is of de 
moord op Theo van Gogh, vormen risico’s voor politiechefs. Via incidenten 
komen ook de gevolgen van politieke knooppunten het meest direct de politie 
binnen. Daarin schuilt ook de grootste kans voor de ontwikkeling van media-
logische processen. Incidenten hoeven in tegenstelling tot de jaren zestig nu 
geen politiek motief te hebben om relevant te zijn. Als iets nieuwswaardig 
is, leent het zich voor de ontwikkeling van medialogische spelen die vervol-
gens politieke relevantie en politieke gevolgen krijgen. Haren was een klein 
en a-politiek incident dat media-aandacht kreeg. Arnhem, met een soortgelijk 

71 Van de evaluatie van de aanpak van de zaak die Welten noemt, heb ik niets kunnen vinden.
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evenement, kreeg dat niet. Gouda kreeg media-aandacht en werd een ‘event’. 
Een soortgelijk incident, weer in Arnhem bleef onopgemerkt en leidde tot 
niets. De rellen in Hoek van Holland hadden geen politiek motief. Het was 
de framing achteraf die de commotie veroorzaakte; een framing die de burge-
meester en de politiechef centraal plaatste in de discussie over het verloop van 
de gebeurtenissen en niet de ordeverstoorders op het strand en in de duinen. 
Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan voor de politiechefs. Publiciteit leidt 
daarbij soms tot ordeverstoringen, een nieuwe rol voor de media.

7.1. Politisering van de burgemeestersfunctie

Die werkelijkheid betreft niet alleen de politiechef. Met het prominent worden 
van zijn veiligheidsrol is de burgemeester ten minste even sterk georiënteerd 
geraakt op het veiligheidsdomein als de politiechef. Ook burgemeesters heb-
ben een nagenoeg operationele betrokkenheid bij politiewerk gekregen. Voor 
een deel is de toename van de vraag naar veiligheid en de politisering van die 
vraag daarvan oorzaak, voor een deel ook het tekort aan middelen dat politie-
chefs ertoe bracht om de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij de gemeente 
te leggen. Aanvankelijk gold dat vooral de grootste gemeenten, maar onder-
tussen zijn ook elders burgemeesters met indringende veiligheidsproblemen 
geconfronteerd: Brabantse en Limburgse burgemeesters die de bestrijding van 
georganiseerde drugscriminaliteit hoger op de politieke agenda willen krijgen 
omdat die hen boven het hoofd groeit, burgemeesters van zogenoemde Antil-
lianengemeenten die met onhanteerbare overlast en criminaliteitsproblemen 
kampen en zo zijn er nog meer. ‘Het is de emancipatie van de veiligheidstaak van 
de burgemeester. De zorg voor openbare orde en veiligheid is een professie geworden 
en een politieke verantwoordelijkheid. De nieuwe burgemeester (die van Rotterdam; 
PVR) had die vaardigheid nog niet. In Rotterdam zie je dat vanaf 2001 actief een 
koers wordt uitgezet vanwege de opkomst van de Leefbaren. Ik ben in de verschil-
lende gemeenteraden met de burgemeesters geweest om de rol van bestuurlijk OOV 
professioneel te helpen opbouwen. Die scherpte, die operationele oriëntatie, is een 
kenmerk van het moderne burgemeesterschap. Dat is ook voor de korpschef opere-
ren op het snijvlak van politiek en bestuur. Je ziet het openbaar bestuur onrustig 
worden, je ziet dat het OM als je niet oppast weer dreigt te ontsnappen. (…) Het 
OM moet je erbij houden.’ Ook de Hoofdofficier van Justitie en het OM ontko-
men niet aan de medialogische dynamiek.

Beiden, de burgemeester en de politiechef, komen zo terecht in een medialo-
gische realiteit die enorm verschilt van de ambtelijke en bestuurlijke setting 
van weleer. De afhankelijkheid van de politiechef van de politieke vaardighe-
den en netwerken van de burgemeester neemt toe in deze setting, maar het 
omgekeerde is ook het geval. En zoals we bij Aboutaleb zagen, kan het zijn dat 
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er een politiek belang is om een politiechef te laten wijken om een bestuurder 
te behouden.72

De sterke staatsrechtelijke en politieke positie van de burgemeester maakt in 
het Nationale politiebestel ook de positie van politiechefs ten opzichte van de 
nationale korpsleiding een heel sterke. Dat bleek bijvoorbeeld toen in de dis-
cussies over de opvang van vluchtelingen in Amsterdam de vraag opkwam 
naar het melden van criminaliteit en vooral zedendelicten door asielzoekers. 
De aanleiding tot die vraag waren de massale aanrandingen van vrouwen in 
het centrum van Keulen rondom de nieuwjaarsviering en de inadequate reac-
tie van de Keulse politie daarop. In de media verschenen daarna berichten 
over soortgelijke incidenten in andere steden, waarbij het beeld ontstond dat 
de politie incidenten niet had gerapporteerd of had gebagatelliseerd, het begin 
van een medialogisch proces. Op 20 januari 2016 schreef de Amsterdamse 
burgemeester namens de Driehoek een brief aan de gemeenteraad met een 
overzicht van de incidenten met vluchtelingen, met het oog op het komende 
gemeenteraadsdebat daarover.73 De politiechef had de betreffende gegevens 
uit de politiegegevens aangeleverd zonder overleg met de nationale korpslei-
ding. Hij beschouwde het als zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van 
het bevoegde gezag in Amsterdam. Hij markeerde daarbij ook de verhouding 
tussen de verantwoordelijkheid van de politiechef en zijn bevoegd gezag.

7.2. Alertheid en de logica van het gevoel

Politiechefs kunnen niet om de nieuwe medialogica heen. Ze reageren erop. 
En ze doen dat op verschillende manieren. In de eerste plaats ontwikkelen ze 
een extra zintuig voor de gebeurtenissen die een mediarisico opleveren. De 
nationale korpschef en de politiechefs van de grote steden zijn zich daarvan 
het meest bewust; de frequentie is daar hoog, hun risico ook. Doorgaans is 
hun ervaring met riskante incidenten navenant groot. ‘Ik weet inmiddels wat er 
op de voorpagina van de krant staat elke morgen. Je leert wel zo’n stad lezen en je 
leert de sfeer in de politiek kennen en dan voel je; daar zit het risico op een gegeven 
moment.’

In de tweede plaats levert die alertheid ook een concentratie op langetermijn-
problemen op. Enkele politiechefs koppelen hun gevoeligheid voor incidenten 
aan langetermijnontwikkelingen. ‘De dreiging zit in de media, in de politiek; 
niet alleen voor mij maar ook voor je omgeving, en je wilt het toch goed doen. Dat 
eergevoel zit er toch in. Ik had scenario’s gemaakt die te maken hadden met het 

72 Het komt overigens nauwelijks voor dat burgemeesters moeten vertrekken in verband met 
openbare ordekwesties (Korsten 2010).

73 Raadsbrief noodopvang vluchtelingen 20 januari 2016, https://www.amsterdam.nl/
gemeente/college/burgemeester/artikelen/raadsbrief-9/.



166     politiechefs

voorkomen van bananenschillen. Overal waar ik voelde: hier loop ik een risico.’ 
Vooral maatschappelijke problemen leiden tot het ontwikkelen van scenario’s 
voor bananenschillen. De problemen waarvoor korpschefs en politiechefs wil-
len waarschuwen, hebben met het vermijden van dezelfde bananenschillen te 
maken. Vaak gaat het dan om overheidsbeleid, lokaal of nationaal. De bekri-
tiseerde signaleringsfunctie van de politieleiding heeft dus een begrijpelijke 
grond.

Steeds moet de politiechef alert zijn op framing van een incident. Die mag 
wat hem betreft niet te ver verwijderd raken van de feiten en tegelijkertijd 
is hij beducht dat framing openbareordeproblemen oplevert. Maar hij moet 
ook naar boven kijken en zorgen dat bestuur en politiek geen last krijgen van 
de incidenten waarmee zijn korps te maken heeft. Want zoals Reiner (2002) 
het al typeerde: ‘The police are thus inherently a “dirty work” occupation’ en 
‘messy’ en dat betekent dat er altijd iets mis kan gaan en dat er soms nare inci-
denten gebeuren. En waar framing al snel deel gaat uitmaken van een media-
logisch politiek spel, is het ook van belang om de deelname van de politie aan 
dat spel heel beperkt te houden, ook als je het goed kunt spelen en over te laten 
aan andere, bestuurlijke of politieke, spelers. Je moet bovendien als politiechef 
‘het bestuur in een situatie houden waarin ze hun vingers niet aan jouw issues 
branden, zo werkt het namelijk. Dat is natuurlijk wel een groot deel van onze baan’. 
Omgekeerd bestaat ook het werk van de politiechef eruit te voorkomen dat hij 
zich aan de issues van het bestuur brandt.

Het gevoel als richtsnoer, authenticiteit als houvast
Het lijkt erop dat de rol van de ratio voor het werk van politiechefs minder 
groot is dan wordt aangenomen, en mogelijk ook minder groot dan in het 
verleden. Het zijn andere vaardigheden die ertoe gaan doen als de onvoorspel-
baarheid als groot wordt ervaren. Terugkijkend heeft burgemeester Opstelten 
bijvoorbeeld in de week nadat Pim Fortuin werd doodgeschoten grotendeels 
op gevoel gewerkt. ‘We hebben geen enkel moment een draaiboek geraad-
pleegd. Draaiboeken zijn belangrijk, maar de keuze van de juiste mensen is 
mogelijk nog belangrijker. Die goede mensen hebben zelf de draaiboeken in 
hun hoofd. De goede mensen selecteren zichzelf tijdens zo’n crisis uit. Men-
sen die het werken in crisisomstandigheden niet ligt zie je langzaam maar 
zeker steeds verder naar de achtergrond verdwijnen. Met de mensen die zich 
als adviseur rond je opstellen spreek je de scenario’s door en anticipeer je op 
wat er komen gaat. Als je zo op elkaar inspeelt, dan komt het wel goed.’74

Als de ratio niet voldoende helpt bij beslissingen, gaan andere, minder grijp-
bare vaardigheden een rol spelen. Intuïtie, gevoel, ervaring, zelfvertrouwen 
en persoonlijkheid, bluf, het zijn pogingen om die niet rationele elementen te 

74 http://www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/interviews/Opstelten.pdf.
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benoemen. Ervaren en succesvolle ME-commandanten kunnen niet vertellen 
hoe het komt dat ze succesvol zijn, onderzoekers konden dat ook niet achter-
halen (Bron e.a. 2007). Authenticiteit is het catch word dat opkomt in onze-
kere tijden. Niet verwonderlijk is het dat ook de opleidingen voor politiechef 
bij de School voor Politieleiderschap zich concentreren op authenticiteit. Het 
helpt om beslissingen te nemen in situaties die gekenmerkt worden door een 
hoge mate van onvoorspelbaarheid en risico. Het geeft persoonlijke oriënta-
tiepunten voor het handelen in zulke situaties. Authenticiteit echoot door in 
politieconferenties over leiderschap en overleeft als beslissende eigenschap de 
overgang van de regionale politie naar de nationale structuur.

De verwetenschappelijking van het politiewerk moet tegen de achtergrond van 
deze ontwikkeling kritisch worden bezien. Wetenschap, toegepaste weten-
schap is vanaf het eind van de vorige eeuw binnen de politie en door de politie-
chefs omarmd als hulmiddel bij de verdere verbetering – professionalisering 
van politiewerk. Het werd het nieuwe vehikel en het leidde tot een explosie van 
onderzoek en kennis. Het is de moeite waard om nauwkeurig na te gaan in 
hoeverre de pretentie, de ongespecificeerde pretentie die aan die beweging ten 
grondslag ligt werkelijkheid kan worden. Als onvoorspelbaarheid inderdaad 
zo centraal staat in het werk van de politie, is de waarde van sommig onder-
zoek gering. De beweging die de leiding van de Nationale politie maakt naar 
de praktijk, past in deze gedachtegang en kan bij de kritische beschouwing 
van de bijdrage van onderzoek behulpzaam zijn.

7.3. Leren in medialand

Publieke opinie, bestuur, politiek, media, OR en korpsleden, dat zijn de gre-
mia waarmee de politiechef in ieder geval rekening moet houden bij inciden-
ten. Hoe doet hij dat?

• Politisering is onvermijdelijk. Hij is er al

Politiechefs worden op incidenten afgerekend, en dat kan heel snel gaan. In 
deze nationale setting is de kans daarop vermoedelijk groter dan in het verle-
den. Op die toekomst moeten politiechefs zich voorbereiden en daarin moe-
ten ze zich scholen. Dat betekent ook een scholing in het politieke handwerk. 
Politiechefs moeten daarnaast ontwikkelingen in gang zetten,  beleidsplannen 
maken, dienstbaar zijn aan idealen, maar daarop wordt wel de nationale korps-
chef afgerekend, veel minder de politiechefs.
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• Vooruit verdedigen

‘Het begint met een mindset. Als je kijkt naar de communicatie bij incidenten, dan 
maken we als politie vaak twee fouten. De eerste is dat we niet vooruit verdedigen, 
we gaan er te defensief in. Dat moet je wel doen.’

Politiechefs, zeker die van de grote steden Amsterdam Den Haag en Rot-
terdam en in toenemende mate ook andere steden, zijn zich bewust van de 
logica van de media en van de effecten die framen kan hebben voor hun werk. 
De afwachtende houding die de meesten een aantal jaren geleden hadden, is 
slecht bevallen. Ze was ingegeven door de wens om eerst de feiten te onder-
zoeken en alles zeker te weten, voordat je naar buiten komt met een verkla-
ring. Dan ben je, blijkt dan, te laat. Het frame is dan al gezet en dat beeld krijg 
je niet meer weg. De politietop, korpsleiding en politiechefs van de Nationale 
politie zijn, in navolging van de oude korpschefs van de grote regionale ste-
den, geconcentreerd op incidenten. Zijn ze nu zelf bezig met het framen van 
situaties? Ja, dat doen ze:

‘We hebben geleerd van het schietincident in de Fazantstraat in april 2013. De 
Pavlof-reactie van de communicatieafdeling is er een van terughoudendheid. Dan 
moet ik als politiechef toch zeggen, ik wil dat we bekendmaken dat er een bijl vlak 
bij hem gevonden is. Dan krijg ik een soort ethische discussie met voorlichting die ik 
beslecht door te zeggen: ik ben ter plaatse geweest en daar is een man doodgescho-
ten en dat is heel erg. Maar ik zie op anderhalve meter een mes liggen en ik zie op 
anderhalve meter een bijl liggen en het enige wat ik vraag is dat je zegt dat in de 
onmiddellijke omgeving die wapens gevonden zijn, je zegt niet dat ze van hem zijn, 
want dat weten we niet, maar dit hebben we waargenomen. Daarna neemt via het 
OM het opsporingsbelang weer de overhand en dan mag er dus niets meer gezegd 
worden en dan zie je soms de meest vreselijke dingen gebeuren. De kranten inter-
viewen de eerste de beste buurtbewoner en daaruit ontstaan weer beelden… als je 
als voorlichter zegt dat op enkele meters van het slachtoffer een mes en een bijl zijn 
aangetroffen, dan is in ieder geval duidelijk en dan kun je het zo framen, dat het 
niet iemand was die alleen maar met een waterpistool loopt. De Hoofdofficier van 
Justitie was daarvan op de hoogte. Wat je vervolgens ziet, is dat het OM het weer 
overneemt en dan zit je weer in het old school-achtige waarbij het opsporingsbelang 
telt en de terughoudendheid die daarbij past, maar daarna zie je dat de media 
de eerste de beste buurtbewoner aftapt terwijl wij als politie in een soort standstill 
worden gedwongen.’

Er is een strategisch belang aan de kant van de politie en breder van de Drie-
hoek, om de berichtgeving zo dicht mogelijk bij de feiten te houden om de 
ongelukken die framing door media kan veroorzaken te voorkomen. Een eer-
ste vereiste daarvoor is snelheid; het eerste frame is een sterk frame, het voor-
komt dat de korpsleiding vervolgens moet reageren op een ander frame en dus 
te laat is. Een ongelukkige framing kan leiden tot onrust in een wijk en tot 



'Events dear boy, events'. De kwetsbaarheid van de politiechef    169

openbareordeproblemen, verkeerde framing kan ook tot onrust en verwarring 
bij toch al kwetsbare familieleden of vrienden leiden. De terughoudendheid 
van het OM in de opsporingsfase maakt het lastig om het mediapolitieke spel 
door te spelen, zelfs wanneer het eerste frame tijdig is gezet.

‘Het ging nu gelukkig goed hier omdat het geen familie was die de wijk mobiliseerde, 
maar in andere gevallen, als het een familie was die wel de buurt mobiliseerde, sluit 
ik niet uit dat de spanning in de oude wijken, waar ook mensen wonen die van min-
der goede wil zijn en die wachten tot ze de onrust kunnen exploiteren, uit de hand 
loopt. Ik acht het niet uitgesloten dat je daardoor Franse toestanden kunt krijgen. 
We zitten daar veel te naïef in. Het is te veel op opsporingscommunicatie vanuit 
het OM gericht terwijl de openbareordecomponent onderbelicht blijft. De vraag is 
iedere keer of dat in de toekomst goed blijft gaan. We moeten dus bij elkaar gaan 
zitten als driehoek om te zien of we daar niet iets anders aan moeten doen en of we 
dat niet moeten aankaarten op een hoger niveau, omdat je anders al gauw door de 
richtlijnen van de Procureur-Generaal heen gaat.’

• Snelheid

Bij het schokkende YouTube-filmpje over de schoppende agente in de Rot-
terdamse wijk Riederlaan op 17 juni 2012 kwam ook nog de burgemeester 
in de gemeenteraad onder druk, omdat hij de betreffende politiemensen niet 
meteen had laten schorsen, gemeenteraadsleden hadden daarop aangedron-
gen. Het wachten op de resultaten van een Rijksrechercheonderzoek zou in 
verband met de druk vanuit de gemeenteraad te veel tijd kosten. De politie-
chef en de Hoofdofficier van Justitie spraken af om op heel korte termijn een 
eigen opsporingsonderzoek te laten uit voeren door de eenheid Rotterdam van 
de politie en dat te laten toetsen door twee onafhankelijke deskundigen, om 
te voorkomen dat het interne onderzoek dat veel sneller kon worden gedaan 
dan een Rijksrechercheonderzoek, als bevooroordeeld zou worden gezien. 
Dat eigen onderzoek en de oordelen waren binnen een week klaar: donder-
dags was het onderzoek klaar en op vrijdag kwam het in de Driehoek. De 
HOvJ kwam tot de conclusie dat het optreden rechtmatig en goed was. De 
twee onafhankelijke deskundigen hebben het onderzoek in het weekeinde 
gezien en beoordeeld. Maandag werden de resultaten van het onderzoek en 
de onafhankelijke adviezen naar buiten gebracht, op tijd voor de discussie in 
de gemeenteraad op 28 juni. De gemeenteraad ging akkoord met het onder-
zoek en de uitslag. Uiteindelijk stuurden gemeenteraadsleden bloemen aan de 
betreffende agenten.

• Scherp zijn

‘Ik ben altijd alert, ’s morgens vroeg al. Ik weet niet beter, het triggert je ook. Ik ben 
altijd gespitst op het nieuws, zodra ik opsta gaat Teletekst aan, ik ben ook gespitst 
op social media.’
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De onvoorspelbaarheid van incidenten en hun afloop en de snelheid waarmee 
media berichten en daarmee vaak een eigen werkelijkheid creëren, vraagt een 
voortdurende alertheid van politiechefs. Die alertheid deelt zich in het nieuwe 
politiebestel ook mee aan de minister. Die alertheid heeft als kenmerk dat de 
betrokken chefs en de minister steeds op de hoogte willen zijn van potentiële 
bananenschillen, neutraler geformuleerd, van politiek relevante gebeurtenis-
sen. Een tweede kenmerk is dat de eerste reactie altijd gericht is op het voor-
komen van een frame dat de openbare orde of de opsporing bedreigt, of dat de 
minister in politieke problemen brengt.

‘We struikelen altijd op de issues en niet op de langetermijnvisies en ik zit daar ook 
bovenmatig scherp in altijd. Voor mij wordt het dan nagenoeg een militaire operatie 
hoe wij dingen afhandelen.’

• Ruimte creëren

Van Musscher: ‘Weet je waar het volgens mij om gaat? Het gaat er volgens mij 
om dat het lokaal niveau ook in communicatie een soort discretionaire ruimte 
krijgt. Je ziet nu regelmatig dat het OM vanuit het onderzoeksbelang de lijn 
trekt. De vraag, zeker met de snelheid van nieuwe media, is gerechtvaardigd 
of dat standhoudt. Maar die ruimte moet ook intern ontstaan, tussen laten 
we zeggen de Hoftoren en de straat. De journalist wil een agent van de straat 
spreken, niet de hoge baas.’ Uit de eigen doos: ‘We hebben hier een keer veel 
mediagedoe rondom een homostel gehad. Het bekende verhaal. Veel commo-
tie in de raad. Nou hebben we daar een stevige wijkagente zitten en die was 
aanwezig bij de raadsbespreking. Die zegt dus gewoon tegen het aanwezige 
homostel: “Wat flik je me nou, ik heb jullie meldingen direct goed behandeld, 
jullie waren tevreden. Dat kan ik niet doen”.’

Bij al dit wikken en wegen is er soms ook nog een minister die ambities for-
muleert. Bijvoorbeeld: ‘Binnen twee jaar zijn alle criminele jeugdgroepen van 
straat.’ Dan ontstaat een frame dat om problemen vraagt. Kansil: ‘Ik ben blij 
dat we nu een korpschef hebben die, ook al voelt hij de hele dag politieke 
druk, toch zijn eigen realiteit uitdraagt. Die gewoon “Forget it” roept. Het is 
logisch dat de politieke wereld niet het realisme van de uitvoerders heeft, maar 
onze rol is wel om daar een heel gezond, respectvol geluid naast te zetten. 
Wij weten wat er leeft, we hebben elke dag vele duizenden collega’s die op 
straat lopen, geen enkele beroepsgroep in Nederland heeft dat.’75

75 Nieuwlichterij ‘Nr 1. Paul van Musscher in gesprek met Timo Kansil: “We moeten meer ons 
eigenlijk verhaal vertellen”’. www.politieacademie.nl<http://www.politieacademie.nl> daar 
is alleen de titel te vinden, de tekst moet worden opgevraagd bij de Politieacademie.
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• Vaardigheden vergroten en helpen

Niet alle politiechefs hebben voldoende vaardigheid in het hanteren van de 
nieuwe medialogica. Het moet een centrale vaardigheid worden. Het spel, 
want zo kan het beschouwd worden, leer je snel in de praktijk, hoewel het 
bestuurlijke element een ander denkraam vraagt dan dat van de politie. Maar 
ook onderlinge hulp bij crises en het bespreken van ervaringen helpt. Dat 
doen politiechefs.

• Netwerk organiseren

Een methode om de risico’s van onverwachte gebeurtenissen te verkleinen 
is het opbouwen van een goed relatienetwerk in de bestuurlijke en politieke 
omgeving. Een dergelijk netwerk vergroot de robuustheid van de chef bij 
crises. Het is duidelijk dat de risico’s dat er iets fout gaat toenemen in deze 
gemedialiseerde omgeving. Het is dus goed om te zorgen voor een sterk rela-
tienetwerk binnen het bestuur, de media en ook de politiek. Zo’n sterk net-
werk is geen garantie. Meijboom had het ook, maar vertrok toch, maar het 
geeft wel meer robuustheid bij de hantering van incidenten.

• Achter je mensen gaan staan en framen

Politiechefs worden minder terughoudend wanneer er geweld is gebruikt dan 
in het verleden. De wens om een deel van het risico van het optreden mee te 
delen is daarvoor de reden en daarnaast ook het voorkomen van een frame dat 
te ver van de werkelijkheid die de politie op dat moment kent, afstaat. ‘Ik heb 
de eerste avond bij de bestorming van het Maasgebouw al voor de televisie gezegd: 
ik sta achter mijn mensen. Daar neem ik een risico mee en dat gold ook voor de 
Riederlaan, en ook voor de Fazantstraat, maar ik bereik wel dat ik mijn eigen 
mensen dicht bij me houd en ook blijk geef te vertrouwen op hun professionaliteit. 
Ik kies bewust met enig risico ervoor om achter mijn mensen te gaan staan. Dat 
levert vervolgens op dat ik, in de situatie van de schoppende agenten, van de vader 
van de agente een brief kreeg waarin hij mij bedankte dat ik achter zijn dochter was 
gaan staan. Ik laat zo’n situatie ook niet over aan de lijnchef, maar heb de mensen 
hier zelf aan de tafel, en ik bel ze in zo’n periode ook gewoon op. Het signaal is, dat 
er van de korpsleiding vertrouwen uitgaan. Kamer Een (kamer van de politiechef; 
PVR) bemoeit zich er zelf mee. Daar moet vertrouwen van uitgaan. Je moet daar 
ook wel een beetje geluk mee hebben. Neem de Riederlaan, dat zag er erg slecht uit 
op televisie. Ik kwam terug uit het buitenland en ik werd gebeld door het korpspiket, 
die zei: we hebben een heel lelijke film op YouTube staan. Ik belde mijn vrouw en 
die zei: jij moet wel heel ingewikkeld kunnen praten om dit recht te krijgen. Dus dat 
zag er niet mooi uit. Als je dan de overtuiging hebt dat het goed zit, en dat bleek 
uit het eerste onderzoek, dan moet je als korpsleiding ook wat doen. Dan komt 
het er wel op aan. Dan wordt het een SGBO-achtige structuur, dan zitten hier de 
lijnchef, bestuurlijke zaken, BIZ, IBT, communicatie, om het als incident te gaan 
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behandelen en dan bespreken we hoe het aan te pakken inclusief een mediawatch. 
Wat gaan we daar tegenin brengen? En dan gebruiken wij ook nieuwe media, ik heb 
bijvoorbeeld een YouTube-filmpje laten maken om er een ander frame op te krijgen. 
Wel volgens het principe dat je vooruit moet verdedigen. Je moet dan wel je bevoegd 
gezag mee hebben, of je moet gewoon het risico nemen en het niet vragen, zodat je 
ze ook niet bindt. Het is geen straatvechten maar het is een offensievere houding 
dan vroeger door politiechefs werd aangenomen.’

• Leren

Er is snel geleerd blijkbaar. Op vrijdag 28 maart 2014 werden twee overvallers 
doodgeschoten tijdens een overval op juwelier Goldie in Deurne. De eigenaar 
en zijn vrouw werden in eerste instantie aangehouden als verdachte, maar na 
korte tijd weer vrijgelaten. De twee overvallers waren van Noord-Afrikaanse 
afkomst, en dat gegeven was al snel bekend. Binnen 24 uur na de schietpartij 
werd er een persconferentie georganiseerd door de Hoofdofficier van Justitie, 
de burgemeester van Deurne en de districtchef van de politie in het gebied. 
De Hoofdofficier van Justitie:

‘We hebben ze alle twee op dat moment juridisch-technisch als verdachten aange-
merkt, maar we hebben ze vanaf het allereerste begin niet als zodanig behandeld 
(...) Dat betekent dat wij als OM de inschatting hebben gemaakt, in dit stadium, 
dat een strafrechter, als hij de zaak ter beoordeling voor zich zou krijgen, hoogst-
waarschijnlijk een beroep op zelfverdediging zal honoreren en de verdachten niet 
zal straffen. Dat is ook de reden geweest waarom wij vandaag hebben kunnen beslui-
ten dat de juwelier en zijn vrouw naar huis konden.’76 Het optreden was overlegd 
met de politiechef van Oost Nederland en het belang was duidelijk: een eigen 
frame zetten. Dat gebeurde via de persconferentie. Er ontstond diezelfde dag 
al een heftige discussie op social media over de vrijlating. Zaterdagavond was 
er een kleine demonstratie van supporters van de omgekomen overvallers in 
Eindhoven, de stad waar een van de overvallers vandaan zou komen. Die zon-
dagavond verscheen een groep van ongeveer twintig jongeren die spandoe-
ken meedroegen als protest tegen de vrijlating van het juweliersechtpaar. De 
politie voorkwam een confrontatie van deze groep met lokale jongeren. Voor 
de volgende dagen kondigde de burgemeester veiligheidshalve een samen-
scholingsverbod af. De rust keerde weer. En er kwam snel kritiek. De kritiek 
op de Hoofdofficier na de vrijlating van het juweliersechtpaar en na de pers-
conferentie was dat hij te snel zou hebben gereageerd en dus onvoldoende 
zorgvuldig was geweest en dat hij onvoldoende voorbehoud had gemaakt in 
de persconferentie. Dat vroeg om nadere toelichting. Die kwam in radio-inter-
views en op maandag bij het televisieprogramma Nieuwsuur. Opsporing en 

76 Verslag persconferentie Hoofdofficier van Justitie Nieuwenhuizen, www.ed.nl/regio/
deurne-e-o/deurne/justitie-doodschieten-overvallers-deurne-lijkt-zelfverdediging-video 
-1.4291357.
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openbareordehandhaving zijn in dit soort gevallen overlappende aandachts-
gebieden geworden waarin snelheid van handelen essentieel is.

• Onzekerheid reduceren

‘Ik heb altijd mijn crisisplan bij me, daar staan ook mijn uitgangspunten in. Zorg-
vuldigheid boven snelheid is zo’n uitgangspunt. (…) Die lijstjes had ik altijd bij me. 
Die zijn van belang om zuiver te kunnen blijven opereren en spreken; de zekerheid 
dat je vasthoudt aan je eigen uitgangspunten. Dat is een deel van het crisisconcept 
dat je hebt, daar marchandeer je dus niet mee. Die lijstjes die je afloopt zijn cruciaal 
voor het zuiver blijven handelen en spreken met elkaar. Voor een deel is het onder-
deel van korpschefschap, een deel is persoonlijk. (…) Dit is de manier waarop je 
onzekerheid reduceert. Ik vind het onbegrijpelijk dat niet iedere regionale korpschef 
zo’n crisisplan bij zich heeft.’





Deel III

Institutionele kaders en 
institutionele dynamiek
De politieke knooppunten uit Deel II vormen de grote uitdagingen waarvoor 
samenlevingen politiechefs plaatsen en die ook wanneer de samenleving 
weer in rustiger vaarwater terechtkomt, het aanbod van werk en de manier 
waarop daarmee wordt omgegaan bepalen. Er is daarnaast een interne fac
tor en er zijn interne kaders die de condities vormen voor het functioneren 
van politiechefs en hun organisaties. Het zijn de institutionele dynamiek 
en kaders. Instituties zijn gestolde verschijnselen van macht, duurzame 
structurele en culturele arrangementen neergelegd in wetten, reglementen, 
beleidsplannen, budgetten en organisatievormen en culturen. Die interne 
dynamiek is van centraal belang voor het begrijpen van het gedrag en de van 
de groep politiechefs. Weber is een belangrijke pionier van de institutionele 
analyse en ik gebruiken hier zijn beschrijving van het onderscheid tussen 
politiek en ambtenarij om die tussen het politieke niveau en de leidingen van 
de politiekorpsen te analyseren.

De verhouding tussen politiek en politie, tussen macht en uitvoering en de 
vraag naar ondergeschiktheid van de politiechef is het eerste onderwerp van 
dit deel. Die verhouding heeft lang een grote mate van vanzelfsprekendheid 
gehad, maar is rondom de millenniumwisseling voorwerp van discussie 
geworden. Het is een onderdeel dat bij de komst van een Nationale politie
chef aandacht behoeft.

Een tweede onderwerp is het politiebestel. Dat vormt het brede institutio
nele kader. Het definieert de taak van de politie, structureert de verhou
dingen tussen de politie en wat losweg de overheidsomgeving kan worden 
genoemd: het gezag over de politie, het beheer, de verhouding met andere 
politiediensten. Een politiebestel levert daardoor een belangrijk deel van de 



verklaring voor het handelen van politiechefs. De organisatorische vorm
geving volgt daarop als derde onderwerp. Voor een deel is die gegeven in 
het politiebestel, voor een deel is het de verantwoordelijkheid van de poli
tiechef zelf.

De vraag naar de selectie van politiechefs en de ontwikkeling naar over
heidsmanager en weer terug naar politiechef van een overheidsmanager is 
het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Dat politiechefs niet alleen struikelen over ‘events’ maar dat er ook uit
slaande binnenbranden zijn die politiechefs de kop kosten, komt in het laat
ste hoofdstuk van dit deel aan de orde.



8 
‘Het gaat altijd over de macht:’77 tussen ondergeschikt-
heid en autonomie 

1. Inleiding

Er is een fundamenteel verschil tussen politiek en uitvoering. De functie van 
politiek, van politieke partijen en beroepspolitici is het accumuleren van macht 
om vervolgens met die macht maatschappelijke of groepsdoelen te realiseren. 
De functie van de uitvoering is het neutraal en beroepsmatig realiseren van 
de op politiek niveau genomen beslissingen. Uitvoerders, ook politiemensen 
in deze betekenis, zijn in dienst van de overheid, geselecteerd aan de hand 
van vastgestelde kwalificaties en geleid door politieke lichamen. De middelen 
die uitvoerders ter beschikking hebben behoren hun niet toe, maar zijn ter 
beschikking gesteld door de overheid, door politieke organen dus, en zij zijn 
in loondienst van een overheid en daar dus voor hun bestaan afhankelijk van. 
Er is dus steeds een dubbele afhankelijkheid ook van de politie, ten opzichte 
van politieke ondernemers, aldus Weber. Middelen en bevoegdheden worden 
ter beschikking gesteld en er is een arbeidsrelatie tussen machthebbers en 
uitvoerders. Het is de klassieke definitie van bureaucratie, hier niet gebruikt 
met een negatieve annotatie, maar als een definitie van een beroepsmatige 
uitvoeringsorganisatie (Weber 1919). Die tweedeling, hier sterk ideaaltypisch 
aangezet, is het onderwerp van dit hoofdstuk. ‘Het gaat altijd over de macht’, 
stelde de eerste nationale korpschef bij zijn afscheid vast en hij lijkt er ook aan 
het eind van een ambtelijke carrière nog steeds verbaasd over te zijn.

Voor de politie is de verhouding tussen politiek en politie nauwkeuriger: 
bevoegd gezag en politie en beheer en politie, eenduidig vastgesteld in de Poli-
tiewet en in het Wetboek van Strafvordering. Die expliciete formulering maakt 
dwangmacht en de geweldsmiddelen dienstbaar aan hoger gezag. Begrijpe-
lijk, geweld moet je onder controle houden, wantrouwen zelfs. Daarom is de 
macht over de politie doorgaans verdeeld en wordt concentratie van die macht 
in een politieke hand met wantrouwen bezien. Wie controleert de wachters?78 
Over de spanning tussen ondergeschiktheid en autonomie gaat dit hoofdstuk.

77 G. Bouman in, Tijdschrift voor de Politie. Van Hoorn & De Jong (2015). 
78 Het citaat is toegeschreven aan de Romeinse schrijver Juvena en weergeven in zijn Satires 

(Satire VI, 347–348).
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Ik onderscheid drie typen politiechefs; elk van de typen verwijst naar een 
andere institutionele setting en dus een andere relatie met politie macht. Het 
eerste type is de politieke politiechef, gekozen door de bevolking en voor zijn 
functioneren en de continuïteit van zijn carrière rechtstreeks afhankelijk van 
het stemgedrag van de bevolking. De gekozen sheriff is daar een voorbeeld 
van. Hij is hier alleen theoretisch van belang, ik noem hem voor de volledig-
heid. Het tweede type is de bestuurlijke politiechef. Dat type heeft een amb-
telijke status maar een eigen positie, formeel of feitelijk, die hem betrekkelijk 
onafhankelijk maakt van politieke sturing. De gemeentelijke traditie van poli-
tiechefs hoort hier thuis. Het derde type is de ambtelijke politiechef, die als 
uitvoerend orgaan in dienst is van hoger ambtelijk of politiek gezag en geen 
eigen positie heeft. Dit type past in de Rijkspolitietraditie.

In de ordening van de verhouding tussen politieke macht en politie – de insti-
tutionele setting – komen in dit hoofdstuk twee onderwerpen aan de orde: het 
beroep op waarden dat de ondergeschiktheid van de politie ter discussie stelt 
en kan bedreigen en de deelname van politiechefs aan het publieke debat over 
maatschappelijke problemen; de signaleringsfunctie van de politie, zoals dat 
tegenwoordig heet.

2. Het beroep op waarden: de verzelfstandigingsdreiging of de 
 bestuurlijke belofte

Politiewerk heeft een belangrijke waardencomponent. In de tijd van de oplei-
ding van de generatie politiechefs die de reorganisatie van 1993 voor zijn reke-
ning nam, waren die waarden sterk juridisch bepaald. De rechtvaardiging 
van politieoptreden en ook de centrale ethiek van het politieoptreden werden 
gestuurd door algemene rechtsstatelijke uitgangspunten en veel meer nog 
door het strafrecht. Zonder te stellen dat die visie nu erg wettisch was – de 
Nederlandse politie is nooit sterk wettisch geweest – was toch de oriëntatie 
vooral juridisch. Dat gold ook voor de scholing – de indoctrinatie zelfs –, ook 
die was sterk juridisch van aard. De omslag van het denken na de onrust in 
de jaren zestig en zeventig lag in de eerste plaats daarin, dat de dominantie 
van het strafrecht verdween en plaats maakte voor een meer maatschappe-
lijke, nauwkeuriger nog een politieke dimensie: de oriëntatie van de politie 
op de bevolking, met acceptatie en vertrouwensbehoud als doel. In de tweede 
plaats was het een verwijzing naar politieke en bestuurlijke overheden als de 
verantwoordelijken voor de oplossing van maatschappelijke problemen zodat 
de politie minder hoefde te dweilen met de kraan open (‘heilloze repressie’) 
en in de derde plaats een herijking van het instrumentarium: een voorkeur 
voor niet-repressieve methoden en het vermijden van dwang, sanctionering 
en geweld. Die lijn van denken liep parallel met de binnen het ministerie van 
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Justitie en het OM gegroeide opvatting dat strafrecht een ultimum remedium 
was en bij voorkeur niet zou moeten worden toegepast.

De waardengedrevenheid die de politiechefs in 2005 in Politie in Ontwikkeling, 
hun visie op de toekomst formuleerden is een verwijzing naar de waarden van 
de rechtsstaat, de Grondwet en de conventies betreffende de rechten van de 
mens. In PIO wordt gesproken van ‘een aan haar professie gelieerde zelfstan-
digheid’ die zich laat typeren als ‘in gebondenheid vrij’ (Projectgroep 2005). 
Die oriëntatie verwarmt, omdat daaruit een beeld opdoemt van een politie-
leiding die heel bewust en in en in fatsoenlijk met vraagstukken van macht 
en sturing omgaat. Sommigen van hen verwijzen in dat opzicht uitdrukkelijk 
naar de Tweede Wereldoorlog en de dubieuze rol die de politie in de loop van 
de oorlog ging vervullen (Meershoek 1999). De verwijzing naar Grondwet en 
mensenrechten is als gezegd een abstrahering van de meer specifieke wetsar-
tikelen en voorschriften die de politie sterker richten op uitvoering van taken. 
In de abstrahering zit ook interpretatieruimte, een eigen interpretatieruimte 
voor politiechefs. Politiechefs claimden zo een eigen toetsingsruimte van hun 
beslissingen en van de opdrachten van het gezag op waarden.

‘Er werd ook niet voldoende nagedacht wat het nu betekende, “waakzaam en dienst-
baar aan de waarden van de rechtstaat”. Wij zijn dienstbaar aan de rechtstaat. Wij 
zijn een waardengestuurd bedrijf. We gaan voor vrijheid, rechtvaardigheid, solida-
riteit en gelijkwaardigheid. Wij worden wat mij betreft aangestuurd door de waar-
den van de rechtsstaat. Die gelijkwaardigheid staat diep in mijn ziel gegrift omdat 
we moesten worstelen met ik noem het maar even het hedendaags fascisme van de 
Geert Wildersen van deze wereld. Van die mensen die voortdurend polariseren en 
in de bus blazen met fitna-achtige dingen. Ze bewerkstelligen dat er gedoe is om 
vervolgens te kunnen zeggen dat er gedoe is. Wij deden niets anders dan proberen 
te investeren in relaties om mensen op een gelijkwaardige manier te benaderen, te 
proberen de vrede te bewaren.’ De sterke waardengedrevenheid binnen de top 
van de politie is opvallend, maar ze is niet nieuw. Vermoedelijk is ze al aanwe-
zig bij de hervormende politiechefs van de industriële revolutie. Er is vanaf de 
groei van de moderne politiezorg in het begin van de twintigste eeuw al een 
beweging die de politie en haar taak duidt in ethische zin. Het is een bewe-
ging die als functie had de politietaak los te maken van haar ‘platte’ machts-
component, een beroep waarvoor je uitsluitend grote handen nodig had en 
als marechaussee een paard en een klewang, en om te gaan bouwen aan een 
ook onder de bevolking gerespecteerde politiezorg die uit meer bestond dan 
dat. Van Waning sprak van de ‘zedelijke taak’ van de politie, een beroep met 
idealen (Van Reenen 2013).

De zoektocht naar eigen ruimte leidt tot de vraag waar de grenzen van de 
ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag liggen. Een eigen beoordelings-
kader impliceert een beperking van de ondergeschiktheid aan het bevoegd 
gezag. De politie wordt een minder gehoorzaam uitvoerder, Maar wanneer 
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ontstaat er een plicht tot ongehoorzaamheid? Ondergeschiktheid is politie-
chefs met de paplepel ingegeven. Het is een deel van hun cultuur. We hoorden 
het de regiochef van Rotterdam-Rijnmond zeggen tegen zijn staf, die boos was 
omdat Meijboom het veld moest ruimen na de rellen in Hoek van Holland: 
als de politiek spreekt wijkt de ambtenaar. Maar de vraag naar de grenzen 
blijft. Hij wordt actueel wanneer politici uitspraken doen die strijdig zijn met 
de Grondwet. ‘Pim Fortuyn, achteraf van een andere orde dan Wilders, had het 
over het afschaffen van artikel 1 van de Grondwet. Toen hebben we in de kelder van 
Warnsveld op een avond gesproken over de Weimarrepubliek. Hoe ver gaat dit? Wat 
betekent het wanneer wij binnenkort door het gezag worden ingezet op een manier 
die strijdig kan zijn met onze waarden?’ Het perspectief van een stembusover-
winning van de PVV en een eventuele regeringsdeelname van de PVV houdt 
de vraag naar de grenzen van de ondergeschiktheid van politiechefs en hun 
organisatie actueel. Want wat doet de nationale korpschef of wat doet een poli-
tiechef wanneer van hem wordt gevraagd om opdrachten uit te voeren die op 
gespannen voet staan met de Grondwet?

De praktische relevantie van de waardendiscussie onder politiechefs werd dui-
delijk door de manier waarop de korpschef van Amsterdam-Amstelland met 
het aangekondigde boerkaverbod omging.

Het boerkaverbod, Suriname en de Grondwet
‘Vijf jaar later zaten we met de discussie over het boerkaverbod. Het was toen 
nog geen wetgeving. Ik werd geïnterviewd en heb daar toen een opmerking over 
gemaakt, heel bewust. Als het erom gaat dat ik word ingezet als instrument, dat 
ik moet optreden op een manier die in strijd is met artikel 1 van de Grondwet, dat 
gaat me niet gebeuren als politiebaas. Dat ga ik niet doen. Dat leidt natuurlijk tot 
een enorme heisa, zo van de korpschef handhaaft niet. Het ging er mij om dat de 
dienders zouden begrijpen dat het mij ernst is met dat artikel. Ivo Opstelten belt 
dan en zegt: “Ik neem aan dat ook in Amsterdam de wet uitgevoerd blijft worden.” 
Ik zeg dat dat zeker het geval is. En dan bericht hij aan de Kamer, die vragen heeft 
gesteld, dat wij een verhelderend gesprek hebben gehad en dat de wet gewoon wordt 
uitgevoerd. En gaat over tot de orde van de dag.’
‘Wij hebben ook Suriname geholpen. We hebben ze geholpen met gebouwen, met 
opleiding, al het afgeschreven meubilair ging erheen. We hebben zeven of acht 
politiebureaus gebouwd of gemoderniseerd. Het ging mij vooral om de cellen en 
celcapaciteit, die moesten menswaardig worden, dat had met mensenrechten te 
maken. Hoe daarmee omgegaan werd was schandalig. Vijfendertig mensen in een 
cel, noem maar op. Toen gebeurde er iets. We voelden met zijn allen aankomen 
dat Bouterse aan de macht kwam. Ik heb gezegd, ik vind alles best, maar als die 
man aan de macht komt stoppen we ermee. Bouterse kwam aan de macht en het 
eerste wat ik deed, was zeggen dat de Nederlandse politie de Surinaamse politie 
niet langer ondersteunt. (…) Ik kreeg de Minister van BZK aan de lijn en die nam 
afstand. Die van Justitie, Hirsch Ballin, moest ook formeel en publiekelijk afstand 
van mij nemen, maar die belde mij ’s avonds thuis op. Hij vond het vervelend dat 
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hij afstand had moeten nemen, hoopte dat het de persoonlijke verhouding niet zou 
verstoren en hij was het persoonlijk met me eens. Een dag later is er Sail Amster-
dam en we treffen elkaar. Ja, dat moet toch uit de wereld, zei hij. Morgenochtend 
bij mij op het  ministerie. Buitenlandse Zaken zat erbij, ik dacht met een DG. De 
BuZa-man zegt: schandalig die agent die maar meent dingen te moeten zeggen, 
schandalig…. Dat werd dus een buitengewoon kil en vervelend gesprek, toen ontplof-
te Hirsch  Ballin en gaf die man college over de rechtsstaat, het moet hem nu nog 
heugen. Natuurlijk het kon formeel niet. Maar toch. Ik zet dat op een rijtje omdat 
het allemaal met waardensturing te maken heeft. Als je iets niet met je geweten in 
overeenstemming kunt brengen, dan moet je het dus niet doen. Dan kan het zijn dat 
er mensen tegen je zeggen, zoek een andere baan, dat snap ik.’

Het is ‘exit’, ‘voice of loyalty’, in de terminologie van Hirschman (1970).

De visie van een betrekkelijk autonome politiechef is enigszins verwant aan 
de positie van de politiechef in Engelse politiekorpsen. De leiding van de poli-
tiekorpsen in Engeland verantwoordt zich slechts aan de rechter en niet aan 
de overheid. Er zijn, niet verbazingwekkend, Nederlandse politiechefs die zich 
in de Engelse en Scandinavische politietraditie plaatsen: ‘Wij zijn te vergelijken 
met de Angelsaksische en de Scandinavische politie. Daarmee moet je ons verge-
lijken. Niet met Frankrijk en Duitsland.’ Maar de Britten hebben een common 
law-systeem, en wij toch een civil law-stelsel. In dat continentale civil law-
system past, dat de politie ondergeschikt is aan andere overheden en dat een 
politiek verantwoordelijke verantwoording aflegt over het handelen van de 
politie, niet de politie zelf. Ondergeschiktheid dus aan hoger ambtelijk of poli-
tiek gezag. En daar botst, in ieder geval in theorie, de waardenoriëntatie van 
de politie, wanneer zij wordt doorgezet in eigenstandig waardengeoriënteerd 
gedrag, op een centraal uitgangspunt van de rechtsstaat. ‘Radicale rechtssta-
telijkheid onttrekt zich aan de eis van ondergeschiktheid’ schreef ik elders 
(Van Reenen 2006). Wanneer de rechter wetgeving al niet aan de Grondwet 
mag toetsen, waarom zou de politie zich een verwante vrijheid dan wel mogen 
permitteren? Het begin van een antwoord is te vinden in de gemeentelijke 
politietraditie. De gemeentelijke politiechef had een bestuurlijke positie. Hij 
dankte die aan zijn baas: de burgemeester, die als niet gekozen bestuurder een 
grote mate van vrijheid had bij het besturen van de stad zonder dat die vrijheid 
te sterk werd ingeperkt door electorale of partijpolitieke motieven.

Alle 26 regionale korpschefs stemden in met de notie van waardengedreven-
heid van de politie. Het is van belang om dat vast te stellen; maar ook dat 
ze niet allemaal even enthousiast waren over de tekst. Die waardengedreven-
heid komt terug in de teksten van de Nationale politie. Maar voor die Natio-
nale politie zijn de institutionele kaders veranderd. De nationale korpschef is 
ondergeschikt aan de minister; die kan hem zelfs directe aanwijzingen geven. 
Een ambtelijke relatie dus, geen bestuurlijke.
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Authenticiteit
Authenticiteit, een begrip dat opgeld doet in de vorming van politiechefs, is 
gekoppeld aan ‘waardengedrevenheid’: de eigen handelings- en beslissings-
ruimte die de politie en de politietop claimen binnen de grenzen van de 
rechtsstaat. In de discussie over de ondergeschiktheid van de politie speelt 
deze claim op eigen ruimte een belangrijke rol. Authenticiteit staat dan voor 
persoonlijke authenticiteit, weerbaarheid zou je kunnen zeggen, maar ook 
voor de rol die de politiechef heeft als representant van een waardengedreven, 
authentiek, politiekorps. Authenticiteit van politiechefs heeft ook een andere 
functie. Het helpt om met de spanningen en met risico om te gaan. Als een 
politiechef opmerkt dat zijn beroep ruw is geworden, helpt authenticiteit om 
weerstand te bieden tegen druk van media, van bestuurders en van de poli-
tiek. ‘Omdat ik in mijn hoofd heb geprobeerd onafhankelijkheid te creëren, denk 
ik, als het misgaat, dan ga ik schoffelen in het plantsoen, Ik heb met mijn vrouw 
afgesproken dat ik me niet laat binden aan dit vak. Als het misgaat, gaat het mis, 
dan ga ik iets anders doen, maar ik laat me niet ongelukkig maken. Daarmee creëer 
je een stuk onafhankelijkheid in je hoofd.’

Opeenvolgende politiechefs van Amsterdam creëerden een deel van die onaf-
hankelijkheid ook, door in hun arbeidsovereenkomst op te laten nemen dat 
zij tot hun pensionering recht hadden op hun salaris, ook wanneer zij eer-
der zouden vertrekken. Ze waren zo van de financiële afhankelijkheid van de 
werknemer af.

Authenticiteit helpt bij het beslissen in situaties die zich kenmerken door een 
hoog afbreukrisico. ‘Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is het zoeken naar inner-
lijke rust, vanuit rust ben ik beter in staat in verbinding te komen met anderen. 
Rust zonder mijn bevlogenheid te verliezen, dit heeft me veel krachtiger gemaakt.’

Professionele ruimte
Bij de eigen waardenoriëntatie past een claim voor een eigen professionele 
ruimte. ‘De Nederlandse politie is een professionele organisatie met een eigen 
verantwoordelijkheid (…). Zij oefent haar vak op deskundige wijze uit, met een 
aan haar professionaliteit gelieerde zelfstandigheid. Deze professionele ruimte 
wordt met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de gezagsdragers 
ingevuld. (…) Nodig is daarom dat de politieorganisatie als geheel meer pro-
fessionele ruimte krijgt, waarin het accent niet ligt op sturing vooraf, maar 
op (horizontale) verantwoording achteraf wat betreft de resultaten waaraan de 
politie zich heeft verbonden’ (Politie in Ontwikkeling 2005, 73). De politie was 
dus in de ogen van de politiechefs geen passieve speler. De publicatie van deze 
opvatting leidde tot reacties bij bestuur en het OM. Die waren afwijzend, om 
twee redenen. In de eerste plaats leek het erop dat de politie alleen achteraf 
verantwoording af zou leggen – horizontaal (die term was bovendien ondui-
delijk, sterker nog, in de context verdacht) – en dat ze niet vooraf nauwkeurig 
gestuurd wenste te worden. In de tweede plaats werden vooral de hoofdlet-
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ters in MET als provocatie ervaren. In de praktijk heeft de politiechef steeds 
een belangrijke stem in het ontwerp van de organisatie van het korps, in de 
strategie ervan en de werkwijzen. ‘Ik heb weleens nee gezegd tegen mijn bur-
gemeester’, zeggen meerdere politiechefs. Dat is de meest vierkante manier 
waarop zij hun eigen positie markeren, maar er zijn veel subtielere manieren 
en die worden doorgaans gebruikt: overleg met, vooroverleg via, advies aan, 
uitstel, en soms scherpe discussie met de gezagsdragers: burgemeester of 
Hoofdofficier van Justitie. De ruimte is er dus al.

De notie van de professionele ruimte is overgenomen door de Nationale poli-
tie. Er ontstaan bewegingen van mensen binnen de politie om het uitvoerende 
werk anders te organiseren en de politie zo te beschermen tegen sturing van-
uit de hiërarchie. Meer autonomie in de uitvoering; professionele ruimte als 
te beschermen autonomie ook binnen de organisatie.

Het verwijt aan de politiek: leuterkonten
De ambtenarij dient de politiek. Zij is stil en volgend. Regionale korpschefs 
die Politie in Verandering als richtinggevend principe omarmden, negeerden 
dat ambtelijke uitgangspunt. Nordholt illustreert in een interview met Coen 
Verbraak zijn opvatting over professionaliteit en zijn dédain voor politici:

Nordholt: ‘Ik vond dat ik als hoofdcommissaris dingen moest kunnen zeg-
gen. Op het ogenblik is er geen enkele hoofdcommissaris die zich ergens nog 
publiekelijk over uitlaat. Omdat ze allemaal monddood zijn gemaakt. Als poli-
tiechef heb je je ogen en oren open. Er is niemand in de stad die een bredere 
scope heeft. Je kunt alle problemen helder overzien. Waarom zou je ze dan 
vervolgens niet aan de kaak stellen?’

Verbraak: Dat kan toch ook in een gesprek onder vier ogen met de burgemees-
ter?’’

Nordholt: ‘Dat werkt natuurlijk nooit. Je moet het naar buiten brengen, je 
moet zeggen wat er aan de hand is.’

Verbraak: ‘De politiek stoorde zich destijds zeer aan u: “Eric Nordholt waar-
schuwt voor de vierendertigste keer”.’

Nordholt: ‘Ja, daarom noemde ik ze ook leuterkonten. Want weet je nog waar 
ze kwaad over waren? Dat ik iets zei over criminele Antillianen. Ik stelde ruim 
tien jaar geleden een probleem aan de orde, dat nadien alleen maar verergerd 
is. Men zegt dat Bolkestein de eerste was die erover begon, maar dat klopt 
niet. Ik was de eerste. Bolkestein is een paar keer bij mij op bezoek geweest 
om te praten over de Antilliaanse en Marokkaanse problematiek. Ik heb hem 
uitgelegd wat er aan de hand was. Dat heeft hij later in zijn verhaal verwerkt. 
Hij was de enige die zich er toen voor interesseerde.’
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Nordholt was de meest uitgesproken representant van een groep politiechefs 
met een andere opvatting over de verhouding tussen het politieke niveau en 
dat van de – naar Weber – anonieme, kleurloze laag uitvoerders binnen het 
ambtelijk apparaat. Die stroming werd verwoord door bijvoorbeeld Welten en 
Stikvoort, beiden voorstanders van een politiechef met een publiek bestuurlijk 
profiel. Voor de rest kroop de nieuwe generatie in haar schulp en liet weinig 
van zich horen. Het is te gemakkelijk om de brede verantwoordelijkheid en de 
bijbehorende vrijheid die politiechefs als Nordholt claimden af te doen als een 
historische aberratie. Daarvoor zijn de thema’s die daaronder liggen te belang-
rijk. Ze zijn nog steeds actueel en ze duiken op in de beleidsdocumenten van 
de Nationale politie: waardenoriëntatie, authenticiteit en professionele ruimte. 
De discussie is nog niet voorbij, het streven naar afstand van de politiek ook 
niet.

Vanuit het perspectief van diegenen die de politie zien als ambtelijke uitvoer-
ders, de snelle critici van de uitspraken van politiechef Vissers bijvoorbeeld 
over de hoogte van verkeersboetes, is de ruimte van bestuurlijke politiechefs 
al snel een signaal van de verzelfstandiging van de politie.

3. Tussen signalering en agendering: de politieke dreiging

Meteen bij zijn installatie in 1987 gooide Nordholt, nieuw aangetreden als 
hoofdcommissaris van Amsterdam, de knuppel in het hoenderhok van de 
verhouding tussen de politiek in het algemeen, de regering in het bijzonder 
en politiechefs in het algemeen en die van Amsterdam in het bijzonder. ‘De 
overheid toont te weinig visie, het beleid ondersteunt het werk van de politie 
onvoldoende’, aldus Nordholt. Op een politiesymposium daarna in hetzelfde 
jaar haalde hij fel uit naar de ‘ambtelijke schijnwereld’. In een discussie met 
premier Lubbers twee jaar later hekelde hij de ‘onbalans’ tussen wat politieke 
partijen naar buiten brengen en datgene waar ze werkelijk inhoudelijk mee 
bezig zijn. ‘Hoe kunnen partijen criminaliteitsbestrijding inzet maken van 
verkiezingen zonder dat ze naar mijn mening enige visie daarop hebben?’ In 
1991 baarde Nordholt opzien met de uitspraak dat de kans op rassenrellen in 
Nederland snel toenam. Europa wordt overspoeld met vreemdelingen, zei hij, 
met name uit Afrika. In Amsterdam alleen al liepen toen volgens Nordholt 
30.000 illegalen rond, de jeugdigen onder hen namen 90 procent van alle 
overvallen, straatroven en inbraken in de stad voor hun rekening. ‘Ze gaan 
jattend, stelend, rovend en dealend door het leven’, zei Nordholt tegen het 
Algemeen Dagblad. Zij zouden moeten worden uitgezet, maar een uitsluitend 
harde aanpak zou ‘ongelukken’ veroorzaken, was de angst op politiek niveau.79

79 We blijven nog even bij Nordholt.
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Kortweg komt de positie van de groep politiechefs, waarvan Nordholt de 
scherpst formulerende representant was, erop neer dat de politie last heeft 
van slecht of uitblijvend overheidsbeleid en dat de politiechef dus een plicht 
heeft om te waarschuwen tegen zulk beleid. Slecht overheidsbeleid geeft open-
bareorde- en criminaliteitsproblemen. Het beleid ondersteunt de politie onvol-
doende, zo wordt dan het verwijt, in plaats van het oude verwijt dat na 2000 
versterkt terugkwam, dat de politie onvoldoende werk maakt van de opsporing 
van strafbare feiten en dus meer moet presteren.

Mertens en Spanninks (2013) volgden dezelfde redeneerlijn als Nordholt en 
zijn collega’s voor de inspecties bij de ministeries. Leiders van handhavende 
en toezichthoudende organisaties beschikken, anders dan beleidsontwikke-
laars, over informatie en deskundigheid over de werkelijkheid. De leiders van 
handhavingsorganisaties komen uit een andere werkelijkheid en spreken een 
andere taal dan de politicus of de ambtelijke topbeleidsambtenaar (Mertens 
& Spaninks 2013). Een inspecteur-generaal zou volgens Mertens een publiek 
herkenbare functionaris kunnen zijn die zich in zijn publieke optredens goed 
bij zijn onderwerp houdt, maar wel duidelijk laat zien voor welke maatschap-
pelijke waarde hij staat. Hij is daarmee de representant van die waarde en 
activeert bij tijd en wijle verantwoordelijkheden van degenen die in de samen-
leving hierop aanspreekbaar behoren te zijn. Hij is de verpersoonlijking van 
de evidence based beleidsvorming (Mertens & Spaninks 2013). Het is de actuele 
verwoording van een verantwoordelijkheid, een taakopvatting en een kennis-
domein die in de jaren negentig dominant waren en die daarna in visiedocu-
menten expliciet werden verwoord.

Pijnlijk werd de terughoudendheid van politiechefs na 2000 wanneer iemand 
namens de hele politie woordvoerder moest zijn. Het lukte nauwelijks om 
daarvoor een speekbuis te vinden. ‘De filefuik80 was een heel merkwaardige situ-
atie. Je zag op de televisie mensen zich daar heel boos over maken of in ieder geval 
daar iets van vinden. Na drie dagen werd ik gebeld door Pauw en Witteman en ook 
door kranten, of ik daar commentaar op wilde leveren. Ik zei nee: dat doe ik niet 
want daar ga ik niet over. Vervoeg je maar bij de RKC en bij het NPI. Dat deden 
ze, maar ze kwamen terug met de mededeling dat niemand iets wilde zeggen, of 
ik het toch niet wilden doen. Nee, zei ik: dat doe ik niet. Ik baalde daar wel van, 
want ik vond dat we daar allang hadden moeten zitten. Ik heb de voorzitter van 
de RKC gebeld en heb gezegd wij moeten reageren, we moeten hier iets van vinden. 
Dat gebeurde niet. Vijf dagen later werd ik weer gebeld door de pers, ik weer de voor-
zitter gebeld en gezegd: we moeten iets doen. Wil jij het doen, vroeg hij toen, ik vond 

80 Op 22 oktober 2011 reed een automobilist in op een door de politie gecreëerde filefuik op 
Rijksweg A2 bij Abcoude. De bestuurder van een daar stilstaande auto overleed daardoor. 
De politie achtervolgde de man die eerder zonder betaling was weggereden bij een benzine-
station. Hij negeerde stoptekens en poogde politie auto’s van de weg te drukken, waarbij hij 
een aantal aanrijdingen met politieauto’s veroorzaakte.
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dat slecht, want het had veel meer voor de hand gelegen dat de voorzitter het zou 
doen. Je moet een talking head zijn in dit soort gevallen. Maar Leon en ook andere 
korpschefs wilden niet. Ik vind dat we echt slecht communiceren in dit soort situa-
ties en ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Een aantal collega’s nam me dat 
overigens niet in dank af, zo van: hij moet weer zo nodig, maar dat terzijde. Maar 
onder die filefuik voelde ik me ook niet echt prettig. Het incident gebeurde onder 
de verantwoordelijkheid van het KLPD en de regio Utrecht, dus die hadden het 
kunnen doen, maar ook een van de boards van de Raad.’ Deze regiochef deed het 
na heel veel aandringen. De voorzitters van politievakbonden, toegankelijk en 
goed geïnformeerd, werden vervolgens de spokespersons voor alle politieon-
derwerpen in de media. ‘Dan gebeurt er iets heel simpels, wij zijn een vakbond. 
De politiebonden komen oorspronkelijk voort uit het vak. Waarom praten wij, mijn 
collega’s en ik, veel op tv? Omdat politiebazen dat niet meer doen.’

De stilte van de politiechefs na 2000 laat zich gemakkelijk, te gemakkelijk 
wellicht, verklaren door het optreden van hun voorgangers die vrijmoedig 
pers en publiek tegemoet gingen, soms met een taalgebruik dat zo helder was 
dat politici en bestuurders zich geschoffeerd voelden. De nieuwe politiechefs 
pasten in het beeld van de hoge ambtenaar. Deskundig, loyaal en onzichtbaar. 
Ze waren instrumenteel geworden aan bestuur en politiek. Het was ook las-
tig om in het regionale bestel iemand te vinden die ‘de politie’ vertegenwoor-
digde, want die bestond niet en commentaar leveren op een incident waarvoor 
een andere politiechef verantwoordelijk is, dat was heel moeilijk. Maar steeds 
waren er uitzonderingen, politiechefs die het als hun taak zagen om in het 
publiek hun opvattingen over voor hun beroep relevante zaken te ventileren.

We zullen in het vervolg nog zien dat de vorming van de Nationale politie ook 
disciplinering met zich meebracht. ‘De sterke taal van de nationale korpschef, 
die dingen uitstraalt of neerzet. Daar vloeien stijlen van werken uit voort, die con-
traproductief kunnen werken; de disciplinering, de hiërarchiering, waar tegelijker-
tijd ook de korpsleiding en de eenheidschefs mee worstelen.’

3.1. Het bestuurlijke model van de politiechef

Ja, het publiekelijk aansnijden van Ghanezenproblematiek, van Antillianen-
problematiek, van de hopeloosheid van het drugsbeleid, van de vertekening 
van het probleem van Marokkanen in Gouda, van de tekorten bij de politie-
korpsen, van de redelijkheid van de salariseisen van politiebonden en van nog 
veel meer issues, bracht de politiechefs van de generatie die de reorganisa-
tie van 1993 hadden gerealiseerd soms op het terrein van de politiek en het 
bestuur: daar moest immers steeds de oplossing van de problemen die werden 
aangedragen vandaan komen en daar zat ook de gevoeligheid. Dat lukte niet 
steeds. De politiechefs gingen zo de politieke agenda’s mede bepalen en, en 
dat was even hinderlijk, want ze stelden impliciet regeringen en stadsbesturen 
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in gebreke. Dat hinderde politieke partijen, bestuurders en ministers in toe-
nemende mate. Politiechefs waren een politieke factor geworden.

De verklaring voor de vrijmoedigheid van de politiechefs is eenvoudig:
a. Ze vloeit voort uit de in de jaren zeventig ontwikkelde visie op de rol van 

de politie. Daarin is het een van de taken van de politiechef om het bestuur 
en de politiek te wijzen op de maatschappelijke problemen die hij ziet en 
die van belang zijn voor het werk van de politie en meediscussieert over de 
oplossing daarvan.

b. Ze vloeit voort uit het inzicht dat een publieke representatie van de politie 
door een gezaghebbend politiechef van belang is voor het vertrouwen van 
de bevolking in de politie.

c. Ze vloeit voort uit het inzicht dat publiciteit een managementinstrument is 
voor politiechefs van grote organisaties.

In deze visie is een goed publiek profiel een voorwaarde voor goed politie-
leiderschap. Je kunt het een bestuurlijk profiel van politieleiderschap noe-
men. Daarnaast staat dan het ambtelijke profiel van de politiechefs van na 
2000. Binnen dat profiel is de politiechef vooral een neutrale uitvoerder van 
opdrachten en taken zonder publiek gezicht. Dit ambtelijke profiel heeft zich 
bij de start van de Nationale politie voortgezet en is daar zelfs aangescherpt. 
De vraag of een meer bestuurlijk en publiek profiel van de politiechef toch 
gewenst is, is echter niet verstomd. Politiechefs blijven zoeken naar ruimte 
om hun expertise en gezag in te zetten bij de hantering van maatschappelijke 
problemen en voor de belangen van hun organisatie.

Intussen, dat wil zeggen vanaf de eeuwwisseling, is ook de aard van de publi-
citeit snel veranderd. De dynamiek van de medialogica binnen wat eerder de 
dramademocratie is genoemd, heeft publiciteit een nieuwe en sterk politieke 
dynamiek gegeven. De stijl van de media was veranderd, de inhoud van de 
boodschap ook en, het meest riskant, de politieke dynamiek van het media-
logische spel. Korpschefs, regionaal en landelijk nu, en politiechefs worden 
met die nieuwe dynamiek geconfronteerd en moeten zich daartoe verhouden. 
Het vraagt nieuwe strategieën, nieuwe vaardigheden van politiechefs en ook 
een voortdurend oog op de politieke aspecten van medialogica. Zeker met een 
nationale politie waarvoor de minister politieke verantwoordelijkheid draagt, 
is een adequate hantering van voorlichting en media-exposure door politie-
chefs noodzakelijk.

3.2. Nationale representatie

De per 1 januari 2013 benoemde politiechef voor de nieuwe politieregio 
West-Brabant/Zeeland, deel van de Nationale politie, werd twee weken na 
zijn benoeming geïnterviewd door Omroep Brabant. Hij gaf bij die gelegen-
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heid zijn visie op de hoogte van verkeersboetes. Die boetes waren eerder fors 
omhoog gegaan. De politievakbonden hadden eerder opmerkingen gemaakt 
over die verhoging naar aanleiding van klachten van hun leden die moeite 
hadden om processen-verbaal op te maken voor overtredingen. Ze vonden de 
boetebedragen onevenredig hoog. In het interview meldde Vissers: ‘Ik merk 
dat onze collega’s echt aarzeling hebben en soms zelfs niet meer optreden, 
omdat ze boetes van 200 tot 300 euro voor een verkeersovertreding veel te 
hoog vinden. Agenten willen liever wat vaker schrijven voor kleinere boetes, 
dan in één keer dit soort klappen uitdelen. Ik denk dat we met de hoogte van 
de boetes echt zijn doorgeschoten (…). We zijn loyale ambtenaren. Dus als hij 
(de minister) zegt dat de boetes zo hoog zijn, dan zijn ze zo hoog. Dan moeten 
we gewoon ons werk doen. We zeggen ook: jongens, het is vervelend maar je 
moet ze wel uitschrijven. Maar ondertussen merk ik dat de agenten het hoge 
boetes vinden en ze zeggen ook tegen mij dat ze een hoge drempel voelen om 
ze uit te schrijven.’

De dag daarop al reageerde de minister van V&J in de Tweede Kamer. In het 
vragenuurtje zei hij dat hij bepaalt hoe hoog de boetes in Nederland zijn en 
niet de politie. Vissers had zijn mond moeten houden en de minister herkende 
zich niet in de woorden van de politiechef. De hoge verkeersboetes zouden 
de veiligheid alleen maar ten goede komen. Vissers moet zich niet met de 
hoogte van de boetes bemoeien ‘maar alleen met de uitvoering en naleving 
ervan’81. Gewoon uitvoeren wat beslist is; je minister – de politie had in 2012 
voor het eerst een minister – niet in verlegenheid brengen en je alleen met de 
uitvoering bezighouden: dat was de nieuwe werkelijkheid. Je kunt verdedigen 
dat vanuit de professionaliteit van de politiechef een opmerking als die van 
Vissers op zijn plaats is, maar dat was al na 2000 in het oude politiebestel 
nog maar voor een paar politiechefs weggelegd. Na 2012 zouden politiechefs 
hun mond gaan houden, tenzij ze toestemming hebben van de nationale 
korpschef. Sindsdien zijn politiechefs alleen in de publiciteit wanneer daar-
over overleg is geweest met de nationale korpsleiding. De nationale korpschef 
bepaalt wie van de politiechefs in de publiciteit komt. In dat opzicht is de tele-
visie het meest gevoelig, maar het is een algemene regel. ‘Het is al een aantal 
malen gebeurd dat Gerard gezegd heeft: het gebeurt niet, het gebeurt gewoon niet, 
klaar. Dat zou voor een persbericht in theorie ook kunnen gelden.’ Er is met de 
komst van de Nationale politie een nieuwe orde ontstaan. De politieke verant-
woordelijkheid van een minister voor de politie als geheel heeft politiewerk in 
een landelijke politieke en medialogische omgeving geplaatst, met de eigen 
dynamiek die daarbij hoort. De minister heeft dus een politiek belang bij de 
beheersing van het medialogische spel en bij de controle op de publieke uitin-
gen van politiechefs.

81 http://nos.nl/artikel/462091-opstelten-wijst-politiechef-terecht.html.
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Het politieke belang van publiciteit kwam ook naar voren in de oekaze van de 
minister tijdens de voorbereiding van het Nationale politiebestel dat hij tijdens 
de fase van de kwartiermakers het publieke gezicht van de politiereorganisatie 
zou zijn. De kwartiermakers hoefden niet in de media. Alle aanvragen voor 
media optredens – en dat waren er heel veel – werden allemaal afgewezen in 
samenspraak met V&J.82 De benoemingen van de kwartiermakers waren ook 
eerder bekend bij de buitenwereld dan binnen de korpsen, ze mochten niet 
op de politie-intranetten worden gezet van V&J. Hetzelfde gebeurde met de 
benoeming van de politiechefs. De regie was aan de minister. Pas na 3 januari 
2013 kon Bouman intern een gezicht gaan krijgen via interviews en werk-
bezoeken. Vervolgens moest hij ook een extern gezicht krijgen. Er is daarna 
sprake geweest van een soort casting van de nieuwe korpschef, ‘want bepaalde 
dingen moet je met hem doen en andere dingen niet’ aldus zijn hoofd voor-
lichting. ‘De minister wil graag een gezicht voor de hele politie: de korpschef moet 
een bekende Nederlander worden, maar wij hebben daar binnen de leiding van de 
Nationale politie andere ideeën over. Gerard komt alleen op de proppen bij belang-
rijke zaken. Voorbeelden: geweld tegen politiemensen, PTSS, beleidsaangelegen-
heden, het verwijt van racisme etc.’ Bij zaken die met het optreden binnen een 
gemeente te maken hebben, is de burgemeester of de betreffende politiechef 
aan het woord. De casting heeft naast de onderwerpen waarvoor de korpschef 
aan de bak is ook met het type persoonlijkheid te maken. ‘Bouman gaat ook 
in een televisieprogramma een robbertje vechten niet uit de weg. Daar moet dus 
op gestuurd worden.’ Er is begrip voor de eigenheid van de nieuwe baas: ‘Hij 
kan de interne organisatie neerzetten, maar heeft geen talent om boegbeeld te zijn 
van de politie in de pers, iemand die het verhaal vertelt van de Nationale politie, 
die visie ontwikkelt. Hij is wel de juiste man voor dit moment, de neuzen worden 
gericht, de organisatie moet worden opgezet. Intern worden de neuzen wel gericht, 
maar extern moet er nog wel wat gebeuren. De vervolgfase moet zijn dat iemand 
het verhaal vertelt van de Nationale politie.’

De rol van de korpschef, rechtstreeks onder de minister, wordt ook in de 
medialogische context getrokken. Ook van hem wordt gevraagd dat hij zich 
het adagium van topambtenaren dat hun belangrijkste rol is om de minis-
ter te beschermen, eigen maakt. Maar daar schuurt het, hij heeft een ander 
soort organisatie onder zich en daarnaast heeft hij een andere verhouding met 
de politiechefs die de eenheden leiden. Die hebben in de trant van de oude 
bestuurlijke positie onder burgemeesters eigen ruimte en die beschermen ze 
ook. ‘Als ik een interview doe met een journalist van de Volkskrant, dan meld ik 
dat ik het interview heb en zeg wat mijn belangrijkste boodschappen zijn en dat 
er casuïstiek omheen komt, maar ik laat mij niet censureren. Maar V&J weet, en 
Voorlichting weet dat ik een interview met de Volkskrant heb.’ De politiechefs zijn 
deel van een andere medialogische en bestuurlijke context: die van de lokale 

82 Interview afdeling voorlichting Nationale politie.
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politiek. Hun burgemeesters hebben ook weer hun eigen bestuurlijke en poli-
tieke verantwoordelijkheid en nemen hun eigen ruimte voor strategisch han-
delen. De politiechefs moeten zich ook daarnaar richten en worden door die 
setting ook gedekt. Dat is het meest evident voor de grote gemeenten en de 
grote burgemeesters. De grootste kans voor de wedergeboorte van zichtbare 
bestuurlijke politiechefs ligt in het nieuwe politiebestel dan ook voorlopig bij 
de eenheidschefs. Sommigen doen dat ook, ook zonder hun burgemeester of 
korpschef te raadplegen. ‘Je moet weleens een risicootje nemen’, zei een van hen. 
Na de aanvankelijk vrij scherpe disciplinering door de Nationale korpschef, 
wordt nu nieuwe ruimte verkend.

Opsporing, een verloren gebied?
Het verwijt van de onzichtbaarheid van politiechefs in de media betreft ook de 
recherche. Dat specialisme is nagenoeg onzichtbaar geworden in de media. 
Politiechefs noch recherchechefs spelen daarin een rol van betekenis. Het 
Openbaar Ministerie beheerst de publiciteit over de opsporing.

Dat heeft oorzaken binnen de politie en binnen het OM. Voor wat betreft de 
politie is de politiecheffunctie jarenlang vooral gevuld vanuit ‘blauw’ en niet 
vanuit de uitgedunde groep recherchechefs. Er is daarnaast een tijd bloedar-
moede geweest bij de recherchechefs door de verwaarlozing van het recher-
chevak; Fijnauts verwijt aan de politiechefs van de jaren negentig. Een tweede 
punt was dat er lange tijd geen sturing van de opsporing was op korpsniveau. 
In de meeste regionale korpsleidingen zat geen rechercherepresentant. Een 
van de gevolgen was dat, zelfs wanneer er ruimte was om vanuit een politie-
leiding over opsporing te praten, politiechefs niet thuis gaven. ‘Er was ook geen 
nationaal gezicht voor recherche issues die je naar de buis kon halen. Een jaar of 
acht geleden was ik voorzitter van de stuurgroep communicatie. Toen hebben we 
tegen de korpschefs gezegd: je moet ervoor zorgen dat je voor een paar domeinen 
mensen hebt die je kunt trainen en die je ondersteund door een goede centrale com-
municatiestaf naar voren kunt schuiven als het gezicht van de Nederlandse politie 
op die domeinen. Het heeft heel lang geduurd voordat dat werd geaccepteerd, (…) 
Daarna is ervoor gekozen om de beleidsverantwoordelijken van de Raad van korps-
chefs aan te wijzen daarvoor. Maar dat waren niet per se de mensen die je graag 
voor de televisie wilt hebben. Ik heb bewust het voorzitterschap terug gegeven en 
gezegd: als jullie dat niet willen kan ik niet met energie die stuurgroep voorzitten, 
dan kun je beter een ander nemen.’

Het OM is een tweede factor. Het speelt een centrale rol in het verdwijnen van 
de recherchechefs uit de voorlichting. De richtlijn opsporing van het College 
van PG’s legt de verantwoordelijkheid voor de voorlichting bij het OM en dat 
doet de voorlichting. Het is zeer terughoudend en doet pas specifieke mede-
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delingen over een zaak nadat de verdachte voor de rechter-commissaris was 
geleid (Beunders & Muller 2005).83

4. Tussen macht en ondergeschiktheid

Het is, zo constateerden wij, de functie van politiek om macht te verzame-
len om daarmee vervolgens collectieve doelen te bereiken. Het is aan de uit-
voering om de realisering daarvan deskundig, anoniem en ondergeschikt ter 
hand te nemen. Dat weberiaanse beeld kent zijn beperkingen wanneer vrij-
heid van handelen nodig is op het uitvoerende niveau, wil beleid echt werke-
lijkheid kunnen worden: de streetlevel bureaucracy (Lipsky 1980). De politie 
is een van de organisaties die die vrijheid nodig heeft. De vraag is steeds hoe 
groot die vrijheid moet zijn voor de organisatie en voor de leiding. Die vraag 
wordt soms gezien als een gevecht. Dat gevecht heet vanuit het perspectief van 
de politiechef professionaliteit, waar het gaat om zijn inbreng en die van zijn 
organisatie in de hantering van maatschappelijke problemen. Het heet voor 
sommigen ook emancipatie. Vanuit het perspectief van politiek en bestuur 
heet de beweging verzelfstandiging. De vraag is niet of er vrijheid is voor poli-
tiechefs en hun organisatie maar hoe groot die vrijheid kan zijn.

Het antwoord varieert. Wanneer optreden van de politie politiseert, dat wil 
zeggen voor de positie en het handelen van politieke ambtsdragers van poli-
tiek belang wordt, is de neiging om de vrijheid van de politie te verminderen 
groot. Datzelfde geldt voor het handelen van de politiechef. Politieke knoop-
punten zijn in dat opzicht lastig voor de politiechef, hij loopt daar een grote 
kans gedisciplineerd te worden omdat zijn vrijheid een politiek risico kan 
inhouden. De neiging om politie en politiechefs ruimte te geven is groot in 
tijden van rust. Wanneer politieoptreden niet snel politiek relevant wordt, is 
er veel ruimte voor politie en politiechefs. Onder mediapolitieke condities is al 
snel sprake van politieke relevantie.

In het verleden – tot 2011 om exacter te zijn – werden politiechefs enigszins 
beschermd tegen politisering en depolitiseringsbewegingen, door de ambte-
lijke positie van de burgemeester en de Gemeentewet. Die positie is robuuster 
dan die van de politieke ambtsdrager en deel van een cultuur van gemeen-
telijke autonomie, een cultuur waaruit ook een belangrijke politietraditie 
voortkomt. ‘De grindbak’, waarin pogingen tot politieke sturing van de poli-

83 Recherchebazen waren niet alleen ondergeschikt geraakt aan het OM maar ook aan de 
afdelingen voorlichting en dus aan de regiochefs. Die moesten toestemming geven voor 
interviews met de pers en zij waren vooral geïnteresseerd in het corporate image van de 
politie en niet in de voor het voetlicht brengen van goed recherchewerk (Van der Torre e.a. 
2013).



192     politiechefs

tie krakend tot stilstand kwamen, noemde een van de politiechefs het. Die 
grindbak, dat institutionele arrangement, geeft ruimte aan een bestuurlijk 
type politiechef met een publiek profiel heeft, Het tot stand komen van een 
structurele relatie tussen politiechef en minister, het nieuwe institutionele 
arrangement, verkleint de ruimte van de politiechef en vooral van de nationale 
korpschef, en vergroot de kans op politisering van zijn handelen. De minister 
kan hem rechtstreeks opdrachten geven. De vraag is hoeveel concentratie van 
macht over de politie buiten een politieke noodsituatie aanvaardbaar is.

Mislukte emancipatie of een denkbaar model?
Het was een bewonderenswaardig experiment; politiechefs die in de traditie 
van de oude bestuurlijke hoofdcommissarissen deelnamen aan het publieke 
debat over de orde in de stad en het beleid dat nodig was om die orde veilig te 
stellen; een brede taakopvatting. Daarbij hoorde vanaf de industriële revolutie 
ook aandacht voor sociale noden. In het begin van de twintigste vorige eeuw 
was die bijdrage van hoofdcommissarissen aanvaardbaar, een conditie voor de 
modernisering van de politie misschien zelfs. Ze waren deel van een betrek-
kelijk kleine elite, gegoede burgers die het stadsbestuur beheersten en waarin 
het bestuur en de orde vooral gemeentelijk waren. Heren onder elkaar dus. In 
de jaren negentig was daar veel minder sprake van. De politieke orde is intus-
sen veranderd, het zwaartepunt ligt bij de landelijke en de Europese politiek. 
De politie is in de uitvoerdershoek terechtgekomen. Slechte voorwaarden voor 
een brede bestuurlijke rol van politiechefs.

Maar het was zeker mogelijk geweest. Zeker binnen het regionale bestel had 
de bestuurlijke politiechef een publiek profiel, om het zo maar te noemen. 
Burgemeesters dekten ook hun politiechef, Van Thijn en Patijn deden dat met 
Nordholt en Kuiper, Wiarda meldde mij dat hem nooit is gezegd om in het 
publiek zijn mond te houden. Ook Cohen dekte Welten meestal. Politiechefs 
als Nordholt, Hessing en Wiarda hadden dan werk moeten maken van de 
ontwikkeling van het concept van de bestuurlijke korpschef in plaats van het 
‘slechts’ te zijn. Ze hadden hun continuïteit beter moeten waarborgen. In de 
omschrijving van zo’n concept had ook een mogelijkheid gelegen om de inten-
ties ervan duidelijk maken. De politiechefs hadden ook de grenzen ervan kun-
nen schetsen en draagvlak kunnen creëren binnen de groep bestuurders op 
gemeentelijk en provinciaal niveau en angst kunnen wegnemen onder politici 
op het landelijke niveau. Charisma heeft altijd moeite met het institutioneel 
maken van haar stijl van leiderschap. Professionaliteit van de organisatie en 
van de mensen had dan de bestuurlijke politiechef als leider kunnen hebben.

Bervoets e.a. constateren nog recent dat de politie bij haar advisering een stijl 
hanteert die in gebreke stellend en betweterig is. Die stijl is contraproductief. 
De omgeving ervaart hem als bot. Hij leidt tot weerstand en geeft aanleiding 
tot het verwijt van ondeskundigheid bij de door politiechefs aangegeven oplos-
singsrichtingen. ‘De politiek bestuurlijke behendigheid die we aantreffen bij 
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goede bestuurders, op departementen en ook bij grote (semi)publieke instan-
ties, treffen we gewoonweg in die vorm bij veel politiefunctionarissen niet 
aan. (…) Politiemensen presenteren zich overwegend zoals dat in politiekrin-
gen op prijs wordt gesteld. Ze geloven ook te snel dat de politie gelijk heeft 
of ongelijk krijgt’ (Bervoets e.a. 2009, 109). Nordholt, Wiarda en Hessing 
werden niet bekritiseerd op hun hoge profiel, maar op hun confronterende 
stijl, een te geringe dosis diplomatie in hun stijl. Regionale korpschefs hebben 
onvoldoende ‘politiek bestuurlijke sensitiviteit’ getoond en dat heeft ze in de 
marge gedrukt. ‘Er is geen vertrouwen in het Haagsche dat jullie het in de publici-
teit goed doen. Want jullie hebben er namelijk tot voor kort een bende van gemaakt. 
Denk je dan dat het zo maar geloofd wordt dat het nu ineens goed gaat? Begin nu 
eerst eens met intern te signaleren over die verkeersboetes: beste minister, we zien dit 
gebeuren en weet; dit gaat wringen. Dan geef je de minister ook een kans om iets te 
doen, dat is politiek bestuurlijke sensitiviteit. Daar is de afgelopen generaties weinig 
aandacht voor geweest.’

In een nationaal politiebestel is de kans op een mondig nationaal korpschef-
schap met een eigen bestuurlijk profiel veel kleiner, gegeven de politieke ver-
antwoordelijkheid van de minister in een politiek weinig stabiele periode en 
met veiligheid als sterk gepolitiseerd beleidsveld. Maar ruimte is er nog wel, 
de hantering daarvan vraagt grote bestuurlijke en communicatieve vaardig-
heden.

De vraag naar moreel gezag
Van den Brink (2015) heeft in zijn afscheidscollege en in recente publicaties 
de morele leegte van de Nederlandse politiek aan de orde gesteld. Nederlandse 
politici schieten wezenlijk tekort in het maken van morele overwegingen, 
terwijl die juist steeds essentiëler worden in de moderne wereld, aldus zijn 
stellingname. Politiek is beroepsmatig besturen geworden. Het gaat vooral 
om effectiviteit en efficiency. Daarbij worden een economisch denkschema 
en een neoliberale agenda gehanteerd. De politiek beweegt zich naar staats-
beheer, waarin morele vragen geen rol meer spelen, aldus Van den Brink. 
Maar de belangstellig voor morele vragen in de bevolking is groot en poli-
tieke partijen, partijleiders noch ministers geven antwoorden op die vragen. 
Vooral laag opgeleide Nederlanders herkennen zich niet meer in de taal en de 
persoonlijkheden van politici. Ook hoger opgeleiden die ten minste die taal 
nog wel kennen, zoeken bij politieke partijen tevergeefs naar morele aankno-
pingspunten voor hun handelen. De politiek is in moreel opzicht heel leeg 
geworden, aldus Van den Brink. De analyse van Van den Brink werpt een 
ander licht op de waardensturing binnen de politie. Ze kan begrepen worden 
als een vraag aan de politiek of een vervanging voor de moraliteit die op het 
niveau van de landelijke politiek wordt gezocht maar niet wordt gevonden. 
Wanneer de politiek die moraliteit niet meer gezaghebbend aanreikt, creëert 
de politie, de politietop in dit geval, deze zelf door rechtsstatelijkheid als kom-
pas te kiezen. Maar het blijft tevens een oproep aan de politiek: vind ook voor 
ons uw moreel gezag terug.





9 
Het regionale bestel, een interregnum van twintig jaar

1. Inleiding

Het politiebestel structureert en kadert het handelen van politiechefs in. Dat 
gold voor de regionale korpschefs vanaf 1993, net zoals het bestel van 1957 dat 
eerder deed voor gemeentelijke korpschefs en districtscommandanten van de 
Rijkspolitie en het nationale bestel dat na 2013 doet voor nationale korpschef 
en politiechefs. Dat een politiebestel veel van het handelen van politiechefs 
bepaalt, laat zich raden. Een politiewet bepaalt de taak van de politie, haar 
bevoegdheden, structuur en boven haar gestelde machten en van die van 2013 
bovendien de taak en bevoegdheden van de korpschef en zijn verhouding tot 
de minister, het OM en de regioburgemeesters. Dat stuurt het handelen. Daar-
over gaat dit hoofdstuk. Ik zal betogen dat veel van wat politiechefs gedaan 
hebben in de afgelopen twintig jaar, wat zij gepresteerd hebben en ook wat 
hun verweten wordt en wat sommigen zichzelf verwijten, terug te voeren is op 
de kenmerken van het regionale politiebestel. Ook het nieuwe nationale bestel 
schept een kader. Dat is nog in beweging, de ervaring ermee is nog zo vers en 
de opbouw nog zo in gang, dat daar maar kort kan worden ingegaan.

Voordat het bestel, vooral het regionale bestel dus, aan de orde komt, besteed 
ik aandacht aan het soms pijnlijke proces van de vorming van de regiokorpsen. 
De eerste fase daarvan dreunde in een aantal regiokorpsen nog jaren door. 
Daarna komt heel kort de IRT-affaire aan de orde. Die affaire beschadigde 
de groep korpschefs en het vertrouwen in hun bestuurlijke vermogen en had 
daarmee een grote invloed op de positie van de korpschefs daarna en op het 
beeld van de opvolgende generatie regionale korpschefs over hun functione-
ren. Kort komt ook de vorming van het Nationale politiebestel aan de orde.

2. De valse start van het regionale bestel: de reorganisatie van 1993 en 
de IRT-affaire

2.1. Het slagveld

Er is een foto uit 1991 van de toen ‘beoogde’ korpschefs van het regionale poli-
tiebestel samen met de zogeheten politieministers, Dales en Hirsch Ballin. 
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26 lachende politiegezichten. Dit was de groep die de nieuwe regionale poli-
tiekorpsen zou gaan opzetten, eerst een jaar ‘beoogd’, dat wil zeggen zonder 
macht en bevoegdheden en daarna als echte korpschefs. Tien van hen kwa-
men van het korps Rijkspolitie, de anderen van de gemeentelijke korpsen. Het 
lachen zou hun in de jaren daarna vergaan. De reorganisatie greep diep in de 
Nederlandse politie in. Er moesten uit een groot aantal korpsen met verschil-
lende gewoonten, werkwijzen en bedrijfsmiddelen nieuwe eenheden worden 
gevormd, met een eigen rechtspositie en eigen middelen. Veel korpsleidin-
gen werden nieuw gevormd en ook daarvan was het verleden verschillend. De 
meeste burgemeesters voelden niets voor de reorganisatie en verzetten zich er 
op vele manieren tegen. Slechts een enkele politiechef had ervaring met het 
leiden van een grootscheepse reorganisatie, voor de meeste was het nieuw. 
De kosten van de reorganisatie waren hoog voor de betrokken politiechefs, 
de voordelen gering. De ervaring leert dat de groep die zo’n fusie realiseert 
een hoog afbreukrisico heeft. Negen van hen zouden voortijdig vertrekken. 
De meesten naar aanleiding van perikelen die met de reorganisatie te maken 
hadden: onverkwikkelijke conflicten met de korpsbeheerder zoals in Limburg 
Noord, soms daarnaast ook nog met hun staf zoals in Friesland, met medewer-
kers of de OR als in IJsselland, soms door problemen met de financiën zoals 
Gelderland-Midden en enkele ten gevolge van gezondheidsproblemen zoals in 
Flevoland. De reorganisatie betekende voor een aantal van hen het voortijdig 
einde van een tot dan toe mooie carrière; een slagveld. Let wel: niet in alle 
korpsen waren de problemen groot. Korpsen waar de chef en zijn staf konden 
blijven zitten en met het vertrouwde gezag van de Driehoek bijvoorbeeld, had-
den de grootste slagkracht en daar was de kans het grootst dat er een regio-
korps ontstond waarmee na verloop van tijd goed gewerkt kon worden. Maar 
in veel korpsen creëerde de reorganisatie situaties die later met veel moeite 
en soms via grote conflicten werden rechtgetrokken. In Rotterdam-Rijnmond 
leidde de reorganisatie tot zoveel ongenoegen bij de burgemeester dat die een 
ex-generaal binnenhaalde om de macht van de ondernemingsraad daar terug 
te dringen. Dat mislukte. In Gelderland-Midden vertrok nog in 2005 een poli-
tiechef onvrijwillig door ongenoegen en conflicten die voor een belangrijk 
deel uit de reorganisatie van 1993 voortvloeiden. We komen daar in hoofdstuk 
12 op terug. Soms was niet meer uit elkaar te houden of iemand verdween 
ten gevolge van de reorganisatie of door andere problemen, want zeer bleef 
hier en daar lang hangen. Hoe lastig dat soms was, blijkt uit een persoonlijk 
verslag van een van hen, de regionale korpschef van Zeeland Smeels. Smeels 
kwam van de Rijkspolitie en was districtscommandant geweest in Zeeland. 
Hij kende dus de streek. Hij verhaalt hoe reorganisatieperikelen, ontevreden 
burgers en partners en kortingen op het budget zich op den duur vermengen 
met conflicten met de nieuwe burgemeester van Middelburg.

Zeeuwen binden, een lastig proces
‘Zelfs al wordt verbetering in het vooruitzicht gesteld, vaak wordt een reorga-
nisatie door veel van de personeelsleden die erdoor getroffen worden ervaren 
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als niets anders dan last. De perifere korpsen, waaronder Zeeland, moesten 
daarnaast en tegelijkertijd een deel van de sterkte inleveren, dubbelop ellende 
dus:…. Het voor de nogal honkvaste Zeeuw weinig aantrekkelijke alternatief 
te moeten emigreren naar een Randstadkorps, waar de sterkte juist mocht 
groeien, heeft menig Zeeuws politieman slapeloze nachten bezorgd. Zelfs 
doktersattesten waarin officieel verklaard werd dat het voor de psychische en 
lichamelijke gesteldheid van betrokkene uiterst schadelijk zou zijn als hij zou 
worden verplaatst, waren geen uitzondering. Ook al gold het een verplaatsing 
van Middelburg naar Goes. Dat is – ruim bemeten – twintig kilometer. Som-
migen, zojuist het uitvoerende niveau van de straatdienst ontstegen, moes-
ten onverbiddelijk terug naar diezelfde straatdienst en naar continudienst. 
(…) Weer anderen raakten hun leidinggevende functie kwijt. Nolens volens 
werden specialistische afdelingen opgeheven ten gevolge van door Den Haag 
opgelegde bezuinigingen. Mensen moesten tegen hun zin naar een andere 
werkplek, kregen een andere chef uit een ander korps. Aan vooroordelen geen 
gebrek en ook niet aan botsende culturen. De afzonderlijke korpsen van Vlis-
singen, Middelburg, Goes en Terneuzen streden tegen elkaar. De Rijkspoli-
tiecultuur versus de cultuur van de gemeentepolitie. Centrale stafonderdelen 
versus de landgroepen van het Rijkspolitiedistrict, de recherche versus de 
geüniformeerde cultuur, de administratie versus de echte politiemensen en 
uiteraard de witte boorden tegen de rest. Maar evenzeer, daar dwars doorheen, 
de kust versus het achterland, de steden versus de dorpen, Zeeuws-Vlaande-
ren versus de overkant… samenwerking tussen korpsen was in Zeeland nooit 
spontaan tot stand gekomen. Het motto was: ieder voor zich.

Ook bestuurlijk bestond politiële samenwerking alleen op papier. Niet alleen 
de stadsgewestelijke bestuurders van Middelburg en Vlissingen, maar ook de 
burgemeester van Terneuzen kon er wat van. Iedereen in Zeeland was ver-
knocht aan Haags geld, maar niet aan de intensivering van de samenwerking. 
Opeens werd samenwerking opgelegd, waartoe de noodzaak in Zeeland nooit 
gevoeld was, eigenlijk niet in lijn met de in Zeeland heersende mores, noch 
in lijn met die in de korpsen, noch met die in de verhouding tussen Zeeuwse 
burgemeesters. In Zeeland waren alle gemeenten even groot of even klein. 
Kikkers in een kruiwagen. Partners met wie de politie samenwerkte gingen 
klagen over de achteruitlopende kwaliteit. De politie deed lang niet altijd meer 
wat er in afspraken met die partners was beloofd. Bij het Openbaar Ministerie 
bestond nu eenmaal niet of nauwelijks begrip voor de consequenties van een 
reorganisatieproces. Bij burgemeesters wel, maar die deden op hun beurt niet 
anders dan klagen over de teruglopende politiezorg. Ze zagen de politie te wei-
nig en werden daar door hun gemeenteraden op aangesproken. Politiemensen 
klaagden over alles waarover maar te klagen viel. Naar binnen, maar net zo 
goed naar ondernemingsraad en vakorganisaties…

Bij al die ellende paste een gezamenlijke vijand. Dat was uiteraard de hoog-
ste baas. Ik was mij er van meet af aan van bewust dat ik in de ogen van 
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veel medewerkers de grote boosdoener was. Het vlees geworden onheil. Hij 
had hun toekomstverwachting, die tot het begin van de reorganisatie zo voor-
spelbaar en overzichtelijk was geweest, op zeep geholpen. Ik heb mijzelf een 
aantal malen indringend de vraag gesteld of ik, die saneerder, nog langer in 
staat was nu opeens op een geloofwaardige manier een andere rol te spelen. 
Mijn antwoord was nee. Middelburg kreeg een nieuwe burgemeester. Daar-
mee kreeg het korps een nieuwe korpsbeheerder. Ik kreeg al op de eerste dag 
dat hij en ik elkaar troffen het gevoel dat het nooit tussen ons zou klikken. Hij 
was niet open, had een heleboel agenda’s en liet zich kennen als angsthaas. 
Hij stond niet voor of achter zijn politiekorps. Als korpschef heb ik alleen 
maar last van hem gehad, het korps geen enkel gemak. Hoewel een aantal 
van zijn collega-burgemeesters mij te kennen gaf zijn bloed wel te kunnen 
drinken, waren ze toch ook weer van de korpsbeheerder afhankelijk. In de uit-
eindelijke hiërarchie in de organisatie van het korps is de korpschef formeel 
ondergeschikt aan de korpsbeheerder. Ik vind die verhouding prima. Ik kon 
in deze verhouding mijn korpsbeheerder niet wegsturen, ook al was de sfeer 
gespannen en was ik daar niet de oorzaak van. Hij mij wel.

De burgemeester kan zijn gemeenteraad niet wegsturen, maar de raad de 
burgemeester wel. De Middelburgse raad deed dat met deze burgemeester 
uiteindelijk wel. Want zo zijn de verhoudingen. Wat mijn vertrek uit Zeeland 
versneld heeft, was de wetenschap dat de confrontatie met deze man slechts 
een kwestie van tijd was. Het wachten was er alleen op, dat hij de stok gevon-
den had om mij mee te kunnen slaan. Zover is het niet gekomen. Toen hij nog 
naar stokken liep te zoeken, had ik al een andere baan, op het ministerie van 
BZK.’84

Smeels vertrok uiteindelijk in 1999 naar de inspectie van het ministerie van 
BZK. Voor hem was het een lange reorganisatie geweest.

Groningen, stad en ommelanden
Een tweede voorbeeld van een na de reorganisatie strandende carrière is die 
van de chef van het regiokorps Groningen. In de nacht van 30 op 31 december 
1997 vonden in de Oosterparkbuurt in Groningen ongeregeldheden plaats die 
als de ‘Oosterparkrellen’ sterk de aandacht hebben getrokken in de media. Er 
werden bomen omgezaagd en er werd brandgesticht bij de woning van een 
SP-raadslid dat in de wijk woonde. In Oosterpark verloopt de jaarwisseling 
doorgaans onrustig. Er worden vreugdevuren gestookt, maar ook vernieling 
van eigendommen is gebruikelijk. Fysiek geweld tegen personen komt slechts 
sporadisch voor, maar het ingooien van ruiten is geen onbekend verschijnsel. 
De rellen kwamen groot in de media en de politie kreeg het verwijt niet inge-
grepen te hebben bij het geweld in de wijk en de bedreiging van het raadslid. 

84 Deel uit een niet gepubliceerd boek van Smeels over zijn ervaringen, met zijn toestemming 
hier gebruikt.
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Op 2 januari 1998 besloten gemeente en politie een onderzoek in te laten stel-
len naar het geweld in de Oosterparkbuurt. Maar vier dagen later vermengde 
de nasleep van de Oosterparkrellen zich met de affaire-Lancée, de affaire rond 
de postcommandant Schiermonnikoog Lancee, die in april 1996 door een 
arrestatieteam werd aangehouden en waartegen vervolgens de verdenkingen 
niet staande gehouden konden worden. Minister Sorghdrager kondigde eer-
der na Kamervragen een onderzoek aan naar die affaire. En ja hoor, het rap-
port daarvan, opgemaakt door een extern bureau, Bureau Bakkenist, lekte op 
6 januari 1998, een paar dagen na de Oosterparkrellen uit. De onderzoekers 
velden een negatief oordeel over de Groninger korpschef Veenstra en over 
het functioneren van politie en justitie. Veenstra legde een dag daarna zijn 
functie neer.85 De ex-politiechef Lancée hield ook na lezing van het rapport 
staande dat hoofdcommissaris Veenstra, in de zaak rond zijn dochter Bianca 
de minste verwijten treft. ‘Veenstra is niet verantwoordelijk. Hij was de onder-
liggende partij. De Groninger politie is op een rijdende trein gestapt en is voor-
gelogen door de Rijksrecherche en door het OM in een onmogelijke positie 
gedwongen.’86 Ook korpsbeheerder Ouwerkerk en Hoofdofficier van Justitie 
Daverschot oogstten kritiek. Burgemeester Ouwerkerk over de rapportage van 
Bakkenist: ‘Het rapport was sterk ten faveure van justitie geschreven. In Lek-
kerkerk had ik de wind mee, en nu de wind tegen. (…) De samenwerking tus-
sen de hoofdcommissaris en mijzelf liep niet lekker. Op een gegeven moment 
merkte ik dat ik de regie kwijtraakte en zelf onderdeel werd van het probleem. 
De dag nadat het rapport was uitgelekt, besloot hoofdcommissaris Veenstra 
zijn functie ter beschikking te stellen. Hij beschuldigde justitie in Gronin-
gen ervan het rapport-Bakkenist te hebben gelekt om zo de aandacht af te lei-
den van het geblunder van het Openbaar Ministerie in de zaak-Lancée. Later 
kwam daar nog bij dat procureur-generaal Steenhuis zelf een betaalde bijbaan 
had bij Bureau Bakkenist, het bureau dat het onderzoek naar de zaak-Lancée 
had opgesteld. In de hele discussie rond Lancée en de Oosterparkrellen kwam 
ook mijn positie als korpsbeheerder onder vuur te liggen.’87 Ouwerkerk was 
deel van het probleem geworden. Hij besloot op 29 januari 1998 zijn lot in 
de handen van de gemeenteraad te leggen. Slechts een kleine minderheid in 
de gemeenteraad steunde hem en dat betekende dat hij zijn ontslag aanbood. 
Intussen verplaatste het rumoer zich naar Den Haag. De Tweede Kamer riep 
de minister van Justitie ter verantwoording omdat PG Steenhuis een betaalde 
nevenbaan had bij Bureau Bakkenist, dat het onderzoek in de zaak Lancée 
had gedaan. De voorzitter van het college van PG’s nam het voor hem op. Er 
ontstond vervolgens een vertrouwenscrisis tussen de minister en de voorzit-

85 Hij zei over een versie te beschikken waarin een veel milder oordeel over zijn functioneren 
stond en meende dat het OM het oordeel had laten aanscherpen. www.trouw.nl/tr/nl/5009/
Archief/article/detail/2568098/1998/01/09/Klinkende-verwijten-aan-adres-Groninger-
parket.dhtml.

86 www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2568098/1998/01/09/Klinkende-
verwijten-aan-adres-Groninger-parket.dhtml.

87 www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/interviews/Ouwerkerk.pdf.
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ter van het College van Procureurs-Generaal die ertoe leidde dat de laatste in 
februari 1998 werd ontslagen. Steenhuis kreeg een ander ressort en bleef tot 
zijn pensioen. Veenstra kwam niet meer terug bij de politie.

Dit zijn twee voorvallen in de nasleep van de reorganisatie, voorbeelden van 
twee van de negen politiechefs die in de reorganisatie sneuvelden. Die reorga-
nisatie speelde in het vertrek van beiden een belangrijke rol. In geen van beide 
provincies was de bereidheid tot samenwerking tussen de oude korpsen groot 
en was het verzet van burgemeesters steeds sterk. De korpschef was in beide 
regio’s voor de politiemensen de belangrijkste boosdoener van de nadelen die 
de reorganisatie met zich meebracht. Hen werden de door de Rijksoverheid 
opgelegde bezuinigingen nagedragen, de verplaatsingen, het gebrek aan zelf-
standigheid, kortom alle pijn die de reorganisatie met zich meebracht en die 
daar niet werd gecompenseerd door voordelen. Op het bestuurlijke niveau was 
de pijn dat burgemeesters die hun eigen politiekorps of RP-groep kwijtraak-
ten en afhankelijk werden van een grote broer zoals de stad Groningen en niet 
meer in staat waren hun eigen boontjes te doppen. Ook van het OM werden 
nieuwe vaardigheden op het gebied van de samenwerking met het bestuur 
gevraagd die niet overal dik gezaaid waren. Zo kon veel bestuurlijk en politiek 
zeer in de regio’s niet goed worden opgelost en werden er bijvoorbeeld in de 
indeling van districten, de verdeling van sterkte of de plaats van politiebureaus 
compromissen gesloten met burgemeesters die soms jaren daarna pas konden 
worden teruggedraaid. Maar daarnaast, het moet gezegd worden, speelden in 
beide regio’s ook problemen die niet met de regiovorming te maken hadden; 
in Groningen was dat de opstelling van het OM, de slechte relatie tussen de 
leden van de regionale Driehoek en de geringe steun die de burgemeester had 
in de gemeenteraad. In Zeeland ging het om de persoon van de burgemeester 
van Middelburg.

2.2. De IRT-affaire als berendoder

De IRT-affaire liep parallel met de reorganisatie van de politie. Er is veel over 
geschreven en wellicht is er evenzoveel nog niet bekend. Hoofdrolspelers van 
toen doen er nog steeds het zwijgen toe. Ik noem die affaire hier omdat de 
reorganisatie en IRT-affaire samen een stempel hebben gedrukt op de ambi-
ties, de status en invulling van het ambt van regionaal korpschef van de gene-
ratie die daarna kwam.

Toen de leiding van het moeizaam tot stand gekomen Interregionaal Recher-
cheteam West (IRT) in 1993 overging van Utrecht naar Amsterdam, bleek de 
Amsterdamse politieleiding dat er methoden gebruikt werden waarvoor ze 
geen verantwoording wilde nemen. Amsterdams burgemeester, de hoofd-
commissaris en de Hoofdofficier van Justitie, zegden hun medewerking 
aan het IRT op. Openlijk distantieerden zij zich van de opsporingsmethode 
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waarbij infiltranten zelf drugs importeerden in de hoop bij de leiding van 
criminele organisaties uit te komen; ‘groei-infiltranten’ heette het. Er werd 
een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Die commissie, de com-
missie-Wieringa, concludeerde dat het IRT een succesvol en goedlopend team 
was geweest, dat onnodig was opgeheven en dat de korpschef en de Hoofd-
officier van Justitie onjuist hadden gehandeld. Dat kostte de verantwoorde-
lijke ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Van Thijn (Binnenlandse Zaken) de 
politieke kop; ze traden af. De conclusies van de commissie leidden tot groot 
ongenoegen in Amsterdam. Dat ongenoegen was tot woede uitgegroeid nadat 
de korpschef van Utrecht het vermoeden van corruptie binnen de top van de 
politie van Amsterdam-Amstelland had geventileerd. De politietop zette zich 
ertoe om het oordeel van de commissie herzien te krijgen. Dat lukte. De Parle-
mentaire Enquête die erop volgde, waarvan de verhoren integraal werden uit-
gezonden op de televisie en die in 1996 tot een rapport leidde, rehabiliteerde 
de leiding van de Amsterdamse politie en leidde tot een groot aantal aanbe-
velingen over de versterking van de rechtmatigheid van rechercheonderzoek. 
De affaire duurde al met al drie jaar en heeft in een aantal opzichten diep 
ingegrepen in de ontwikkeling van de Nederlandse politie:
• Het leverde belangrijke politieke schade op voor de ministers van BZ en 

Justitie.
• Het beschadigde een gebruikelijk conflicthanteringsmechanisme: het 

onafhankelijk onderzoek. De commissie-Wieringa slaagde er niet in de 
onrust te bezweren, maar leverde juist nieuwe brandstof voor het daarna 
uit de hand lopende conflict.

• De korpschefs slaagden er niet in om de fouten en conflicten in onderling 
overleg te corrigeren.

• Het OM kreeg dat ook niet voor elkaar, noch binnen de eigen organisatie 
noch in haar gezagvol ten opzichte van de politie. Korpschefs noch OM 
bleken bij machte om een vraagstuk dat op zich een goede kans had om 
opgelost te kunnen worden, tot een einde te brengen zonder dat daardoor 
grote onrust in de samenleving ontstond.

• Het beschadigde de hele groep korpschefs waarvan leden elkaar publieke-
lijk afvielen en beschuldigden.

• De eigenstandigheid en de versplintering van de groep korpschefs belem-
merde daarna de vorming van gemeenschappelijke voorzieningen en van 
vrijwillige coördinatie binnen het nieuwe regionale bestel. De eilandvor-
ming die met de nieuwe structuur was gegeven, werd versterkt door de 
IRT-affaire.

• Het gedoe kostte geweldig veel capaciteit en hield belangrijke korpsleidin-
gen af van aandacht voor de reorganisatie, die toen net de fase van invoe-
ring inging.

• De affaire vernielde het vertrouwen van de politiek, het bestuur en het OM 
in de politietop.
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• Het had tot gevolg dat de leiding van de opsporing overging van de politie 
naar het OM en het faciliteerde het einde van de magistratelijke rol van het 
OM.

• Het droeg bij aan de wijziging van de positie van de korpschefs in de 
bestuurlijke verhoudingen en in het publieke debat. Ze werden gediscipli-
neerd en verdwenen uit het publieke debat.

• De aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie, die alle 
betrekking hadden op de rechtmatigheid en niet op de doelmatigheid 
van de opsporing, droegen niet alleen bij aan de verdere normering van 
de opsporing, maar ook tot bureaucratisering en beperking van de doel-
matigheid van de opsporing.

De IRT-affaire betekende ook een stijlbreuk voor politiechefs. De trekkers van 
het politiedenken van de jaren tachtig en van de realisatie ervan, mannen die 
vanuit het politieperspectief deelnamen aan het publieke debat, met een hoog 
en publiek profiel, die politiewerk koppelden aan maatschappelijke problemen 
en de manier waarop politiek en bestuur daarmee omgingen, mensen ook 
met een sterk bestuurlijke houding, verdwenen van het toneel – Nordholt werd 
adviseur van de Amsterdamse politie Soms werden ze verplaatst bij wijze van 
sanctie die niet als sanctie mocht gelden – Wiarda ging naar Den Haag en 
Straver naar Hollands Midden – en de korpschef van Rotterdam Hessing – 
met Nordholt, Wiarda en Brand het gezicht van de politie in de media – ver-
dween naar Parijs. De schoolmakende korpschefs, de rolmodellen ook, hadden 
hun hand overspeeld. Hun stijl, en de inhoud die zij aan het korpschefschap 
gaven, had kunnen worden uitgewerkt en school kunnen maken als nieuwe 
vorm wanneer hun zorgvuldigheid groter was geweest en ook hun samen-
werkingsbereidheid. De nieuwe korpschefs, de volgende generatie, werd te 
verstaan gegeven dat zij zich koest moesten houden in het publieke debat, ze 
moesten het korpschefschap in de regionale korpsen opnieuw en zelf vorm 
gaan geven. ‘Ik heb dat daarna ook van een aantal politici terug gehoord, dat ze 
gezegd hebben, nu is het afgelopen. De verzelfstandiging van de politie zullen we 
niet beleven, het is een uitvoeringsorganisatie en dat blijft het. Politiebazen waren 
daarna niet meer zo in de openheid van het politiek discours bezig, hoewel som-
migen lid waren van een politieke partij.’ Kon in 1995 de regionale korpschef 
van Haaglanden nog in vrijheid en publiekelijk zeggen dat het Nederlandse 
drugsbeleid zijn effectiviteit verloren had en dat overwogen moest worden om 
de handel in harddrugs te legaliseren zonder dat daar een haan naar kraaide, 
de opmerking van de net benoemde politiechef in Zeeland-West Brabant in 
2013 dat de boetes voor verkeersovertredingen veel te hoog waren geworden, 
bezorgde hem een schrobbering van de minister.88 Hij moest zich met zijn 
eigen zaken bemoeien.

88 http://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10007772/agenten-schamen-zich-voor-torenhoge- 
verkeersboetes.



Het regionale bestel, een interregnum van twintig jaar    203

Van een autoriteit met een stevige positie in een voornamelijk lokale bestuur-
lijke setting werd de regionale korpschef tien jaar na de start van de regio-
nale politie een circusartiest in een bestel dat geen thuis bood. De regio was 
geen bestuurlijke structuur geworden maar een droom uit het verleden. Een 
 balanceer-act die de complicaties van het korpschefschap in de regionale 
politie uitgebreid beschrijft, zo noemen Boin e.a. (2003) het. Hij moest het 
evenwicht zien te bewaren tussen lokale inbedding en landelijke priorite-
ring, tussen openbareordevragen en opsporingsproblemen en daarnaast nog 
met eisen aan de bedrijfsvoering, tussen de druk om meer te presteren en 
de noden van de werkvloer, tussen stad en platteland, tussen vertrouwen en 
prestatie-indicatoren, steeds met meer taken dan er middelen waren. Ik ga er 
hierna meer gedetailleerd op in.

3. De regionale politie als historische aberratie

Het zwevende bestel
Het regionale politiebestel is een historische aberratie geweest. Achteraf 
bezien is dus veel leed voor niets geleden. Dat die afwijking maar twintig 
jaar zou duren, was niet te voorzien, dat op dat bestel van het begin af aan 
grote spanning heeft gestaan, was echter helder. Eerder, voor het politiebestel 
van 1993, had de organisatie van de politie altijd die van het bestuur gevolgd; 
gezag over en beheer van de politie waren afhankelijk geweest van de manier 
waarop politieke en bestuurlijke macht in Nederland waren verdeeld. De poli-
tie volgde die machtsverdeling – het is altijd een verdeling geweest – en was 
daar op een aantal manieren van afhankelijk. Dat het volgen van die macht en 
haar verdeling niet zonder problemen was en dat bijvoorbeeld de strijd tussen 
de ministeries van BZK en van Justitie en tussen gemeenten en de staat door 
eeuwen tot soms merkwaardige staatkundige compromissen heeft geleid is 
waar, maar het principe dat de politie de politieke en staatkundige ordening 
volgt, staat. Dat principe nu werd in 1993 op afstand gezet. De regio werd 
geïntroduceerd.

Enigszins begrijpelijk was dat idee van een regionale politie wel, gezien de 
toen brede beweging om het hele overheidsbestuur regionaal in te delen. 
De politieregio’s waren de premature explicitering van de nieuwe opvattin-
gen over onze staatsinrichting. De politie werd voorloper van een gedroomd 
regionaal bestuursstelsel, maar die koppositie was ook een gok, gegeven de 
mislukkingsfrequentie van de pogingen om het binnenlands bestuur te reor-
ganiseren. En een mislukking werd het weer. Er kwam geen regionaal bestuur. 
Toen ik het regionale politiebestel in 1994 voor het eerst ‘zwevend’ noemde, 
was dat toen al een belangrijke zwakte, maar had ik nog geen idee van de 
snelheid waarmee die term ook een echte diskwalificatie zou worden. ‘Gezien 
het politieke en maatschappelijke belang van de politie is het onwaarschijnlijk 
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dat het politiebestel lang zal blijven hangen tussen bestuurslagen. Dat bete-
kent dat met de reorganisatie van de politie een voorschot wordt genomen op 
een bredere bestuurlijke reorganisatie, die tot regionaal bestuur moet leiden, 
waarbij mogelijk zelfs 25 regio’s worden gecreëerd’ (Van Reenen 1994 /2013). 
Zonder die aanpassing was het ‘zwevende’ politiebestel niet levensvatbaar.

De regionale politieorganisaties kwamen na 1993 dus op zichzelf te staan, niet 
ingebed in een gemeentelijk of landelijk institutioneel arrangement waar de 
politie thuishoorde en waarin gedeelde visies, belangen, loyaliteiten en arran-
gementen konden ontstaan, niet gekoppeld aan bestuurlijke en aan politieke 
macht en aan democratische controle. Korpsen kregen een eigen rechtsper-
soonlijkheid en waren niet langer voor hun juridische status gekoppeld aan 
de gemeenten of aan het Rijk en gingen bestuurd worden door een beheers-
orgaan dat speciaal daarvoor gecreëerd was. Ook dat orgaan stond los van 
bestuurslagen en machtscentra. Personeel kwam met uitzondering van het 
KLPD in dienst van de regionale korpsen. De beoogde korpschefs kregen in 
1993 ieder de ruimte om de organisatie van het eigen regionale korps voor te 
bereiden en te verdedigen in het regionale college. Er was geen blauwdruk, 
die was er voor de gemeentelijke korpsen ook niet geweest. Ze zetten hun 
eigen bedrijfsvoering op. Ze kregen van de korpsbeheerders het mandaat 
voor het beheer over gebouwen en andere faciliteiten; eerder eigendom van de 
gemeente of het Rijk. De regionale korpsen waren van zichzelf geworden. Die 
situatie was, althans in praktische zin, het minst hinderlijk in de drie groot-
ste gemeenten waarin de dominantie van de grootsteedse politieproblematiek 
het grootst was en de relatie tussen politiechef en regioburgemeester, tevens 
de belangrijkste gezagsbaas, het meest innig bleef. Daar was de regiopolitie 
praktisch althans nog het meest van de grote stad. In de andere regio’s was het 
inderdaad juridisch en praktisch van zichzelf geworden.

Twee wegen leken, toen de regiogedachte ten grave werd gedragen, open te 
liggen: een veel sterkere koppeling van de politie terug naar gemeenten, of 
de beweging omhoog naar provinciaal of nationaal bestuur. Het politiebe-
stel is nationaal geworden. Het regionale politiebestel is zo een overbrugging 
geworden van een politiebestel dat daarvoor vooral gemeentelijke dominantie 
kende, naar een politiebestel dat veel sterkere nationale trekken heeft. Die 
beweging is niet voltooid, want het gezag over de politie is nog steeds in han-
den van de burgemeester, maar ze is sterk en duidelijk. Ze past ook in de 
centraliseringthese die Fijnaut lang geleden intussen in zijn proefschrift voor 
politieorganisaties in Europa ontvouwde (Fijnaut 1979).

De korpschefs van het interregnum, ook zwevend
De regionale korpschefs van de afgelopen periode zijn zo bezien de korps-
chefs van het interregnum geweest, de tijdelijke toestand tussen twee waar-
schijnlijk stabielere periodes in. Want dat is mijn verwachting: dat het nieuwe 
politiebestel een veel langer leven beschoren zal zijn dan de regiopolitie, 
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 domweg vanwege de institutionele inbedding nu binnen stabiele bestuurs- 
en politieke lagen. Er moeten nog wel een aantal gevechten geleverd worden 
tussen bijvoorbeeld burgemeesters en de minister, maar dat zijn gevechten 
tussen bestuurslagen die elk zeggenschap claimen. De korpschef kan daar 
wel last van krijgen, maar niet meer tussen wal en schip raken. De oude 
gemeente politie-hoofdcommissarissen waren ingebed in de gemeenten. Het 
waren lokale autoriteiten. Zij waren weliswaar koninklijk benoemd, maar de 
politie mensen uit hun korps waren gemeenteambtenaren, de begrotingen 
voor personeel en materieel waren gemeentebegrotingen, de gebouwen en 
andere middelen waren gemeente-eigendom. En de burgemeester moest van 
het openbareordebeleid verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

De regionale korpschef had geen natuurlijke belangenbehartiger in een 
bestaande bestuurslaag als de gemeente, de provincie of het Rijk. De regio 
heeft geen politieke identiteit, geen macht en geen aanhangers of leden. De 
korpschef had geen natuurlijke habitat meer, hij had ook geen natuurlijke 
deelgenoten en verdedigers meer. Dat was, het is al genoemd, nog verreweg 
het minst het geval voor de korpschefs van de regio’s waar de drie grootste 
steden in lagen. Daar werd het lokale driehoeksoverleg gevoerd door de bur-
gemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, van de kant van de 
politie door de korpschef of zijn vervanger en van de kant van het OM door 
de Hoofdofficier van Justitie. De burgemeesters stonden de korpschefs van 
de drie grootste gemeenten niet toe om niet direct bij de vaak brisante vei-
ligheids- en opsporingsproblemen van de grote steden betrokken te zijn. Die 
drie korpschefs zweefden dus in de praktijk nauwelijks. Nog meer zwevend 
wordt de regionale korpschef voor wie bedenkt dat hij – de korpschef – in de 
Politiewet van 1993 nauwelijks een plaats had. De burgemeester-korpsbeheer-
der had het beheer over de politie, de korpschef had er slechts de dagelijkse 
leiding over. Meer meldde de Politiewet daarover niet. Die magere beschrij-
ving belette overigens de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporing niet 
om de korpschefs te verwijten dat zij niet op de hoogte waren van de bijzon-
dere recherchemethoden die in de IRT-affaire in hun korpsen en dus blijkbaar 
onder hun verantwoordelijkheid ontwikkeld werden (Parlementaire Enquête-
commissie Opsporing 1996).

De regionalisering van de politie heeft een aantal specifieke gevolgen gehad 
voor de korpschefs.

Eigen regio eerst
‘In het regionale bestel had iedere korpschef een “eigen” korps gebouwd. Maar 
tussen de regio’s ontstond een “spergebied”. (…) De “republiek Amsterdam”, 
noch “Er gaat niets boven Groningen” (en de talloze variaties daarop) hebben 
bestaansrecht in een relatief klein land van 37000 vierkante kilometer’, aldus 
de voorzitter van het RKC (Kuijs 2012).
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Hoe sterker de 26 korpsen zich ontwikkelden, hoe meer ze ook een eigen 
identiteit ontwikkelden, hoe meer ze eigen methoden ontwikkelden uit de 
veelheid van de oude korpsen, administratieve en ICT-systemen bedachten of 
kochten, hoe sterker de onderlinge concurrentie zich ontwikkelde, hoe moei-
lijker de afstemming over de regio’s heen werd. De regionale korpsen, veelal 
startend met interne rivaliteiten tussen kleine en grote gemeentelijke politie-
korpsen binnen de regio’s en met verschillen tussen Rijks- en gemeentepoli-
tie, regio’s bovendien waarin grote gevoeligheden tussen gemeenten of hun 
burgemeesters bestonden, hadden moeite om een eigen identiteit te bouwen. 
Waar dat lukte, had hij zeker geen landelijke component en waren de politie-
chefs erbij om die moeizaam ontluikende eigen identiteit te beschermen.

Een cultuurtrucje van politiechefs versterkte deze tendens: ‘Mijn generatie 
blinkt niet uit in samenwerking. Samenwerking is je bekijkt elkaar goed, je sluit een 
contract of een convenant en houdt elkaar gedurende de looptijd goed in de gaten of 
het convenant wel wordt nageleefd. Het is een denken vanuit het eigen bureau en 
kijken naar de ander. Maar samenwerken moet eigenlijk zijn resources bij elkaar 
zetten ten behoeve van een gemeenschappelijk doel. Ik denk dat de jongere generatie 
daar veel beter in is dan wij. Wij hebben dat nooit geleerd en doen dat ook niet.’

Nieuwe prestatiedruk: veiligheid gevraagd
Was de reorganisatie van 1993 gedacht als schaalvergroting en om de effi-
ciency te verhogen en de coördinatiekosten van de politie als geheel te verlagen, 
het omgekeerde gebeurde. Er ontstond ongenoegen over de bedrijfsvoering 
en over wat later ging heten het ‘presterend vermogen’ van de politie. Een 
belangrijke oorzaak daarvan waren de intussen gestegen verwachtingen met 
betrekking tot de prestaties van de politie en de klachten over achterblijvende 
beheersing van de kosten voor politiewerk. De ontwikkeling in de grote steden 
na 2000 maakte de vraag naar veiligheid snel urgenter. Maar de in die periode 
ook gestegen omvang van de politie bracht geen betekenisvolle daling van de 
criminaliteit en de onveiligheidsgevoelens. De bedrijfsvoering kwam niet op 
orde, de verbindingen eigenlijk ook niet en de IT bleef versnipperd. Daarnaast 
leidden de planning & control-cyclus en bedrijfsvoering die nu aan de korps-
chef was gemandateerd, tot nieuwe druk op de top van de organisatie, een 
druk die na 2000 nog versterkt werd door de prestatie-eisen aan de korpsen. 
De korpsleidingen raakten geconcentreerd op prestatiesturing, bedrijfsvoe-
ring en beheer binnen het eigen korps.

Te zwakke noodverbanden voor coördinatie
Het regionale politiebestel kende geen voorzieningen voor een landelijk beleid 
op politiethema’s, geen voorzieningen voor de ontwikkeling en implementatie 
van strategieën en werkwijzen en niets dat de bedrijfsvoering over de regio’s 
heen op orde kon brengen. Dat werd na 2000 snel en pijnlijk duidelijk. De 
politie had al jaren een eigen kleine organisatie ten behoeve van de informele 
landelijke afstemming en het overleg van de korpschefs, het Coördinerend 
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Politieberaad (CPB), een informeel coördinerend en beleidsondersteunend 
orgaan. Met de komst van de regionale politie werd de rol van dat beraad 
belangrijker en het CPB verschafte de politie een afstemmingsmiddel dat de 
burgemeesters en de Hoofdofficieren van Justitie niet hadden. Korpsbeheer-
ders wensten met het OM, als bestuurders van de korpsen, deel te hebben in 
de landelijke coördinatie. Het CPB werd opgeheven en een gedeelde en door 
de burgemeesters en korpsbeheerders beheerste landelijke coördinerende en 
beleidsvoorbereidende organisatie kwam ervoor in de plaats. Het Nederlands 
Politie Instituut (NPI), in 1996 opgericht als stichting, moest de ambtelijke 
ondersteuning van de coördinatie van politie, korpsbeheerders en het OM 
gaan verzorgen. Sommige korpschefs verzetten zich in aanvang tegen deze 
vorm van bestuurlijke centralisatie.89

Wat klein begon, groeide na 2000 langzaam uit. Er werden overlegstructuren 
opgebouwd voor verschillende thema’s, er kwamen ‘Boards’ met korpschefs 
voor thema’s en strategische beleidsgroepen ter advisering. Veel tijd ging in 
de voorbereiding van allerlei thema’s zitten en in het vinden van gemeen-
schappelijkheid, en nog was de oogst soms gering: korpsen bleven eigenstan-
dig. Loodgieterstassen vol beleidsdocumenten begonnen de korpschefs in de 
loop van het nieuwe millennium met zich mee te zeulen. Een ‘beleidsdiarree’ 
noemt een van hen het, half of niet gelezen (Kuijs 2012). Tegen het eind van 
het eerste decennium was het aantal beleidsdocumenten en onderwerpen en 
het overleg- en coördinatiewerk zo gestegen dat er in 2009 een vrijgestelde 
voorzitter van de Raad van Korpschefs kwam, het was er als nevenbaan niet 
meer bij te doen. Een belangrijk deel van de beleidsproductie had betrekking 
op onderwerpen die boven het niveau van de regio lagen en naarmate het aan-
tal en het belang ervan groeiden, bleek dat het politiebestel niet was ingericht 
voor bovenregionale afstemming en nationaal beleid. Charme maar ook han-
dicap daarin was de vrijblijvendheid van het geheel. Er was geen mechanisme 
om wat was afgesproken ook uitgevoerd te krijgen. ‘In het oude politiebestel 
heeft de politietop zich ook heel veel met elkaar beziggehouden. Dat heeft als 
gevolg gehad dat ook heel veel dingen ook gewoon vastliepen. Er werd heel 
veel besproken, soms wat afgesproken maar weinig uitgevoerd. Dat was ook 
een van de redenen om naar het nieuwe bestel te gaan’ (Kuijs 2012).

Landelijke voorziening verergerde de coördinatielast
Op landelijk niveau werd die overbelasting het pijnlijkst voelbaar. Er bestond 
geen goed mechanisme om de bedrijfsvoering landelijk op orde te krijgen, ook 
met centrale bevoegdheden zou dat een heel lastige klus zijn geweest, maar 
er was geen bevoegdheid om landelijke regelingen te treffen en die dwingend 
op te leggen. De na 2005 gemunte concerngedachte leed aan diezelfde handi-
cap. De ‘Voorziening tot samenwerking genaamd Politie Nederland’ (VtSPN) 

89 De Amsterdamse korpschef Nordholt vond het niks. Hij kwam ook nooit.
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die in 2006 tot stand kwam, had tot doel het beheer van de politiekorpsen in 
de hand te krijgen en de ontwikkeling en het beheer van de ICT ter hand te 
nemen, verzekeringen voor de politie aan te gaan en nog wat administratieve 
taken te verrichten. Het bestuur, hoe kan het anders, was in handen van de 
26 korpsbeheerders. Het gebrek aan centrale bevoegdheden werd door die 
opzet niet opgelost en de regioburgemeesters waren niet in staat om gemeen-
schappelijk richting te geven aan het alleen op papier bestaande ‘concern’. 
Ook te veel regiochefs bleven vooral voor hun eigen korps staan. Daar moet 
bij gezegd worden dat ook de status van activiteiten die met bedrijfsvoering te 
maken hadden opvallend laag was: ‘Een onbelangrijke board binnen de RKC was 
de board bedrijfsvoering.’ Datzelfde gold voor personele onderwerpen. Blijkbaar 
hechtten de politiechefs ook daar weinig gewicht aan. Dat is opvallend tegen 
de achtergrond van het feit dat het succes van het door hen mee gepropageerde 
concernmodel afhing van de radicale verbetering van de bedrijfsvoering. ‘De 
strategische fout die wij maakten, is de liefderijke omarming van de “één-
concerngedachte”. Dit principe namen wij weliswaar in onze taal op, maar 
was in feite een vlucht naar voren. Door het bovengenoemde “leven en laten 
leven spraken we elkaar onvoldoende aan” (Kuijs 2012).

Sterke externe gerichtheid en overbelasting
In een aantal korpsen was de regionale korpschef vrijgesteld om ‘buiten te 
spelen’, bezig te zijn buiten het eigen korps. Die externe oriëntatie werd inge-
geven door de groei van het aantal externe partners en door de groeiende coör-
dinatielast met andere korpsen, in het NPI, met burgemeesters in de regio, 
met gemeenten, met het OM, met partners in de veiligheidsregio’s, met de 
‘politie’-ministeries en met andere ministeries en daarnaast nog in internatio-
naal verband. Het werk lag voor het oprapen en de verleiding, en soms ook de 
noodzaak, om erin op te gaan was levensgroot. Politiechefs verschilden in de 
mate waarin ze aan die verleiding toegaven. Overbelasting was het gevolg: ‘Je 
krijgt zo veel op je bord dat je altijd wel schuldgevoelens hebt. Is het niet naar thuis, 
dan is het wel naar een deel van het werk of naar de werkvloer. Er ligt zoveel op 
je bord, dat je voortdurend keuzes moet maken. Ik denk nadrukkelijk dat het voor 
de korpschefs een probleem is geweest om verbinding te houden met de dienders op 
straat.’

Blijvende operationele solidariteit
Het opvallende is dat door alle geploeter van het regionale bestel heen, politie-
chefs in het operationele nooit tevergeefs een beroep op elkaar deden en doen.
‘Jan Stikvoort vroeg in de Alphense-schutterzaak meteen aan ons: heb je iemand 
die kan helpen?’
‘We hebben in Den Bosch meteen de sheets opgevraagd van de presentatie van de 
zaak Benno l, dat hielp ons met de vraag: waar letten we op?’
‘Toen de aanslag bij de Naald in Apeldoorn gebeurd was, heb ik gebeld met Anne-
lore Roelofsen, om haar te helpen’ (Korpschef Gelderland Noord, PVR).
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Een kort interregnum
Het is een kort interregnum geweest, maar het was wel opvallend. Het heeft 
het handelen van politiechefs in belangrijke mate bepaald. Hun slechte zicht-
baarheid – althans van de meesten –, hun afstand tot de praktijk, de nadruk 
op beheer en bedrijfsvoering, het trekken van zowel gemeenten en burge-
meesters als het Rijk en ministers aan de schaarse capaciteit, de gevechten om 
prioriteiten, het eindeloze overleg tussen de toppen van de regionale korpsen 
en van korpsen met korpsbeheerders, ministeries en de carrousels buiten de 
korpsen: het heeft de politiechefs tot ambtenaar gemaakt. Ze waren voor een 
belangrijk deel getekend door het politiebestel en de manier waarop het tot 
stand was gekomen. Regionale korpschefs zijn dus, zou men kunnen zeggen, 
het ‘slachtoffer’ geworden van een institutioneel arrangement dat al snel niet 
bleek te deugen, dat wil zeggen dat de eisen die na 2000 vanuit de Rijksover-
heid werden gesteld aan coördinatie, sturing en bedrijfsvoering niet goed bin-
nen dat kader konden worden verwezenlijkt. Dat is de strekking van de vorige 
beschouwing.

Er is ook een andere benadering mogelijk en die luidt dat er veel meer mogelijk 
was geweest wanneer politiechefs er beter in geslaagd waren om hun eigen 
belang en dat van hun regionale korpsen opzij te zetten. Je kunt falen aan de 
structuur wijten, of aan de cultuur van de oude gemeentelijk georiënteerde 
politiechefs, maar ook aan de mensen die de mogelijkheden in die structuur 
toch onvoldoende wisten te benutten. Dat verwijt is voor een aantal van hen 
ongetwijfeld terecht. Het is ook de spijt van de voorzitter van de RKC.

4. Het slagveld van 2011

Het slagveld van de reorganisatie 1993 herhaalde zich niet na 2011. Dat was 
wel merkwaardig, want de recente reorganisatie was groter, complexer en met 
meer onbekenden dan die van 1993. Ze was ook politieker dan die van 1993. 
Er was een minister politiek verantwoordelijk voor de hele reorganisatie. Er 
ging daarbij ook onvermijdelijk veel mis, maar dat leidde niet direct tot de 
val van de minister in 2015 of tot het vervroegde terugtreden van de nationale 
korpschef in 2016. Het was geen bloedbad, hooguit sijpelde er wat bloed uit 
de terugtred van de korpschef, die aanvankelijk tot 2019 dacht aan te blijven.

Het was een nieuwe minister die een nieuwe start wilde maken met de voort-
gang van een reorganisatieproces waarin velen het geloof hadden verloren. Een 
belangrijk deel van die vertraging moet op het conto van minister Opstelten 
worden geschreven, die een bestelwijziging had bevolen zonder dat daarvan 
de consequenties waren onderzocht, een ander deel op dat van de korpschef, 
die er niet in was geslaagd om betere condities voor de reorganisatie te bedin-
gen. Maar al met al is er weinig bloed gevloeid. De korpschef was de eerste die 
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in de nieuwe institutionele setting ging werken en er mede vorm aan gaf, hij 
kreeg ook als een van de eersten met de gevolgen ervan te maken. De nieuwe 
minister Van der Steur wilde een nieuwe start maken met het vervolg van het 
reorganisatieproces. De ambtenaar wijkt dan.

4.1. De structurerende werking van het nieuwe bestel

Hoe structureert de nieuwe Politiewet het functioneren van de nationale 
korpschef en de politiechefs van de eenheden? Om te beginnen voert de minis-
ter beleid over de politie. Hij stelt de landelijke beleidsdoelstellingen voor de 
politie vast en kan de elf eenheden aanwijzingen geven ter realisatie van de 
landelijke beleidsdoelstellingen. De korpschef heeft de leiding en het beheer 
van de politie en legt daarover verantwoording af aan de minister. De minister 
kan de korpschef directe aanwijzingen geven. Hij stelt ook regelingen vast 
betreffende de informatie en communicatievoorziening, de informatiebeveili-
ging, rechtspositionele zaken en bekwaamheidseisen. Hij stelt de sterkte van 
de eenheden vast. Hij kan nu ook operationele aanwijzingen geven.90 Dat is 
nieuw. Het gezag van de burgemeester en het OM is gebleven zoals het was.

De rol van de minister is, het is een open deur, een veel centralere gewor-
den, beheersmatig en beleidsmatig, maar ook met operationele mogelijkhe-
den. Nog duidelijker wordt dat, wanneer de rol van de minister op het gebied 
van crisisbeheersing en terrorismebestrijding in de overwegingen wordt 
betrokken. Daarin heeft hij sturende bevoegdheden. De uitvoering van die 
bevoegdheden wordt verzorgd door de Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid (NCTV), waarin de hele crisisbeheersingsorganisa-
tie en de terrorismebestrijding centraal zijn ondergebracht. De concentratie 
van bevoegdheden op het gebied van politiezorg, crisisbeheersing en terro-
rismebestrijding is nieuw, zoals ook de combinatie van de zeggenschap over 
politie, crisisbeheersing en rechtspleging nieuw is. Die concentratie is buiten 
bijzondere omstandigheden niet eerder vertoond. Ze is in toenemende mate 
voorwerp van kritiek.

Een noviteit in de nieuwe politiewet was ook dat de nationale korpschef werd 
genoemd en taken en bevoegdheden kreeg; het kader dat hij aangereikt kreeg 
als wet waarbinnen hij de organisatie moest gaan vormgeven.

90 Hij kan ook meer operationele aanwijzingen geven aan de voorzitter van de veiligheids-
regio, aan de Kmar voor de uitvoering van de politietaak, aan ambtenaren van de landelijke 
eenheid als het gaat om internationale verdragen en volkenrechtelijke verplichtingen en hij 
kan objecten aanwijzen die beveiligd moeten worden. Hij beslist over de inzet van bijzon-
dere bijstandseenheden, bijstand van de Kmar aan de politie en bijstand van de politie aan 
de Kmar.
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4.2. Het pragmatische politieke primaat

Concentratie van politieke macht, concentratie van politiële zeggenschap en 
pragmatische sturing

Het regeerakkoord van 2010 bevatte een heel helder, zij het brede politieke 
opdracht tot de vorming van een Nationale politie. Door de concentratie van 
alles wat met veiligheid en politie te maken had bij een minister, werd vol-
doende centrale politieke macht geconcentreerd om de lastige reorganisatie 
door te voeren. Die minister, een politiek zwaargewicht, was daartoe zeer 
gemotiveerd. De concentratie van macht, opvallend genoeg ook getolereerd 
door de PvdA, die eerder de vorming van de Nationale politie had geblokkeerd, 
was ook een helder politiek signaal naar de samenleving maar ook naar bur-
gemeesters en korpsleidingen.

Het was een politiek project. Voor 2010 was de PvdA, toen tegenstander van 
een Nationale politie, nog in staat om zo’n bestelwijziging te voorkomen. Het 
maakte geen deel uit van het regeerakkoord van de regering-Balkenende IV 
waarin de PvdA deelnam en waarvoor de partij de minister van BZK leverde. 
Een eerder in november 2006 ingediend wetsvoorstel daarover bleef onbehan-
deld liggen. In 2010 besloten VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV tot 
de vorming van een Nationale politie. VVD en PVV hadden veiligheid tot één 
van de centrale thema’s van hun programma’s gemaakt, de VVD bemande de 
beide ministersposten van het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Een politiek project, een concentratie van macht over de politie en een directe 
relatie tussen de politieleiding en de leiding van de nieuwe politie. Het was 
niet alleen een politiek project, het produceerde ook een organisatievorm die 
een directe politieke relatie tussen minister en politiechef creëerde en een 
directe politieke controle van het parlement op de politie. Het was een model 
van de politie als instrument en als ambtelijke organisatie. De verleiding om 
de nationale korpschef dan ook als regulier topambtenaar te zien, was en is 
dan groot.

Het regeringsakkoord van de regering die in 2012 aantrad, hield het voorne-
men van 2010 vast. Er werd alleen iets meer ruimte gegeven aan de burge-
meesters dan in het akkoord van 2010. Beide akkoorden zijn heel helder in 
de algemene doelstellingen die moeten worden gehaald. ‘Het is niet waar dat 
de kwartiermakers uitgangspunten hebben geformuleerd zonder context vanuit de 
politiek. Deze reorganisatie is heel sterk gestuurd geworden door het regeerakkoord 
en door deze minister, die een enorme passie had om die reorganisatie te realise-
ren, een bekeerling zou je kunnen zeggen. Die minister heeft een aantal politieke 
uitgangspunten geformuleerd. Er is een bestel, er komen regioburgemeesters, alle 
korpsen gaan erin op, er komt een centraal beheer etc. dus er zijn wel heel veel uit-
gangspunten meegegeven aan de kwartiermaker. Ik heb daar zelf middenin geze-
ten. We hebben een eenduidige brede opdracht geformuleerd die de kwartiermaker 
moest gaan uitwerken met de andere kwartiermakers, die ook weer door de minister 
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zijn aangewezen. Binnen die context is vervolgens de politie weer aan de gang 
gegaan om haar eigen uitgangspunten te definiëren. (…) Kijk, vroeger ging het zo 
dat de korpschefs bij elkaar gingen zitten en vanuit hun politieprofessie een aantal 
dingen gingen zitten bedenken. Nu zit er een politieke opdracht voor of achter: ik 
wil dat je dit kunt doen, ik wil dat je die en die prestaties levert, ik wil dat je dat 
goed doet. Ik wil ook dat je geld verdient in de hele operatie, maar je krijgt er ook 
geld bij. Dat is een heel pakket geweest en daarbinnen en niet daarnaast, let wel, 
hebben de kwartiermakers de uitgangspunten verder uitgewerkt in een visie op hoe 
deze reorganisatie nu worden aangepakt, met een inrichtingsplan en een realisatie-
plan en allemaal sessies er omheen. Dat is een heel ingewikkeld proces dat in zijn 
uitwerking en bijsturing nog steeds gaande is.’

De uitwerking door de politietop
De politieke opdracht werd uitgewerkt door de kwartiermakers. Die uit-
werkingen werden door de kwartiermaker/korpschef steeds getoetst aan 
de opvattingen van de minister. Zijn opdracht was vooral praktisch en had 
geen ideologische elementen. Op politiek niveau, bij de minister en binnen 
het ministerie van V&J, werd vooral belang werd gehecht aan de rationalise-
ring van de bedrijfsvoering, aan de mogelijkheid om landelijk te sturen en 
landelijke prioriteiten gehonoreerd te krijgen en last but not least, om meer 
prestaties van de politie te bewerkstelligen. In de aanvang van de discussie 
over de Nationale politie was de nadruk op de centralisering van de bedrijfs-
voering, met ICT, een etterend probleem geworden, dat een praktische aanpak 
rechtvaardigde. Een tweede praktische opdracht was: ga meer presteren, een 
begrijpelijke opdracht in de na 2000 opgekomen politieke concentratie op vei-
ligheid. Ook toen de uitwerking van de Nationale politie ambitieuzer werd, en 
er een ‘total redesign’ uitkwam, werd die zakelijke en praktische benadering 
volgehouden. Een politieke randvoorwaarde was verder dat de te vormen ter-
ritoriale eenheden zouden overeenstemmen met de indeling van de nieuwe 
rechterlijke organisatie, tien territoriale arrondissementen. Zo werden alge-
mene lijnen vanuit het ministerie geformuleerd voor de kwartiermaker(s) en 
de voorstellen over de specificatie daarvan kwamen vanuit de groep kwartier-
makers, en later nog vanuit de staf van de korpsleiding en de verschillende 
projectgroepen. Ze werden vervolgens weer op ambtelijk niveau besproken 
met het ministerie, soms ook met anderen, soms aangepast en vervolgens 
geaccordeerd door de minister. Dat een dergelijk proces niet zonder wrij-
ving, verschil van mening en soms ruzie verliep, laat zich denken. Blijvende 
verschillen van inzicht werden in het overleg tussen minister en korpschef 
opgelost, dat lukte steeds weer. Het zwaartepunt bij het ontwerpen van de 
Nationale politie lag dus bij de kwartiermakers en bij de korpsleiding.

Geen visie
Er is geen nieuwe visie op de politie ontwikkeld, zo concludeerde ik in het 
vorige hoofdstuk. De minister had er geen behoefte aan en was ook in zijn 
periode als veiligheidsburgemeester van Rotterdam bezig geweest met de 
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manier waarop in de praktijk de gemeentelijke organisatie kon worden gericht 
op veiligheid, niet met de theorie daarover. De nieuwe nationale korpschef 
had ook een praktische oriëntatie. Met een visie kun je niet sturen, zo meende 
hij, met een organisatie wel. ‘Cut the crap’, riep hij. Minister en korpschef 
hadden een verwante oriëntatie.

4.3. De lange mars: ‘Dit is nog nooit eerder gedaan’91

Ook van de kwartiermakers van de Nationale politie bestaat een foto met de 
minister, ook gemaakt bij de start van hun werk en ook daar allemaal lachende 
gezichten. Minder dan de beoogde regionale korpschefs van 1991 is de groep 
kwartiermakers van 2011 het lachen vergaan. Niet dat het gemakkelijker was 
na 2011, maar in ieder geval is het aantal van hen dat het veld moest ruimen 
in het reorganisatieproces nu veel minder groot dan bij de groep van 1991. 
Verschillen van mening tussen minister en korpschef, tussen departement 
en korpsleiding en tussen nationale korpschef en politiechefs waren er vele 
en ze zijn ook onvermijdelijk, maar tot nu toe blijven ze binnenshuis. Zolang 
de hoofdrolspelers erin slagen om de vele voetangels en klemmen te ontlopen 
die in het bouwproces, ook wanneer de blauwdruk goed zou zijn, simpelweg 
onvermijdelijk zijn, blijft het proces lopen. Dat geldt ook voor de mentale en 
fysieke slijtageslag. Wat valt, terugkijkend, op?

Het slechte geheugen
Pijnlijk is dat de ervaringen die zijn opgedaan bij de reorganisatie van 1991 
blijkbaar niet zijn meegenomen in de reorganisatie van 2011. Destijds bleek 
al dat de duur van de reorganisatie steeds veel langer was dan was voorzien. 
Daarnaast werd duidelijk dat de opeenstapeling van ambities in de reorgani-
satie tot steeds slechter hanteerbare complexiteit van die reorganisaties leidde. 
De achterliggende doelstelling, dat de politie effectiever zou worden, werd 
na 1993 niet gehaald, nauwkeuriger geformuleerd, werd niet gemeten. Bij de 
vraagstelling voor de evaluatie van de reorganisatie van 1991 was de vraag naar 
de effectiviteitswinst niet opgenomen (Van Reenen 2012). Ook voor de veran-
deringen die nu lopen zal dat niet vast te stellen zijn.

Het politiek imperatief: te korte looptijd en beperkte tijdshorizon
Het project stond steeds onder de tijdsdruk van de onzekerheid over de loop-
tijd van ook deze regering. Die looptijd was de aflopen jaren niet boven de twee 
jaar uitgekomen. Het tijdschema voor de bestelwijziging en de eerste fae van 
de reorganisatie, aanvankelijk twee jaar, was heel kort en heel optimistisch, 
veel te optimistisch. ‘Je moet zeggen dat het optimisme van toen heeft plaats 
gemaakt voor het realisme van nu. Kun je zo’n grote reorganisatie uitvoeren 

91 Interview Gerard Bouman, Van Hoorn en De Jong (2015).
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zonder dat zaken niet lukken? Ik denk nu dat je moet zeggen van niet’, aldus 
de nationale korpschef.92 Dat lijkt me voor een minister die als directeur- 
generaal bij het ministerie van BZK de vorige reorganisatie en de complica-
ties heeft meegemaakt, een te oppervlakkige waarneming. Het moet politieke 
noodzaak geweest zijn, geen optimisme. De behandeling van het wetsvoorstel 
van de Politiewet in de Eerste Kamer leidde al tot een aanzienlijke vertraging. 
De wet werd een jaar later van kracht dan gepland was. Daarna gold hetzelfde 
voor de onderhandelingen met de vakbonden over de voorwaarden voor de 
reorganisatie. Ook daar was vertraging te voorzien geweest. Voornamelijk die 
twee hobbels leidden tot een verlenging van het reorganisatieproces van bijna 
twee jaar. Naar verwachting gaat de eerste fase van de reorganisatie in plaats 
van de voorgenomen twee jaar nu minimaal zo’n vier jaar duren.

Ondertussen zou het werk er niet onder mogen lijden, integendeel: er werden 
nog een aantal grote operationele projecten uitgevoerd: het huwelijk en de 
inhuldiging van de kroonprins en de NSS-operatie. En zoals altijd vloog er een 
zwarte zwaan langs: de ramp met de MH17.

Geen ex-ante evaluatie
De vraag naar de risico’s en foutenkansen van de hele politiereorganisatie is 
wellicht gesteld, maar er is onvoldoende aandacht besteed aan de beantwoor-
ding ervan en aan waarschuwingen van buiten. Het is een bekend probleem 
bij grote projecten van de overheid: ze worden te rooskleurig voorgesteld in 
termen van kosten, looptijd of faalkansen. Voor de deelnemende politiemen-
sen en ambtenaren is het probleem dat, wanneer eenmaal de politieke besluit-
vorming heeft plaats gehad, de vraag naar de uitvoering centraal staat en 
niet meer of die beslissing niet te riskant is om uit te voeren. En de politieke 
besluitvorming gaat aan de risicoanalyse vooraf. De risico’s worden in de loop 
van het project pas – en soms pijnlijk – duidelijk. Ook bij de reorganisatie van 
1993 werd geen ex-ante analyse uitgevoerd. Zoals al opgemerkt is, werd ook de 
ervaring van 1993 niet gebruikt. Dit was een andere reorganisatie!

Geen beeld voor de middellange termijn
Waartoe wordt het nieuwe politiebestel ontworpen? Op die vraag is geen ant-
woord gekomen, begrijpelijk vanuit het perspectief van een ministerie dat de 
voorkeur heeft voor een politie die op alles is voorbereid, lastig vanuit de vraag 
naar de focus van de reorganisatie. ‘Je moet je systemen zo inrichten dat ze rand-
voorwaardelijk zijn voor je visie. Dat is nu bijvoorbeeld een probleem bij de ICT. Dat 
is een administratief systeem.’ De afwezigheid van het langetermijnperspectief 
levert een keuzeprobleem op bij het inrichten van de organisatie. Het gevolg 
van het niet kunnen of mogen kiezen voor ‘dichtbije’ en kleinschalige politie 
en ‘veraffe’’ in grotere schaal georganiseerde politie, een nieuwe mogelijkheid 

92 Idem.
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in het Nationale bestel, betekent dat de korpsleiding en de politiechefs met 
beide vragen vanuit het bestuur en de samenleving rekening moeten blijven 
houden. Het fundamentele tekort wordt door de gegroeide vraag naar beide 
soorten politiezorg soms pijnlijk voelbaar. De omgeving, de minister en het 
parlement, de burgemeester en het OM, ze blijven vragen naar meer op hun 
behoeften afgestemde politie.

Fijnaut (2012) bekritiseert naast de afwezigheid van een blik op de toekomst 
ook de het ontbreken van een analyse van de problemen waarmee de poli-
tie wordt geconfronteerd en waarop de Nationale politie een antwoord zou 
moeten geven. Als het erom gaat de bedrijfsvoering te rationaliseren en niet 
veel meer dan dat, de oude gedachte, dan is daar iets voor te zeggen. Wan-
neer echter de hele organisatie vervolgens toch opnieuw wordt vormgegeven, 
komt die vraag, en nu extra klemmend, toch op: waartoe dient deze reorga-
nisatie, welke problemen worden ermee aangepakt? Fijnaut legt daarnaast de 
vinger op een gevoelige plek wanneer hij erop wijst – ik meldde het al eer-
der – dat de robuuste basisteams een voortzetting zijn van de wijkteams en de 
gebieds gebonden teams van het verleden. Het zijn organisatievormen vanuit 
het verleden die worden meegenomen in het nieuwe politiebestel. Vooroor-
delen noemt Fijnaut ze, die de lokale veiligheidszorg eenzijdig benadrukken 
ten nadele van andere taken; nationaal en internationaal. Eerlijkheidshalve 
moet daarbij vermeld worden dat de nieuwe structuur het meer dan voor 2013 
mogelijk maakt om politiecapaciteit in te zetten waar in het land dat nodig is 
en op welke taakgebieden dat nodig is. ‘Op- en afschalen’ heet dat in jargon.

Het tekort aan financiële middelen: ‘Ik wens mijn opvolger vooral budget’93

Wat in 1991 gold voor een aantal krimpkorpsen – dat ze gekort werden op hun 
middelen, en dus een probleem kregen bij de realisatie van hun reorganisatie, 
we zullen die voor Gelderland Midden nog bespreken – geldt bij de reorgani-
satie van 2011 voor de hele politie: onvoldoende financiële middelen leiden tot 
druk op het reorganisatieproces. In 1991 slaagde een aantal korpsen erin om 
de medewerking van de vakbonden en het personeel te krijgen doordat er vol-
doende middelen waren om hen financieel te compenseren voor reorganisa-
tienadelen. Ook toen hadden de korpsen die moesten krimpen in menskracht 
financiële problemen, waardoor sommige regiochefs veel minder onderhan-
delingsmogelijkheden hadden dan hun meer fortuinlijke collega’s. Zeeland 
was daar getuige van, Gelderland-midden, te behandelen in hoofdstuk 12, ook.

In de reorganisatie van 2011 fnuikte het tekort aan middelen, niet alleen de 
invoering van het functiehuis, maar ook de bijkomende bezuinigingen en 
vooraf ingeboekte efficiencyvoordelen maakten de reorganisatie tot een zure 
onderneming. De nieuwe politie moest een derde bezuinigen op de materiële 

93 Interview Nationale korpschef, o.c.
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component zoals huisvesting, voertuigen en bewapening.94 Door de weige-
ring van de minister om in te gaan op de salariseisen van belangrijke poli-
tiebonden verzuurden ook de relaties in den brede en de bereidheid van veel 
politiemensen om met vertrouwen in de reorganisatie mee te gaan. Wanneer 
sterke vakbonden een rol spelen en de medewerking van die bonden en van 
personeel een voorwaarde voor het slagen een noodzaak is, dan is het opleggen 
van bezuinigingsdoelstellingen, hoe terecht in vergelijking met andere secto-
ren ook, slechts een panacee voor grote problemen. De ruzie tussen minister 
en vakbonden en de financiële tekorten maakten het de korpsleiding lange tijd 
onmogelijk om door te gaan met de personele reorganisatie.

5. De rol van politiechefs in de bestelwijzigingen

‘Het gaat de politiek om het bestel, om de machtsverhoudingen’, aldus een 
Tweede Kamerlid. De nationale korpschef zou het hem nazeggen. Zowel in 
1991 als in 2011 hadden de ministers geen uitgesproken beeld van de nieuwe 
organisatie, wel van het bestel. Politiechefs hadden daarentegen wel steeds 
belangstelling voor het politiebestel. Die belangstelling is al meer dan een 
eeuw oud. Meermalen waren hoofdcommissarissen in het verleden lid van 
Staatscommissies die het politievraagstuk bezagen en probeerden op te los-
sen. Ook gemeentelijke korpschefs (en de algemeen inspecteur van het korps 
Rijkspolitie in 1993) hebben een rol gespeeld in de bestelwijzigingen van 1993, 
net zoals de regionale korpschefs in de aanloop naar 2011. Die rol verschilt. In 
de aanloop naar 1993 waren het vooral de individuele korpschefs die opinies en 
voorstellen hadden en die ventileerden bij hun burgemeesters, de betrokken 
ministeries en die soms ook via media voorlegden aan het publiek. Een van 
de korpschefs van de grootste gemeenten presenteerde in overleg met enkele 
collega’s een A4’tje aan het ministerie van BZK met daarop de grondlijnen 
van een nieuw bestel. Slecht zichtbaar, maar wel aanwezig was de relatie van 
korpschefs van grote gemeentepolitiekorpsen destijds met politieke partijen, 
een relatie die ze gebruikten om hun opvattingen over de toekomst van de 
politie te ventileren. Hoe groot hun invloed was, is niet bekend. Fijnaut maakt 
melding van de aversie die toen bestond op het niveau van de Nationale poli-
tiek en de departementen tegen de vrijmoedigheid waarmee korpschefs zich 
in de pers uitlieten over zaken die met de politie te maken hadden (Fijnaut 
2012). De implicatie van die aversie zou zijn dat de invloed van de opinies van 
de politiechefs niet groot was. Of dat juist is, is niet bekend.

Waar bij de reorganisatie van 1993 toonaangevende korpschefs van grote 
korpsen op individuele basis of in kleine groepjes geprobeerd hadden invloed 

94 Interview Nationale korpschef, o.c. 
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uit te oefenen op de vorming van het regionale politiebestel en er geen gemeen-
schappelijke set van opvattingen was onder politiechefs over het toenmalige 
bestel, werd in 2005 de hele groep deel van een beweging die werd aangevoerd 
door burgemeesters om de creatie van een nationaal politiebestel te voorko-
men. Die strijd werd door de burgemeesters op vele manieren gevoerd. Het 
consortium van korpsbeheerdersberaad en in zijn kielzog de RKC was er maar 
één van, maar het was wel een heel krachtige. Fijnaut (2012) veroordeelde in 
een analyse van het ontstaan van de Nationale politie deze kongsi als conserva-
tief en contraproductief. Burgemeesters en korpschefs belemmerden de vor-
ming van een politiebestel dat de uitdagingen op het gebied van de openbare 
orde, de nationale en internationale criminaliteit en de terreurbestrijding van 
de 21e eeuw aan zou kunnen.

De RKC meende eerst dat er geen nieuwe bestel zou moeten komen. Pro-
blemen in het regionale bestel zouden moeten worden aangepakt door deel-
aanpassingen in het beheer en op het gebied van de ICT. Het uitgangspunt 
bleef de regionale politie en de RKC en de burgemeesters spraken wat dat 
betreft met één mond. Om die reden omarmde de RKC met de burgemees-
ters ook de ‘concerngedachte’, die eruit bestond om belangrijke delen van het 
beheer en de ICT van de politie te centraliseren maar het bestel verder te laten 
zoals het was.95 Die gedachte, uitgewerkt in de ‘voorziening ten behoeve van 
Politie Nederland’, trad in 2006 in werking, maar kwam niet goed van de 
grond. De besturing door de korpsbeheerders en de uitvoering via de RKC 
verliepen stroef en de ambiguïteit van het politiebestel werd er niet door opge-
heven. In 2010 gooiden de politiechefs de handdoek in de ring en ging de RKC 
om. ‘We begonnen met de reparatie van de gedeelde nadelen en de beper-
kingen van het bestel in de RKC. Ik heb lange tijd gedacht dat het door een 
“shared service”-benadering zou lukken om de nadelen van het bestel weg te 
werken, maar ik ben toch op den duur tot de conclusie gekomen dat dat onvol-
doende was’ (Kuijs 2012). De voorzitter van de RKC deelde de gezamenlijke 
korpsbeheerders mee dat de RKC voorstander werd van een landelijk poli-
tiekorps. Individuele politiechefs hadden zich al eerder voorstanders getoond 
van een Nationale politie en hadden dat standpunt ook binnen de RvK geven-
tileerd, maar waren tot aan 2010 in de minderheid geweest. Op een enkeling 
na, onthielden ze zich ook van advisering aan politieke partijen. ‘Daar heeft 
zich een denkproces over ontwikkeld. Kijk toen ik korpschef was in de regio A, was 

95 De strijd om het politiebestel werd gevoerd door een combinatie van korpsbeheerders en 
korpschefs met argumenten die gelieerd waren aan de visie en aan legitimiteitsproblemen 
van de jaren tachtig: ‘Een centraal aangestuurde politieorganisatie zal zich vervreemden 
van de maatschappij. De politie komt met de rug naar de burger en met het gezicht naar 
Den Haag te staan. Een grote reorganisatie zal contraproductief werken, het verstoort de 
positieve ontwikkelingen zoals toenemende veiligheid en een betere bedrijfsvoering’, aldus 
een veroordelend persbericht van 20 september 2005 van korpsbeheerders en politietop 
samen naar aanleiding van de Rijksbegroting van 2006, waarin een reorganisatie van de 
politie werd aangekondigd. 
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ik mordicus tegen Nationale politie en dat was nog maar in 2007. In de afgelopen 
zes jaar is er wel heel wat met mij gebeurd. (…) Wij kunnen wel vinden dat we het 
op lokaal niveau goed doen, maar op landelijk niveau zijn we de risée geworden van 
het parlement. Dus er zijn in het verloop van de afgelopen tijd nieuwe inzichten 
ontstaan. Politiechefs hebben het opgebracht om gezamenlijk een standpunt over 
Nationale politie te debiteren, maar het heeft wel twee jaar geduurd voordat we zo 
ver waren. Dat heeft toch wel even gekost en nog waren er politiechefs die er geen 
voorstander van waren – B is daar een voorbeeld van – omdat zij de nadelen groter 
inschatten dan de voordelen. Maar we zijn er toch in geslaagd om een collectief 
standpunt in te nemen, wat ons door de korpsbeheerders zeer kwalijk is genomen.’

Er waren drie motieven voor de kanteling van de politiechefs. Het eerste motief 
was de blijvende ontoereikendheid van de Voorziening voor Politie Nederland, 
Daarin werd geen duidelijke koers uitgezet en ze werd doorgaans ook niet 
of onvoldoende geïmplementeerd door de deelnemers aan de beraden. Het 
tweede motief was de ontoereikendheid van de belangenbehartiging bij het 
ministerie van BZK voor zaken die de politie betroffen door de korpsbeheer-
ders. De periodieke bijeenkomsten met de top van het departement leidden 
zelden tot resultaten, tot teleurstelling van de politiechefs. Het derde motief 
was de houding van de burgemeesters-korpsbeheerders in de rel die uitbarstte 
over de vergoedingen van de politiechefs, de zogenoemde bonnetjesaffaire. 
‘Ik vond dat ook wel beschamend. In het merendeel van de gevallen heeft de korps-
beheerder ervoor getekend. (…) Dan kan het niet zo zijn dat je daar niet voor gaan 
staan. Dat vond ik zwak in de bonnetjesaffaire. Een paar korpsbeheerders hebben 
dat gedaan, die van Drenthe, Van Aartsen en Cohen bijvoorbeeld. Maar de meesten 
niet.’

6. De nationale structuur: duurzame kaders en een zwevende politiechef

Het politiebestel structureert de verhoudingen tussen de politie en de, wat 
losweg de overheidsomgeving kan worden genoemd: het gezag over de politie, 
het beheer, de andere politiediensten. Een politiebestel levert daardoor een 
deel van de verklaring voor het handelen van politie. Ik heb laten zien in welke 
mate dat de afgelopen twintig jaar het geval is geweest, het waren politiechefs 
van het interregnum, een interregnum dat een last werd. Ondertussen moet 
bedacht worden dat ook binnen dat zo bepalende politiebestel een grote varia-
tie aan gedrag mogelijk was en is. Zowel de autonomie en de openheid van de 
politiechefs die in 1993 de Machiavelli-prijs wonnen voor effectieve overheids-
communicatie, als de stillere, meer als reguliere bestuursambtenaren functio-
nerende chefs van na 2000 opereerden binnen een en hetzelfde politiebestel.
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Duurzaamheid
De nieuwe nationale structuur zal net als het oude regionale bestel conditio-
nerende kaders bieden voor nationale korpschef en politiechefs. De natio nale 
korpschef vormt de verbinding tussen de nationale overheid en de politie, dis-
trictchefs en sommige teamchefs zorgen voor die verbinding op het niveau 
van gemeenten. Het politiebestel is dus beter verankerd in het geheel van 
overheidsinstellingen met als verschil tussen vroeger en nu een sterkere 
positie voor de Rijksoverheid op het beleid en de bedrijfsvoering en op het 
optreden in bijzondere omstandigheden. Wijzigingen in de structuur zullen 
betrekking hebben op het aantal l territoriale eenheden of in de verhouding 
tussen de landelijke eenheid en de territoriale eenheden.

Zwevende politiechefs
Was vanaf 1991 het hele politiebestel zwevend; nu, na 2012, is alleen de poli-
tiechef nog zwevend. Hij vormt geen verbinding tussen bestuur en OM en de 
politie. Hij heeft geen externe bestuurslaag waarmee hij voor het werk of het 
beheer van doen heeft. Dat doen de landelijke korpschef en de districts- of 
eenheidschefs op gemeentelijk niveau voor hem. De positie van de politiechef 
is nu een sterk interne geworden. Alleen via het instituut van de regiobur-
gemeesters heeft hij nog een formele lijn met de omgeving van de politie. 
Dat betekent niet dat hij geen rol heeft in de verbinding tussen politie en de 
omgeving, maar die is vooral procedureel. Hij is vooral zwaar en van essenti-
eel belang gedurende de reorganisatie. Daar, in dat proces van de inrichting 
van de eenheden, speelt de politiechef die een eenheid leidt een centrale rol.

Alleen de drie politiechefs die Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als stand-
plaats hebben, ontsnappen aan dat lot. Hun rol is steeds sterk operationeel 
gebleven, net zoals die van hun burgemeesters operationeel is geworden. De 
burgemeesters van de drie grootste steden gebruiken de politiechef alsof het 
nog steeds de hoofdcommissaris van gemeentepolitie van hun stad is en de 
politiechefs zijn blij met die rol. De bestuurlijke en politieke kracht van de bur-
gemeesters van de drie grootste gemeenten maakt ook de politiechef onafhan-
kelijker van de nationale korpschef en de minister. Voor de andere politiechefs 
wordt het, nadat de reorganisatie is voltooid, zoeken naar een goede rol. Het 
beeld dat mij te binnen schiet is dat van de oude districtscommandant van de 
Rijkspolitie; sterk geïntegreerd in de organisatie en een liaison tussen de basis 
en de landelijke top, een steun en coach voor districtchefs en een adviseur 
voor de burgemeesters in zijn gebied. Dat de afstand tussen de chefs van de 
drie grote stadseenheden en de andere groot zal zijn, is duidelijk, maar dat 
was in het verleden niet anders.

Waar geen sterke politiechef fungeert, kan hij gemakkelijk worden overvleu-
geld door districtchefs die de primaire contacten met de Driehoek onderhou-
den en direct of via de burgemeester verbinding maken en belangen laten 
behartigen op het nationale niveau: binnen het ministerie of de nationale staf 
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van de politie. Zeker wanneer de nationale korpschef de disciplinaire teugels 
wat laat vieren, is de kans daarop groot.

Van lokaal gezag naar lokale en regionale veiligheidsdominantie
Burgemeesters leken de verliezers van het nieuwe politiebestel, maar dat 
is vermoedelijk schijn. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is de brede 
decentralisatiebeweging die de regering heeft ingezet: taken van de centrale 
overheid gaan met bevoegdheden en fondsen naar het gemeentelijke niveau. 
Het gemeentelijk niveau wordt belangrijker in het geheel van het overheids-
bestuur. De tweede is de dominantie van burgemeesters en van gemeenten 
op het gehele veiligheidsdomein. De ontwikkelingen die zich in de grootste 
steden hebben voorgedaan, zijn dat onder leiding van burgemeesters een 
eigen veiligheidsbeleid wordt opgebouwd en uitgevoerd met een eigen breed 
bestuurlijk instrumentarium en met eigen teams en eigen strategieën, waarin 
politiechefs en districtchefs worden mee georganiseerd. Het ‘gevecht’ tussen 
staat en stad leek gewonnen door de landelijke overheid, maar op gemeente-
lijk niveau wordt integraal veiligheidsbeleid nu ook in kleinere gemeenten ten 
uitvoer gebracht. Politiechefs en grote stadsburgemeesters ondersteunen bur-
gemeesters van kleine gemeenten bij het ontwikkelen van hun veiligheidsrol. 
Die beweging wordt op het regionale niveau ondersteund door de regiobur-
gemeesters die hun nieuwe positie gebruiken om regionaal en ook landelijk 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen, eigen veiligheidsbeleid. Daarin speelt ook 
de minister van Veiligheid en Justitie een rol, maar hij kan niet domineren.

De centrale rol van gemeenten en van burgemeesters in het veiligheidsbeleid 
betekent dat de politiechefs – in ieder geval die van de regio’s met de grootste 
gemeenten – worden mee georganiseerd in het gemeentelijke veiligheidsbe-
leid. De nationale korpschef en de minister moeten de politiechef die ruimte 
bieden op straffe van een mogelijk conflict met de burgemeesters van Amster-
dam, Rotterdam of Den Haag of – o onplezierig perspectief – zelfs met alle 
drie. Voor andere gemeenten betreft dat dilemma de districtchef of de basis-
eenheidchef.

Tussen veiligheidsbeleid en politiewerk
De structuur van het nieuwe politiebestel maakt het mogelijk om snel en 
omvangrijk op te schalen, ja voor een deel is het daarop gebouwd. Gegeven de 
veelheid van werk en de macht op het nationale niveau, is de verwachting dat 
de lokale politiezorg zal lijden onder openbareorde- of opsporingsproblemen 
die landelijke prioriteit hebben en inzet vergen. Burgemeesters hebben geen 
mogelijkheid meer om opschaling tegen te houden. De structuur faciliteert 
landelijke claims, politieke macht maakt het werkelijkheid.
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Er ontstaan, wanneer dit juist is, drie bewegingen op het gebied van politie-
zorg en veiligheidszorg:
a. mobilisatie en organisatie van potentieel voor de brede veiligheidszorg op 

het gemeentelijke niveau onder leiding van de burgemeesters, de nieuwe 
politieprefecten; 

b. mobilisatie van politiepotentieel voor opsporing, terrorismebestrijding en 
grote ordeproblemen – EU-toppen, koninklijke huwelijken, terreuraansla-
gen etc. – op eenheids- en landelijk niveau;

c. een concentratie van beheersmacht bij de minister en de landelijke korps-
chef.

Grof en overdreven geschetst vindt er een brede veiligheidszorgbeweging 
plaats naar de gemeenten, en een opsporings-, en geweldsbeweging naar het 
landelijk niveau.

Machtssplitsing op landelijk niveau
Als de concentratie van alle politiezaken in één ministerie werd ingegeven 
door de wens om voldoende macht te concentreren om de bestelverandering 
te kunnen realiseren, ligt het voor de hand om die concentratie daarna weer 
ongedaan te maken. De kans daarop wordt groter nu de kritiek op het minis-
terie van V&J toeneemt: er is te weinig oog voor de rechtsstatelijke aspecten 
van het veiligheids- en jusititiebeleid en de span of control van de minister is 
te groot. Zet die beweging zich door, dan gaat vermoedelijk de zeggenschap 
over de politie over naar de minister van BZK en wordt de minister van Justitie 
weer de hoeder van de rechtsstaat en de politiek verantwoordelijke voor het 
OM en daarmee voor de opsporing.

7. Het bestel als institutioneel kader

Een politiebestel structureert, het levert dus beperkingen op naast mogelijk-
heden. Het regionale bestel heeft politiechefs in de positie gebracht dat ze 
door samenwerking en gemeenschappelijke beleidsvorming en bedrijfsvoe-
ring informeel arrangementen moesten creëren waarin het bestel niet had 
voorzien. De driftige vergader- en beleidsstukkencultuur met de pilotentassen 
vol dossiers en de boards en de daaronder hangende groepen waren een ant-
woord op de vragen die de politiek en de samenleving stelden aan de politie 
en waarvoor in het bestel de antwoorden niet gevonden konden worden. Dat 
betekent niet dat dat niet mogelijk was geweest: de van oudsher bij politie-
chefs bestaande oriëntatie op gemeenten en hun bestuurscultuur en hun aan 
de eigen korpsen gebonden en vaak moeizaam opgebouwde identiteit maakte 
dat lastig. De baas van het KLPD werd daardoor zeker in de eerste jaren na 
1993 met wantrouwen gevolgd door de collega’s met regionale politiekorpsen. 
Maar het had zeker gekund.
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Het bestel van 2012 structureert anders, het geeft meer operationele ruimte 
op de niveaus van de teamchefs en de districtchefs, maar disciplineert poli-
tiechefs in landelijk beleid en landelijke procesvoorschriften, ontneemt hun 
bedrijfsvoeringsmacht en bindt de nationale korpschef aan de minister, zijn 
politieke verantwoordelijkheid en zijn beleid, een heel nieuw spel dat door 
politiechefs nog niet eerder gespeeld. Het is opvallend, wrang misschien 
zelfs, dat de politiechefs die diep geloven en geloofden in de kleinschalige en 
op menselijke maat toegesneden en zorgvuldige politiezorg, nu organisato-
risch een nieuw bestel uitwerken dat als mogelijkheid heeft om aan die die 
politiezorg grotendeels een eind te maken.

In de ontwerpfase van beide politiewetten, die van 1993 en die van 2012, 
speelden politiechefs een rol. Ik heb maar een beperkt zicht op de aard en 
de omvang daarvan. Een deel speelt zich in het verborgene af. Rondom 1993 
ging het vooral om individuele acties van politiechefs via politieke partijen en 
ministeries. In de aanloop naar het nationale bestel was het een collectieve 
actie; eerst steun aan de tegenhangende burgemeesters, daarna de omslag 
waarin de politiechefs gezamenlijk afstand namen van de burgemeesters. Die 
laatste beweging heeft impact gehad omdat het de burgemeesters als belang-
rijke lobbygroep schade toebracht in de discussie over de landelijke structuur. 
De individuele acties van de politiechefs aan de vooravond van het regionale 
bestel hebben vermoedelijk weinig zoden aan de dijk gezet, al was het alleen 
maar door hun verzet dat ze door hun eigenzinnige publieke optreden inmid-
dels op de departementen en bij politieke partijen hadden opgeroepen.

Het bloedbad dat de reorganisatie onder politiechefs in 1993 aanrichtte was 
veel groter dan dat van 2011. Dat gold niet voor degenen die het niet werden 
overigens, de politiechefs die geen ‘beoogd korpschef’ werden in 1991 en die 
geen kwartiermaker werden in 2011. Daarvan is denk ik de pijn vergelijkbaar. 
Die conclusie moet overigens een heel voorlopige zijn: wat niet is kan nog 
komen. Daarnaast is binnen het nationale bestel de mogelijkheid om via over-
plaatsingen mensen tegen overbelasting of vermeend falen te beschermen 
veel groter dan na 2011. Er is nu maar één eindverantwoordelijke die blijft of 
wijkt, na 1991 waren dat er 26.

Politieke knooppunten en institutionele kaders
Er is een verschil tussen een politiebestel en een politievisie, zo lijkt het. 
Visie en beleid en strategie ontstonden in reactie op een maatschappelijk pro-
bleem; een politiek knooppunt. Bestelveranderingen zijn vooral uitkomsten 
van machtsprocessen. De bestelwijzigingen van 1993 en van 2012 kwamen tot 
stand door politieke ‘windows of opportunity’. Die ontstonden toen bij kabi-
netsformaties de politieke partijen het eens konden worden over een wijziging. 
Dat gebeurde in 1989 en in 2010. Lang opgebouwd politiek en bestuurlijk 
ongenoegen over tekortkomingen in het bestel en publicaties over bestel-
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tekortkomingen en discussies over nieuwe vormen werden in beide periodes 
omgezet in afspraken tussen politieke partijen tijdens regeringsformaties.

De nieuwe institutionele kaders voor politiechefs en de daaropvolgende 
majeure reorganisaties van de politie lopen niet steeds in de pas met de poli-
tieke knooppunten die in deel II aan de orde waren. De aanpassingen aan 
politieke knooppunten hebben een eigen ontwikkelingsgang. Het politieke 
knooppunt van 1966 leidde al improviserend tot nieuwe manieren van wer-
ken van de politie en na verloop van tijd tot een nieuwe visie op politiewerk 
en door politiechefs geïntroduceerde andere organisatievormen, maar niet tot 
een nieuw bestel. Bij die van 1991 is er een visie die zich kan doorzetten maar 
die al eerder en naar aanleiding van een ouder knooppunt was ontstaan, bij 
de bestelwijziging van 2011 speelden weliswaar elementen uit de oude visie 
op de politie een rol, maar opdrachten van de minister aan de bouwers van de 
nieuwe politie waren heel pragmatisch, geen visie-element te bekennen. Dat 
was in 1993 zo, het was in 1957 zo en het was in 1945 zo. Het ging steeds om 
de verdeling van macht over, en de beheersing van het apparaat.96

96 Men kan niet ontkennen dat de centralisering van de politie en de centralisatie van bevoegd-
heden voor terroristische misdrijven bij de minister van Veiligheid en Justitie, de landelijke 
coördinatie van de terreurbestrijding en de crisisbeheersing, allemaal institutionele arran-
gementen dus, verband houden met het tweede knooppunt: coördinatie op landelijk niveau 
wordt vergemakkelijkt door de nieuwe Politiewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s en de 
centrale en politieke sturing van de politie in noodgevallen wordt ook vereenvoudigd. 





10 
Van bestel naar organiseren

1. Inleiding

‘Cut the crap’ zei de nieuwe nationale korpschef. Visies hebben is mooi, maar 
wat koop je ervoor? ‘Bouman zei weleens: als we nu als uitgangspunt hebben dat 
we binnen anderhalf uur op een Plaats Delict een sectie ME paraat moeten kunnen 
hebben, dan ga ik midden in Assen staan, dan blaas ik op mijn fluitje, dan bel ik de 
meldkamer van Noord-Nederland en dan ga ik klokken, dan ga ik kijken hoe lang 
het duurt. Dus het is “cut the crap”. Het is mooi dat je het opschrijft, maar nu de 
vraag of het werkt, en als het niet lukt hoe je het dan wel georganiseerd krijgt. Dus 
verzin vooral concepten die kunnen werken. Maar dan ga je dus een stap verder, je 
formuleert niet alleen een visie, maar je maakt hem ook werkbaar en zichtbaar op 
straat en je kijkt er ook naar.’

Er is dus veel te doen tussen de mooie teksten van wet en beleid en de wer-
kelijkheid van de straat. Hoe krijg je het georganiseerd, hoe krijg je het wer-
kend, hoe krijg je het gestuurd? Het is de volgende institutionele vraag, de 
vraag naar de architectenrol van de politiechef in de taal van Boin e.a. (2003). 
De vraag hoe regionale korpschefs dat tussen 1993 en 2011 deden en hoe de 
nationale korpschef en de politiechefs van de eenheden dat nu doen, vormt 
de inhoud van dit hoofdstuk. Het bestaat uit drie delen: de manier waarop de 
organisatie wordt vormgegeven, de sturing binnen de organisatie en tot slot de 
cultuur als te beïnvloeden element.

Voor de regiochefs van de regionale korpsen bestond de organisatorische 
vormgeving na het grote werk van de vorming ervan 1993 uit aanpassingen, 
verbouwingen en verbouwinkjes zou je kunnen zeggen, betrekkelijk klein ver-
geleken met de opbouw van nieuwe regiokorpsen rond 1993. De opbouw van 
een nationale recherche binnen het KLPD in 2005 was in het interregnum 
van het regionale bestel waarschijnlijk de grootste van die verbouwingen. De 
opbouw van een Nationale politie is natuurlijk het grote nieuwe bouwproject. 
Dit nationaliseringsproject is nog in volle gang en het is onmogelijk om daar 
nu een goed verslag van te doen. Negeren kan ook niet. Ik bespreek dus wel 
delen van het begin van de opbouw van de Nationale politie, in het besef dat 
dit heel onvolledig en voor een deel waarschijnlijk achterhaald zal zijn bij de 
publicatie van deze studie.
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Organisatie, sturing en cultuur
Organisatorische vormgeving, sturing van het werk en beïnvloeding van de 
cultuur zijn de drie thema’s van dit hoofdstuk. Elk van de thema’s kent een 
deel dat over de periode van voor de Nationale politie gaat, de regio’s dus, en 
een tweede deel waarin ontwikkelingen zijn geschetst die samenhangen met 
de Nationale politie.

Organisatorische aanpassingen en de ontwikkeling van specialismen zijn de 
manieren waarop politiechefs van oudsher, dat wil zeggen vanaf de industriële 
revolutie hebben gereageerd op nieuwe politiële problemen. Het waren door-
gaans aanpassingen binnen een bestaand bestel. ‘Critical junctures’ waren 
belangrijke aanleidingen tot organisatieaanpassingen en nieuwe werkwijzen 
en specialismen, maar ook daarbuiten kwamen ze voor.97

‘Sturing’ is zowel als term als als techniek van recente datum. Binnen de poli-
tie is sturing als aandachtsveld ontstaan na de bestelwijziging van 1993, toen 
daar in artikel 31 van de Politiewet werd voorgeschreven dat er voor ieder korps 
een jaarlijks beleidsplan zou moeten komen. Sturing is een sleutelwoord in 
dit hoofdstuk. Het weerspiegelt in eerste instantie vooral een politieke ambi-
tie die de politie wordt binnengebracht en pas daarna een ook intern erkend 
instrument voor korpsleidingen Het wordt ook intern een antwoord op de 
vraag hoe je politiemensen zo ver krijgt dat ze hun werk goed doen.98

Cultuur en cultuurinterventies vormen de derde manier om het gedrag van 
politiemensen te beïnvloeden. Politiechefs hebben daarvoor na 2000 een 
voorkeur gekregen. Interessant is dat vanuit de cultuurnotie ook een heel 
andere denk- en werklijn is aan te wijzen binnen de politie. Zelfsturing en 
professionele ruimte zijn verbonden met de cultuurnotie, maar vormen als 
het ware tegelijk een tegenbeweging, onttrekken zich tot op grote hoogte aan 
de sturings- en controleambitie die binnen de korpsleiding leeft. Hij wordt 
gestuurd vanuit de praktijk en de ervaring die daarin wordt opgedaan en zoekt 
naar eigen waarden. Hij is dus mogelijk anarchistisch en op zijn minst weer-
stand biedend aan te sterk verticale sturingsambities.

97 Ook bestelwijzigingen kunnen leiden tot organisatorische aanpassingen, maar die hebben 
een andere aanleiding. 

98 Boin e.a. (2003, 143-144) koppelen sturing aan ‘effectieve controle’. Zij menen dat het dra-
gen van een wapen betekent dat politiemensen steeds moeten worden gecontroleerd. Dat 
lijkt mij een te beperkte betekenis van sturen. Hij past bij de opvatting dat het geweldsmo-
nopolie als instrument van politieke macht ook onder controle van die macht zou moeten 
staan. Dat de bevoegdheid van een politieambtenaar ook een mandaat kan zijn waarin een 
eigen verantwoordelijkheid schuilt en waarbij controle niet centraal staat, moet deel zijn 
van een definitie van sturing, daarbij treedt minder instrumentalisering op. Ik gebruik de 
term ‘sturen’ in deze wat bredere betekenis.
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2. De organisatorische vormgeving van de regio’s

Het is verwonderlijk hoe snel het regionale politiebestel is ingeruild voor een 
ander. Wie er de destijds verwachte voordelen in de stukken voor de bestel-
wijziging van 1993, nog eens op naleest, slaat de schrik om het hart: zo slecht 
kunnen we dus schatten wat de effecten van nieuw beleid op het terrein van 
de politie zijn. Of wellicht: beleidsnota’s en memories van toelichting bij wet-
geving zijn geschreven op het creëren van de overtuiging dat de voorgestelde 
wet nodig is, niet op basis van een gedegen analyse. Dat bij de latere evaluatie 
van de Politiewet 1993 de vraag of de politie effectiever is gaan werken ont-
breekt, terwijl dat wel een verkoopargument voor de wet was, is een teken 
aan de wand (Van Reenen 2011). Ik ga in deze paragraaf in op de organisatie-
aanpassingen door politiechefs na 1993 en het verschuiven van de aandacht 
naar de bovenbouw – de bovenregionale structuur – na 2000.

De vrijheid van de burgemeesters
In 1993 kon elk nieuw te vormen regionaal korps zijn eigen organisatievorm 
kiezen. Die vrijheid lag in de lijn van de oude gemeentepolitie, de hoofdcom-
missarissen, formeel de burgemeesters, daar hadden die bevoegdheid. Het 
ene gemeentelijke korps was anders georganiseerd dan het andere. Alleen de 
sterkte was centraal vastgesteld. Voor het korps Rijkspolitie was de organisatie 
uniform en landelijk vastgesteld, die uniformiteit verdween dus in 1993. Er 
was voor de regiokorpsen geen blauwdruk van een korpsorganisatie en het 
was ook niet de bedoeling, dat er zoiets zou komen. De burgemeesters in de 
regio zouden met de Hoofdofficier van Justitie de korpsstructuur voor hun 
eigen regio uit gaan maken. De regionale korpschef en zijn staf ontwierpen 
die. Weliswaar was er een toets van het ministerie van BZK, maar die toetsing 
was marginaal.

Het is goed te bedenken, dat het proces van structuurverandering van korpsen 
gekoppeld aan een visie op de politie en ondersteund door onderwijs, al voor 
1993 begonnen was en los stond van de hele bestelverandering. In veel korpsen 
was al geëxperimenteerd met modellen ontleend aan het teampolitiemodel. 
Kleine korpsen beten het spits af, Haarlem experimenteerde en Amsterdam 
bijvoorbeeld was onder Nordholt voortvarend aan de gang gegaan om het onder 
zijn voorganger vastgelopen moderniseringsproces van de Amsterdamse 
politie weer in beweging te krijgen. De gemeente had daarbij het teampoli-
tiemodel als uitgangspunt gekozen en daarvoor ook andere en meer politie-
bureaus gebouwd (Zwart 1999). Wiarda en Straver deden hetzelfde in Utrecht 
en Haarlem en ook kleine gemeentepolitiekorpsen experimenteerden ermee. 
Het oude beeld van de politie als eenvoudige lijn-staforganisatie was in 1993 
al achterhaald, in ieder geval in de hoofden van de hervormers, en voor een 
deel ook in de bewegingen die in de politieorganisaties werden gemaakt. 1993 
maakte het mogelijk om de regionale korpsen in te richten naar het teampoli-
tiemodel, zonder dat daar centraal een formele beslissing over genomen was.
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Zo ontstonden door die informele blauwdruk sterke organisatorische over-
eenkomsten tussen regio’s, maar er bleven ook grote verschillen. Zo koos de 
ene politiechef voor drie hiërarchische niveaus en de andere voor twee, had 
het ene korps de recherche op het basisniveau afgeschaft en op districts- en 
centraal niveau ondergebracht en had het andere de recherche helemaal cen-
traal georganiseerd. Sommige korpsen hadden de sturing op het districtsni-
veau neergelegd en de korpsleiding tot een voorwaardenscheppend gremium 
gemaakt, bij andere had de korpsleiding met een meer sturende rol.99 De 
bedrijfsvoering verschilde ook van korps tot korps, net als de opbouw van de 
ICT. Ook daar traden grote verschillen op en die bleven ook bestaan nadat bin-
nen regio’s soms moeizaam verschillende oude ICT-systeempjes en systemen 
aan elkaar waren geknoopt. Maar wat hen bond, was het intellectuele erfgoed 
van de jaren zeventig en tachtig. De meeste politiechefs gingen daarmee aan 
de slag. Ze schaften op het basisniveau de specialismen af en maakten de 
basispolitiezorg zo breed als het kon. Ook centrale specialismen werden bij 
sommige korpsen opgeheven of ingekrompen. De opsporing, zo werd later 
door velen vastgesteld, was daar het grootste slachtoffer van.

In veel opzichten waren de regionale korpsen bij hun ontstaan het resultaat 
van compromissen geweest. De politiechefs hadden bij inrichting te maken 
met burgemeesters die eisen stelden aan de grenzen en grootte van districten 
en de verdeling van menskracht binnen de regio om hun zeggenschap over de 
gemeentelijke ordehandhaving zo groot mogelijk te maken. Daarnaast was er 
de bekende weerstand van burgemeesters van kleine gemeenten tegen grotere 
centrumgemeentes en het gevecht om het veiligstellen van de belangen van 
de opsporing, door de Hoofdofficieren van Justitie. Opvolgende burgemees-
ters en politiechefs liepen tegen die eerder bij de reorganisatie gesloten en 
soms heel onhandige compromissen aan. Vrijwel alle regionale korpschefs 
die na 1993 in een regiokorps aantraden, na de grote reorganisatie tot regio-
korpsen dus, reorganiseerden dit bij hun aantreden. Boin (2003). ‘Als je naar 
een korps gaat, ga je altijd met jouw overtuiging het bed opschudden. Je doet het 
hevig of minder hevig, maar je doet het altijd’, aldus een van hen in Boin e.a. 
(2003, 159) of: ‘Je duikt dat korps in en je concludeert dat het echt anders moet’. 
Voor een deel waren het noodzakelijke correcties op fouten die in 1993 waren 
gemaakt. Maar de visie van de regiochef was bij die aanpassingen wel sterk 
bepalend. Het algemene beeld is dat van een zoekproces dat in 1993 begon, 
dat in ieder geval een globale gedeelde visie opleverde, die echter nog veel 
ruimte overliet. Van Sluis merkte nog in 2002 op dat de modernisering van 
de politieorganisatie nog steeds niet was voltooid en dat die modernisering 
ook toen nog gezien moest worden als een voortschrijdend proces. Er was 

99 Dat laatste was zeker in de drie grootste steden het geval, toen de burgemeesters zich na 
2000 veel actiever met de ordehandhaving en de veiligheid in hun steden gingen bemoeien. 
Daar hielden de burgemeesters hun politiechefs dicht bij de werkelijkheid en de operatio-
nele sturing van het korps.
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geen gemeenschappelijk model. Zelfs binnen korpsen trad nog verschil op in 
structuur en werkwijzen tussen en binnen districten, aldus Van Sluis (2002), 
ook na tien jaar nog.

Geen solide basis
Opvallend in de terugblik is dat de politiechefs niet hebben gezocht naar 
uniformiteit en dat ze ook hun voorkeuren nooit hebben laten toetsen. De 
onderbouwing van hun organisatorische keuzen is ook nooit het voorwerp 
geweest van vergelijkende analyses op effectiviteit of op efficiency.100 Ook is 
niet nagegaan hoe kon worden vastgesteld wat de beste inrichting van een 
korps of van onderdelen zou zijn. Nog in 2012 bijvoorbeeld bleken er geen 
organisatiekundige overwegingen te zijn voor de inrichting van korpsen naar 
specialisaties. Doordachte afwegingen om taken al dan niet gespecialiseerd te 
laten uitvoeren werden niet gevonden (Moree e.a. 2014), ook criteria voor zelf 
uitvoeren, samen met anderen uitvoeren, uitbesteden of niet uitvoeren zijn 
niet gevonden. De politieleiding denkt, aldus Moree e.a. (2014), alleen aan 
zelf uitvoeren. Naast actualiteit of opportuniteit waren blijkbaar de visies en 
de ervaringen van de politiechefs doorslaggevend en niet organisatiekunde, of 
een maatschappelijke kosten-baten analyse. De structuuraanpassingen van de 
regiochefs ontbeerden zo een solide grondslag. Dat geeft te denken. Ieder van 
hen had zijn eigen redeneringen, een kenmerk wellicht van de oude gemeen-
telijke eigenheid. Het leidt ook tot de vraag naar de grondslagen voor de struc-
turen die binnen de Nationale politie zijn ontwikkeld.

Met het zicht op de ontwikkeling van de Nationale politie na 2012 moet hier 
alvast genoteerd worden dat na 1993 de politie langzaamaan begon weg te 
trekken uit buurten en wijken en dat politiebureaus sloten (Klerks &  Zoomer 
1998). Beslissingen van politiechefs waren het. Die trend zet zich met de 
 nationalisering van de politie door: basiseenheden worden groter en opnieuw 
worden vanaf 2015 politiebureaus gesloten. Na 1993 vroeg de reorganisatie nog 
jaren veel capaciteit en aandacht voor interne zaken, veel langer nu al dan 
oorspronkelijk was gepland. Die observatie kan ook na 2012 gedaan worden 
(Klerks & Zoomer 1998).

Na 2000: timmeren aan de bovenbouw: de concernillusie
Na 2000 namen de structuuraanpassingen binnen de korpsen snel af. Cul-
tuurinterventies werden populair. In dezelfde periode begon het ministerie 
van BZK op prestaties van de politie te sturen: een revolutie in politieland 
en een indicatie van de teleurstelling binnen de landelijke politiek over het 
‘presterende vermogen’ van de politie en over de efficiency van de organi-
satie. In de tien jaar na de reorganisatie van 1993 bleken de eisen die aan 
de organisatie van de politie gesteld werden radicaal veranderd te zijn. Die 

100 Er is wel sprake van organisatiekundige advisering in verschillende korpsen. De mate 
waarin dat gebeurde en de invloed van die advisering is niet bekend.
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 veranderingen betroffen vooral de bedrijfsvoering. ‘De effectiviteit, efficiency, 
kwaliteit, flexibiliteit, innovatiekracht en transparantie moeten in het huidige 
bestel worden verbeterd’ (Stuurgroep Reorganisatie Politie 2005, 8). Waar 
het ministerie van BZK zelf eerder veiligheid tot een overheidsverantwoor-
delijkheid had gemaakt, werd de minister daarop aangesproken. Maar hij 
had geen bevoegdheden en maar heel beperkte sturingsmogelijkheden. Het 
opbouwen van bovenregionale structuren en voorzieningen bij afwezigheid 
van bevoegdheden is een bestuurlijke worsteling geweest van de minister, de 
burgemeesters en politiechefs na 2000. Sturing op output en de opbouw van 
een concern onder dreiging van nationalisering werden de instrumenten van 
de Rijksoverheid.

De sturing op output die, opgedragen door de ministeries van BZK en Jus-
titie, na 2000 op gang kwam en die ook van een sanctiemechanisme werd 
voorzien, is de operationele vertaling van de druk die vanuit het parlement op 
de regering werd uitgeoefend. De regiokorpsen richtten zich naar de door de 
centrale overheid opgelegde prioriteiten en ontwierpen interne procedures om 
die sturing ook mogelijk te maken.101 Het ontwerpen van een ‘concern’ was 
de informele oplossing die na 2005 school maakte als manier om informeel 
de landelijke bovenbouw boven de korpsen vorm te geven. De politieorgani-
satie zou zich ‘concernbreed onder architectuur ontwikkelen’ (Werkgeversvisie 
2008, 60). Die architectuur werd gedacht als een overkoepelende structuur 
van waaruit vanuit verschillende dimensies samenhangende beleidslijnen 
zouden worden uitgezet die binnen de korpsen moesten worden uitgewerkt. 
Welnu, het is bij abstracties gebleven, het concern mislukte omdat er geen 
macht was om de gemeenschappelijkheid af te dwingen. De korpsen ble-
ven zelfstandig. Pijnlijk wordt dat geïllustreerd door de uitkomsten van een 
onderzoek naar specialisatie binnen de regionale korpsen. Beleidsafspraken 
in de RKC om via specialisatie meer en hoogwaardiger aandacht te besteden 
aan bepaalde politietaken, leidden niet of op zijn best zeer onvoldoende tot de 
opbouw van dergelijke specialismen. Via Rijksbeleid dat werd opgelegd aan de 
korpsen of uitgelokt door gerichte financiering, lukte dat wel (Morée, Land-
man & Bos 2014). Morée, Landman en Bos bogen zich over de factoren die de 
keuze voor specialisatie en despecialisatie bepalen. Ze deden dat aan de hand 
van een onderzoek naar de ontwikkeling van vijf taakvelden: verkeer, milieu, 
forensische opsporing, cybercrime en financiële criminaliteit. Er werden veel 
visies en beleidsnotities opgesteld voor de politietop, op sommige dossiers om 
de vier jaar. Meestal hadden ze mooie titels en mooie kaften. Over de impact 
van het beleid met betrekking tot de organisatie van politietaken zijn de onder-
zoekers kort: zeer beperkt. Bemoeienis van de politietop stond niet garant voor 

101 Dat was een andere benadering dan die waarvoor sommige politiechefs pleitten, de omge-
keerde beweging: weg van de bureaucratie en naar zelfsturing en handelen op eigen 
initiatief.
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invloed op de organisatie van politietaken. Bemoeienis van de Rijksoverheid 
leidde wel tot resultaat, een pijnlijke constatering.

De reactie op overvraging: terugtrekking en schaalvergroting
De sturing op output leidde ook tot een sterkere druk op de politiecapaciteit. 
Naast de toegenomen lokale en regionale claims op capaciteit kwam na 2000 
de nationale druk. De vlucht in de kerntaken was de globale reactie van de 
politie; een bezinning op de omvang van de taken die van de politie mochten 
worden verwacht. Daarnaast ging de politie haar aandeel binnen lokale veilig-
heidsnetwerken beperken (Van der Torre, 2007). Zoals we in de casus Rotter-
dam zagen, mobiliseerde de veiligheidsvraag in toenemende mate anderen: 
lokaal bestuur, gemeenteambtenaren, OM, hulpverleningsinstellingen en 
burgers. De politie wilde, als ze al deelnam aan projecten, ook niet meer de 
continuïteit daarvan garanderen. Projecten werd soms gestopt, maar vaker 
trok de politie zich gedeeltelijk terug. Teleurstelling bij de partners en het 
gezag was het gevolg, dit faciliteerde de opkomst van andere toezichthouders.

In kleine(re) politiedistricten was weinig ‘vrije’ politiesterkte, waardoor er op 
het niveau van het district – en de daarmee verbonden gezagsdriehoek – wei-
nig ruimte was om te sturen. ‘Zonder volume aan de politiekant kun je net zo 
goed het dagrapport bespreken. Dat was vroeger de gang van zaken. Zo kan ik 
niet besturen’ (burgemeester) (Van der Torre e.a. 2013, 79). Die ruimte nam 
toe in grotere districten. Door gemeenten samen te laten werken op het terrein 
van politie en integraal veiligheidsbeleid, ontstonden voorportalen en netwer-
ken van gemeentelijke veiligheidsambtenaren. Dat was de tweede tendens: de 
vergroting van de schaal van districten of afdelingen. Die tendens was niet in 
alle regio’s zichtbaar, sommige hielden vast aan het na 1993 gevormde aantal 
districten of werkten alleen met basiseenheden. Het aantal districten nam 
van 1994 tot 2012 af van 124 tot 98 (Van der Torre 2013).

De opsporing als verzelfstandigd gebied
Het enige domein waar het na veel discussie wel lukte om boven de schaal 
van de regionale korpsen te gaan opereren, was dat van de opsporing, het 
domein waar een landelijk gezag over de opsporing kon worden gerealiseerd 
door het Openbaar Ministerie. Via interregionale rechercheteams in het begin 
van de jaren negentig en een landelijk team bij het KLPD in 1995 werd in 
de periode tussen 2002 en 2005 binnen het KLPD een executieve nationale 
recherche dienst opgezet, naast de ondersteunende recherchediensten die daar 
al bestonden. Daarin was ook de Centrale Recherche Informatiedienst opge-
nomen. De aansturing geschiedde door een landelijke OM-organisatie: het 
landelijk parket. Die structuuraanpassing was niet de verdienste van de poli-
tiechefs, op een paar na hingen die tegen. Ook hier weer zien we: waar de cen-
trale overheid kon sturen werd schaalvergroting gerealiseerd, waar korpschefs 
moesten samenwerken domineerde de regionale schaal en de redenering van 
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de kleinschaligheid, was samenwerking meestal gemankeerde samenwerking 
en moesten structurele aanpassingen worden opgelegd door de Rijksoverheid.

Specialisatie als vooruitgang
Er is een interessante parallel tussen de vernieuwing van de politie in het 
begin van de twintigste eeuw, zo’n honderd jaar geleden dus, en die in de 
huidige tijd. De snelle ontwikkeling van de politie in de eerste decennia van 
de vorige eeuw heet de eerste moderniseringsgolf. Het was de aanpassing van 
de politie aan de industriële revolutie. Die moderniseringsgolf was breed. Hij 
omvatte zowel de opkomst van de recherche en de wetenschappelijke speur-
kunst als de aandacht voor de sociale kwestie in die tijd. Die hele modernise-
ring laat zich in één term vatten: specialisatie. De opkomst van de moderne 
politie verliep via de opkomst van specialistische afdelingen. Interessant is, 
dat aan het begin van de 21e eeuw Fijnaut (2012) in zijn aanval op de ontwik-
keling van de politie in de periode van de community policing in Nederland 
juist de despecialisatie hekelt en die beweging aanwijst als een achteruitgang. 
Alleen hernieuwde en hoogwaardige specialisatie kan de politie weer des-
kundig genoeg maken om adequaat te kunnen inspelen op gecompliceerde 
problemen in de dagelijkse politiezorg, op (inter)nationale criminaliteitspro-
blemen, op de gevolgen van grotere mobiliteit en nieuwe vormen van internet-
criminaliteit, om van terroristische dreigingen maar te zwijgen.102

3. De nieuwe nationale structuur

3.1. Een gedeeld concept

Gemeenschappelijkheid van de uitgangspunten en variatie in de uitvoering
‘Het feit dat we met zijn allen aan de structuur gebouwd hebben maakt dat ik me er 
zo senang in voel. Niet alleen de inhoud maar ook de procesgang heeft daarin zeker 
een rol gespeeld. Het was voor het eerst dat we voelden dat we een baas hadden. 
Iemand die een knoop doorhakte en ik denk dat ik een collectief gevoel verwoord 
als ik dat zeg.’ De organisatorische uitgangspunten voor de Nationale politie 
zijn gemeenschappelijk. De kwartiermakers – de beoogde korpsleiding en de 
beoogde politiechefs samen – hebben bij de aanvang van het reorganisatiepro-
ces de uitgangspunten voor de nieuwe Nationale politie geformuleerd. Een 
collectieve inspanning, dus die heeft geleid tot gedeelde uitgangspunten voor 
de bouw van de organisatie. De kwartiermaker van de noordelijke eenheid, 
die daarvoor al samen met zijn oude regiocollega’s uit Friesland en Drenthe 
had gewerkt aan gemeenschappelijke voorzieningen voor de drie noordelijke 
regionale korpsen en daarmee een voorsprong had opgebouwd in de vorming 

102 De stelling is dat vernieuwing van de politie eerder komt van specialisatie dan van despecia-
lisatie. Het bewijs is lastig.
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van grotere eenheden, verwoordde hetzelfde sentiment. ‘Maar als we hadden 
moeten toegroeien naar een korps van de drie noordelijke provincies in plaats van 
een Nationale politie, denk ik dat ik het ook zo gekozen had als het nu natio-
naal is neergezet.’ Er is, op een paar uitzonderingen na, sprake van een echt 
gemeenschappelijk en gedeeld beeld van de organisatie. Een van die uitzon-
deringen betreft het aantal niveaus binnen de geografische eenheden. De dis-
cussie ging over de vraag of er basiseenheden en districten nodig zouden zijn 
binnen elk van de geografische eenheden, of dat men met een hiërarchisch 
niveau minder toe zou kunnen; alleen districten dus. Daardoor zou specia-
lisatie op het laagste niveau meer mogelijk zijn, maar zouden de eenheden 
groter worden en zou dus de kleinschaligheid verminderen. Die twee opvat-
tingen konden niet bij elkaar komen. De beoogde nationale korpschef hakte 
de knoop door, het werd geaccepteerd door de groep kwartiermakers zonder 
dat principes werden gekwetst. ‘We hadden een discussie gehad, ik meen over 
districten. Er was discussie geweest op basis van rationele argumenten, daarnaast 
had je believers en non-believers. Uiteindelijk gaat Gerard staan en zegt: we hebben 
de discussie gehad, we komen er niet op basis van gemeenschappelijkheid uit, ik 
hak deze knoop door. Zo zitten er een aantal momenten in waarop een knoop werd 
doorgehakt nadat pro’s en contra’s waren afgewogen. Maar ook in combinatie met 
de inhoud, ik zou niet zien waar deze inhoud, deze organisatie mij belemmert om 
mijn visie vorm te geven.’

Het doorhakken van een knoop ging snel. De vraag was of de nieuwe politie-
chefs er ook in zouden slagen in het werk te gaan opereren vanuit het idee dat 
er een gemeenschappelijke doelstelling is. Hun reflex was immers tot dan toe 
geweest om hun eigen regio als uitgangspunt te nemen. ‘We hebben afgelopen 
tijd een structuur neergezet waarin je wordt afgerekend op de resultaten van je eigen 
eenheid. We moeten naar een situatie toe waarin we ook vragen: wat heb je nu voor 
het grote geheel gedaan? Stel dat nu in Ter Apel het aanbod van illegalen vervijf-
voudigt. Dan is het not done om te zeggen: dat is mijn probleem niet. Dat is het wel. 
Je moet de menskracht brengen naar waar het probleem is, ook op nationale schaal. 
Het gaat om conceptueel anders denken.’ Die droom van gemeenschappelijkheid 
werd niet meteen werkelijkheid. Niet bij de politiechefs, maar bijvoorbeeld 
ook niet bij de eerste COR. ‘De bottleneck momenteel is dat COR-leden nog te 
veel vanuit hun eigen eenheid redeneren, terwijl we er voor elkaar moeten zijn. 
Het probleem van Amsterdam moet ook in Limburg beetgepakt worden. Je moet 
elkaars pijn voelen en die in de COR bespreken.’ De ervaring leert dat het even 
kan duren. Politiecultuur verander je niet met een project.

De organisatie van de basispolitiefunctie in ‘robuuste teams’ genoot al met al 
brede steun bij de korpsleiding en de politiechefs. De teams vormen aan de 
ene kant een verbinding met de uitgangspunten van oude regiokorpsen en 
met het legitimiteitsdenken binnen de politie: zo dicht bij de bevolking als 
je kunt. Aan de andere kant wordt tegemoetgekomen aan de wens om meer 
werk te kunnen doen op het niveau van de basiseenheden, een wens die vooral 
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buiten de grote steden leefde. ‘Ik kan me zeer herkennen in de manier waarop 
we het nu vormgegeven hebben. Sterker nog, ik had het zo gekozen. De basisteams 
kenden wij al, het enige verschil is dat ze nu wat groter zijn dan toen, maar dat 
is een tendens die hier al zichtbaar was, we voelden hier en daar dat de teams te 
klein waren en we waren al met een opschaling bezig. (…) Ik kan me voorstellen 
dat er eenheden zijn waarbinnen dat wat anders ligt, vooral in de grote steden.’ 
Er waren andere opties. Fijnaut (2012) bijvoorbeeld veroordeelt de keuze van 
basiseenheden zonder specialisatie voor de Nationale politie omdat daarin het 
door hem zo verfoeide ‘Politie in Verandering’-denken door blijft klinken. Hij 
pleitte ook voor een andere interne organisatie van de Nationale politie met als 
basis de 25 grootste steden. De reden daarvoor was om binnen een stelsel van 
Nationale politie toch voldoende recht te doen aan specifieke lokale wensen en 
behoeften met betrekking tot politie en veiligheid. Die optie streed echter met 
het politieke uitgangspunt van de aansluiting bij de arrondissementen van de 
nieuwe rechterlijke organisatie

De topstructuur
De nationale korpsleiding bestaat uit vier personen, allemaal met een verle-
den als korpschef: één vrouw (de voormalige regiochef van Kennemerland) en 
drie mannen. De korpsleiding is een echte politieleiding met affiniteit voor 
de politiepraktijk. De taakverdeling is een paar keer veranderd. Aanvanke-
lijk werd gekozen voor een taakverdeling op delen van de managementtaak. 
‘Operaties’ was er daar één van. Voor die sector werd de plaatsvervangend 
korpschef verantwoordelijk en voor bedrijfsvoering was een ander lid verant-
woordelijk. Die was erg belangrijk, omdat problemen met de bedrijfsvoering 
de aanvankelijk belangrijkste reden waren om de reorganisatie aan te vatten. 
Een van de kwartiermakers kreeg die verantwoordelijkheid aanvankelijk toe-
bedeeld, maar al na korte tijd werd die lijn verlaten en werden onderdelen van 
de bedrijfsvoering verdeeld onder de leden van de korpsleiding, geen van allen 
overigens gespecialiseerd in bedrijfsvoering. Dat gold ook voor andere delen 
van de taak van de korpsleiding Daarnaast kreeg ieder van de vier leden van de 
korpsleiding een groepje politiechefs toegewezen in een begeleidende relatie. 
De elf politiechefs werden dus over de korpsleiding verdeeld.

Het bleef zoeken naar een goede structuur waarbinnen zowel het nationale 
korps ‘going concern’ kon worden aangestuurd, als ook de intussen uiterst 
complex geworden reorganisatie goed kon worden gestuurd. De opbouw van 
een nationale ICT-organisatie werd na een vernietigende analyse van de Alge-
mene Rekenkamer in 2011 onder de verantwoordelijkheid van de minister 
gebracht en via een ‘Aanvalsprogramma’ onder leiding van een ‘chief infor-
mation officer’. Daar is een eind 2012 nog een onafhankelijke reviewboard 
aan toegevoegd die onafhankelijk advies geeft aan de minister over de uit-
voering van het Aanvalsprogramma en beoordeelt in hoeverre de doelen en 
resultaten worden bereikt. In 2014 bleek dat de Nationale politie onvoldoende 
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eigen expertise, ervaring en menskracht had om de hele bedrijfsvoering op 
orde te krijgen. Ook verhinderde de verdeling van bedrijfsvoeringstaken bin-
nen de korpsleiding een eenduidige aansturing. De verantwoordelijkheid voor 
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Het eerste beeld vanuit het OM is dat er in het nieuwe bestel ook in de manier 
waarop de nieuwe politiechefs hun beleid formuleren en leiding geven aan 
het werk niet veel is veranderd. ‘A (de politiechef) is niet anders geworden in de 
afgelopen twee jaar. Het enige is dat hij af en toe zegt, is: jongens ik wil dit eerst 
even met de nationale korpsleiding afstemmen. Wij zijn onlangs met de Driehoek 
naar Roemenië geweest. Vroeger kon de korpschef dat zelf beslissen en nu gaat de 
landelijke korpschef daarover, die vraagt of dat wel nodig is. Dan zie je ineens dat 
er iets veranderd is. (…) Die invloed zit mij totaal niet in de weg.’

De ‘veraffe’ politie
‘In het oude beeld zat de “veraffe politie” niet. Die is er nu terecht ingekomen.’ 
In het gemeentelijke en het regionale denken moest alle politie dichtbij zijn. 
Het is de oude gemeentepolitiereflex waarin wantrouwen schuilt tegen cen-
trale voorzieningen en tegen centraal aangestuurde politie. Nu is er ruimte 
gemaakt voor bovenlokale en bovenregionale taken en aandachtsgebieden en 
voor snelle concentratie van eenheden, de ‘veraffe’ politie. Dat is nu moge-
lijk. De noodzaak daartoe leek vooraf vooral te gelden voor de bovenregionale 
opsporing. ‘Het is terecht dat we de ‘veraf-politie’ hebben versterkt. In het natio-
naal kader zit een versterking van de lokale worteling, maar ook een versterking van 
alles wat te maken heeft met ondermijning en alles wat te maken heeft met georga-
niseerde criminaliteit. Daar zit een stevige versterking in. Dat was hier in het noor-
den heel dun georganiseerd. De gedachte was dat georganiseerde criminaliteit hier 
niet voorkomt. Ammenooitniet. Als je kijkt naar de hele hennepproblematiek hier, 
dat is giga. Daar zit een wereld achter die wij niet goed genoeg kennen. Hetzelfde 
geldt op het gebied van mensenhandel. Ook de hele aanpak van de ondermijning 
wordt hier versterkt. We hebben dus de hele aanpak van de opsporing versterkt.’

Ook de versterking van de opsporingscapaciteit voor de onderzoeken in de golf 
van liquidaties in Amsterdam is daar een voorbeeld van. Capaciteit uit andere 
eenheden werd ingezet bij de opsporing. Ook buiten de opsporing blijkt de 
nationale structuur een voordeel te zijn. De maatregelen rondom de Natio-
nal Security Summit in Den Haag en de inhuldiging in Amsterdam van de 
nieuwe koning laten dat zien. Waarschijnlijk meer nog maakte de organisatie 
en de aanpak van het politiewerk rondom vlucht MH17 van Malaysian Airlines 
duidelijk dat het snel kunnen opschalen ook buiten de opsporing uitermate 
nuttig is. Ook terreurpreventie en bestrijding vergt een landelijke organisatie.

3.2. Tegenvallers

De organisatie van de Nationale politie loopt sterk uit in de tijd. In augustus 
2015 kwam een ‘herijking’ tot stand. Daarin werd in ambtelijke taal aangege-
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ven waar de belangrijkste tekorten lagen.103 Een paar lijnen worden hieronder 
beschreven.

Onhanteerbare complexiteit
In de loop van de voorbereiding van de bestelwijziging nam de complexiteit 
van het project toe. Voor een deel was dat inzicht dat al doende opkwam: een 
soort bewustwording die lijkt op die van de reorganisatie van 1993. Het reor-
ganisatieproces met zijn ontvlechting van bestaande systemen en eigendoms-
verdelingen bleek en blijkt veel ingewikkelder te zijn dan gedacht. Voor een 
deel was het een gevolg van de toegenomen ambitie, voor een deel opgelegde 
complexiteit, bijvoorbeeld door het al lopende en vertraagde project van het 
Functiehuis Nederlandse Politie dat met de reorganisatie moest worden mee-
genomen. Ook de ICT-problematiek, al sinds de reorganisatie van 1993 een 
probleem, blijkt van een nauwelijks te hanteren complexiteit.

Een vertegenwoordiger van de vakbeweging noemde de gecompliceerdheid 
van de het functiehuis en de personele reorganisatie ‘stapelgif’: ‘We hebben nu 
vier blokken met vergif opeengestapeld. Het eerste is de functiewaardering en het 
functiehuis; het tweede het landelijk sociaal statuut, wie al dan niet functievolger 
wordt; het derde is alles wat met bedrijfsvoering en ondersteuning te maken heeft; 
het vierde is het in werking stellen, er moeten ook intern nog allerlei dingen gaan 
schuiven. Geen van alle is groot genoeg om een revolutie te bewerkstelligen, maar 
het is wel stapelvergif dat blijft, en lang blijft.’

Veranderkundige complexiteit
Naast de complexiteit van de inhoud van de veranderingen is er ook wat je zou 
kunnen noemen een procesmatige of veranderkundige complexiteit. Een van 
de regionale korpschefs verwoordde die complexiteit als volgt. ‘Ik onderscheid 
drie tijdslijnen. Je visie is de eerste. Geef mij vier pientere pookjes en in een middag 
schrijf ik een visie op. Je begint daarmee altijd buiten de organisatie. (…) Twee: het 
methodologische deel. Wil je die visie effectueren, dan kost het methodologische 
deel, het vastleggen in regels, richtlijnen, systemen en zo, zo’n twee jaar. Drie: wil 
je in het gedrag in je organisatie iets veranderen en het tussen de oren van de mede-
werkers krijgen, dan heb je zes tot acht jaar nodig. (…) Die derde rode lijn is de 

103 Sturing en het op orde brengen van het beheer vraagt meer tijd. De top-down sturing van 
de korpsleiding en planvorming past niet bij de positie van het korps en de noodzaak om 
de relatie met het gezag en partners betekenis te geven. De personele reorganisatie is weer-
barstiger en complexer dan voorheen werd aangenomen. De planvorming moet worden 
bijgesteld, het betreft het inlopen van verschillen in uitgangspositie van de oude korpsen 
en de volgorde waarin veranderingen tot stand kunnen komen. De werklast van teamchefs 
en teams en de ondersteuning is te groot om de uitvoering van plannen een goede kans van 
slagen te geven; De financiële positie van het korps staat onder druk en dit heeft gevolgen 
voor het tempo waarin plannen kunnen worden uitgevoerd; Voor onverwachte ontwikke-
lingen die aanspraak maken op de inzet van het korps moet capaciteit beschikbaar blijven, 
zodat het korps flexibel en slagvaardig kan blijven (Plan voor de herijking van de realisatie 
Nationale politie, augustus 2015).
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veranderkundige. Sturing op een veranderingsproces is iets anders dan het sturen op 
een lijnorganisatie. Vormgeving aan een veranderingsproces is een collectief proces. 
Wat ik nu vaak gezien heb is dat je, als je je niet bewust bent van die drie tijdslijnen, 
niet in de gaten hebt dat ze gaan interfereren.’ Er is aldus deze politiechef niet 
voldaan aan de veranderkundige voorwaarden voor een goede reorganisatie. 
‘Mijn grote zorg is dat die er nu niet is. Wat er nu dreigt te gebeuren, is risicomijding 
binnen een ingewikkeld reorganisatieproces. Ik begrijp dat wel, maar er zit ook geen 
parallelle route in de reorganisatie die ervoor zorgt dat de politie in de toekomst 
gepositioneerd is. Je ziet in allerlei sectoren dat de medewerker kwaliteit de tijd moet 
hebben om zich te ontwikkelen. Een mindset bij een groot gedeelte van je bedrijf 
om iets te betekenen voor je organisatie. Dat zie ik niet gebeuren.’ De vertraging 
die intussen in het reorganisatieproces is opgetreden verergert dit probleem: 
korpsleiding en politiechefs blijven zo druk en ook onder druk staan door de 
opbouw van het korps en door de ‘going concerns’, dat voor dit element in de 
meeste eenheden weinig tijd overblijft.

Weinig incentives: bezuinigingen en reorganisatie gaan slecht samen
Bij de reorganisatie van 1993 hadden de korpschefs een aantal mogelijkheden 
meer dan de nationale korpschef nu om de reorganisatie tot een goed einde te 
brengen. Kleinschaligheid was een eerste. De korpschef was in 1993 dichter-
bij en kon vaker en meer herkenbaar ‘de zeepkist op’ om de reorganisatie toe 
te lichten en aan te prijzen. Bovendien was een aantal van hen al korpschef 
in het gebied. De korpschefs van de vier grootste gemeenten werden regio-
naal korpschef in hun eigen gebied. Dat gold ook voor veel andere regiobazen. 
Continuïteit en herkenbaarheid dus, ze hadden hun eigen staf en hun eigen 
vertrouwde bevoegd gezag.

De nieuwe Nationale korpschef kwam van de AIVD. Hij had wel eerder drie 
jaar als korpschef van de regio Haaglanden gefunctioneerd, maar was wei-
nig bekend buiten die regio. Het was hem door de minister verboden om als 
kwartiermaker een eigen publiek profiel op te bouwen. De minister was in die 
periode het publieke boegbeeld van het nieuwe politiebestel. Bouman had dus 
weinig ‘persoonlijks’ in te zetten in de aanvang van de reorganisatie. Maar 
weinig mensen hadden een gevoel van uit het werk gegroeide loyaliteit ten 
aanzien van de nieuwe korpschef.

Een tweede grote handicap was dat er geen geld was om pijn binnen de 
 reorganisatie af te kopen. Weliswaar was binnen het regeerakkoord van 2012 
afgesproken dat de Nationale politie structureel 105 miljoen euro per jaar extra 
zou krijgen, maar dat zou voor het werk zijn en niet voor de reorganisatie; het 
gaf bovendien onvoldoende soelaas om de extra kosten van onverwachte acti-
viteiten goed aan te pakken. De minister en de korpschef hadden ten opzichte 
van de vakbonden geen financiële onderhandelingsruimte. Sterker, de hele 
inschaling van het personeel in een nieuw ‘functiehuis’ met de mogelijkheid 
van inkomens-, functie- of statusverlaging was een van de belangrijkste con-
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flictpunten tussen vakbonden en minister en korpsleiding. Het was aanleiding 
voor de vertraging in het hele reorganisatieproces. Het verzet tegen de gevol-
gen van de reorganisatie voor personeel en tegen een onvoordelige inschaling 
in het nieuwe functiehuis leidde tot een vertraging in het reorganisatieproces 
van ongeveer een jaar. In 2014 werd uit een analyse van de commissie F&B 
duidelijk dat in een defensief scenario en met instandhouding van gemaakte 
inrichtingskeuzes het reorganisatiebudget ten minste € 200.000.000 te laag 
was begroot. Een bedrag van € 200.000.000 overschrijding op een budget 
van € 230.000.000, bijna een verdubbeling. Een derde en verwante compli-
catie was dat de minister ook een bezuinigingsopdracht had meegegeven 
in de reorganisatie, een opdracht die het conflict met de vakbonden over de 
voorwaarden voor reorganisatie en invulling van het functiehuis verder ver-
scherpte. In de laatste plaats kon de strategie die sommige korpschefs in 1993 
hanteerden en die bestond uit het geven van meer invloed aan de onderne-
mingsraad in en na het reorganisatieproces – Rotterdam-Rijnmond is daar 
een van de voorbeelden van – in 2013 niet worden herhaald. ‘In 1993-1994 is dat 
voor een deel met een toekomstperspectief voor het kader afgekocht. Dat is nu niet 
het geval, dus ik heb het gevoel dat deze reorganisatie langer gaat doordreunen dan 
die van 1993-1994. Bovendien was het kleinschalig, hoewel het toen heel groot leek. 
Ik had ook het idee dat toen het vak meer “leading” was en nu meer de blauwdruk 
van het organiseren. In mijn beleving was toen de reorganisatie sneller voor elkaar 
dan nu. Dus het geloof in de reorganisatie kon je gemakkelijker aanbrengen dan 
nu.’

Vergeleken met 1993 had de korpschef nu ook een belangrijk voordeel: de 
minister en hij vormden een machtig duo. Bij de minister was alle zeggen-
schap over de politie geconcentreerd en de korpschef stond in een formeel 
hiërarchische relatie tot de gehele politie. Zolang de twee het eens bleven en 
met wijsheid van die formele macht gebruikmaakten, had en heeft het reorga-
nisatieproces goede kansen.

Het verlies van momentum, motivatie en vertrouwen
Zoals bij elke groot avontuur, begonnen de kwartiermakers en naderhand de 
nieuwe korpsleiding, de korpsstaf en de politiechefs en hun staven met groot 
enthousiasme en veel inzet aan de bouw van de nieuwe Nationale politie. En 
met hen grote groepen politiemensen, vooral leidinggevende politiemensen, 
die in projectgroepen aan de slag gingen met onderdelen van het omvangrijke 
proces.

De vertraging in de start van de nieuwe organisatie met een jaar betekende 
een verlies aan momentum, een verzwakking van de veranderingsenergie bin-
nen de groepen die met de voorbereiding bezig waren. De tegenslagen en de 
conflicten met de vakbonden die ontstonden over de personele voorwaarden 
voor de reorganisatie en de inschaling in de nieuwe functies nadat de reorga-
nisatie was begonnen, leidden tot meer vertraging, irritatie en verder verlies 
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van momentum. De traagheid waarmee de personele reorganisatie kon en 
kan worden doorgezet, is een probleem dat nog wel even blijft hinderen. Pas 
in 2015 begint de uitwerking van de personele reorganisatie van basisteams. 
‘Mensen voelen zich ook nu verraden. Als je kijkt naar het LFNP, daar is een schaal 
ingevoerd waarvan we dachten dat het de matching vergemakkelijkt. Mensen dach-
ten – en dat hebben we ook verteld – ze gaan van werk naar werk, maar dat is niet 
zo, ze gaan van functie naar functie. Als het gaat om selectie – waarom doen we 
er zo lang over – twijfelen mensen eraan of het een fair proces is. Waarom moeten 
we nu een onafhankelijke voorzitter van een selectiecommissie hebben? Omdat ze 
anders denken dat het niet fair is.’

De gecompliceerde werkelijkheid van dit reorganisatieproces leidde tot een 
verlies aan motivatie bij veel politiemensen en na kritiek van politiebonden 
die al een aantal jaren aanhield, ook tot stevige kritiek van de centrale onder-
nemingsraad tegen het einde van 2014. Op 22 oktober 2014 lieten de poli-
tiebonden minister Opstelten weten geen vertrouwen meer te hebben in het 
proces rond de vorming van de Nationale politie. De bonden meldden ervan 
overtuigd te zijn dat ingrijpen in de strategische sturing van de Nationale 
politie noodzakelijk was. Minstens zo belangrijk was een herziening van het 
ontwerp en de inrichting van de bedrijfsvoering en de operationele inrichting 
van de Nationale politie. ‘Als vakbonden gingen wij niet over één nacht ijs. 
Voorafgaand aan ons dringende advies aan de minister hebben wij veelvuldig 
gesprekken gevoerd en koerswijzigingen aangedragen, mede op basis van ver-
ontrustende signalen van collega’s.’ Om de ernst van de ontstane problematiek 
nog eens te onderstrepen en in reactie op de aangekondigde maatregelen van 
de minister stuurden de politiebonden vrijdag 14 november 2014 een tweede 
brief aan de Tweede Kamercommissie van Veiligheid en Justitie. Dat was een 
bedenkelijk signaal: in het verleden leidde het opzeggen van vertrouwen door 
de OR in een politiechef tot diens ambtelijke einde. Het beloofde weinig goeds 
voor de ambtstermijn van de nationale korpschef.

Het onvoorspelbare werkaanbod
Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Het is snel gezegd en het klinkt 
mooi, maar hoeveel klanten er in de winkel komen weet je niet. In het geval 
van de Nationale politie waren dat er veel. In een organisatie die gekenmerkt 
wordt door een fundamenteel tekort ligt overvraging snel op de loer. Erger 
nog is de onvoorspelbaarheid van incidenten die veel politiecapaciteit en veel 
organisatorische en beleidsmatige voorbereidingen vragen. Dat waren er veel 
de afgelopen jaren. De politiebemoeienis met de het onderzoek naar het neer-
storten van het vliegtuig de Maleisische luchtvaartmaatschappij in Oekraïne, 
vlucht MH17, is daar een indrukwekkend voorbeeld van. Een tweede voor-
beeld is de uitbreiding van de onderzoekscapaciteit naar aanleiding van de 
vele liquidaties, meer voorbeelden zijn de snel toegenomen vraag naar politie-
capaciteit voor de hantering van teruggekeerde jihadstrijders, de beveiliging 



Van bestel naar organiseren    241

van objecten en personen, en de opvang van grote groepen migranten en de 
sociale onrust die ontstond rondom de vestiging van noodopvanglocaties.

4. Sturing

4.1. Het werk

Boin e.a. meldde in 2003 al dat het sturingsconcept dat na 1993 groeide, niet de 
richting koos die de Rijksoverheid voor ogen stond. De regionale jaarplannen 
en de uitwerking ervan op districtsniveau gingen functioneren als sturende 
instrumenten waarop ook werd teruggemeld. In het uitgangspunt ‘decentraal 
tenzij’, had het ‘tenzij’ geen inhoud gekregen. De gemeenten bleven wantrou-
wend staan ten opzichte van Rijksbeleid. Op geen van beide niveaus werd 
bestuurskracht ontwikkeld om de centrale sturing voldoende kracht te geven 
(Stuurgroep Reorganisatie Politie 2005). Vanuit de Tweede Kamer en vanuit 
de regering werd aangedrongen op een krachtdadiger optreden van de politie, 
ingegeven door groeiende onrust over criminaliteit, overlast en onveiligheid, 
vooral in de grote steden. Outputsturing voor de politie werd opgelegd door 
de Rijksoverheid en voorzien van controlemechanismen: verantwoordings-
rapportages en controllers in plaats van vrijheid. De ingreep van de centrale 
overheid vanaf 2000 is op vier manieren van betekenis:
• Politiebeleid werd mede landelijk geformuleerd en niet langer puur lokaal.
• De politie moest zich voegen naar dat landelijke beleid, maar was geen 

sturende partij meer. De al eerder ingezette centrale beweging werd nu 
van instrumenten en faciliteiten voorzien.

• De autonomie van de gemeenten en regio’s werd daardoor verminderd en 
regionale beleidsplannen kregen een centraal sturingselement mee.

• De bedrijfsvoering moest verder gerationaliseerd worden.

In de terugblik is dit een waterscheiding geweest, zeker wanneer men naar 
het ontwerp van de regionale politiekorpsen kijkt: dat politiebestel, nog maar 
net ingevoerd, had weinig instrumenten voor de bovenregionale coördinatie 
en centrale beleidsvoering. Die werden nu ingevoerd.

Afstand en afhankelijkheid
Sturing verheldert relaties, sturing schept ook afstand, het disciplineert ook. 
De vrijheid van handelen van politiechefs is vanaf de eeuwwisseling sterk 
afgenomen. Sturing geschiedt door de minister, door het OM, door de bur-
gemeester en tot 2011 door het regionaal college. ‘Wat je ziet, maar dat is met 
name de laatste jaren, is dat het werk van de politie veel meer is komen te staan in 
het teken van doelen halen, targets halen, afrekenen op doelen. De minister wilde 
dat, heel sterk; vanuit targets redeneren. Wat je ook zo ziet, is dat politiechefs niet 
meer zoals in de jaren negentig in een agenderende rol zitten, maar veel meer in een 
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verantwoordende of verantwoording afleggende rol zitten. Heb jij nu wel gedaan 
wat is afgesproken?’.

Sturing verandert ook de rol van de korpschef en de vaardigheden waarover 
hij moet beschikken. Sturing is management. ‘Heel veel van de recente ver-
anderingen hadden te maken met management en waren geïnspireerd op new 
public management en niet op de politiepraktijk. De resultaatsturing, de sturing 
op getal en daaraan gerelateerde productieprocessen; het procesgericht denken, de 
“wasstraten” bij de opsporing. Ze zijn voor mij een gruwel, omdat niemand zich 
meer verantwoordelijk voelt voor zo’n dossier. Je doet je ding, je gooit het weer op 
de hoop en je begint met het volgende. Je haalt zo de hele ziel uit het bedrijf. Als 
je daarnaast kijkt naar zo’n hele RKC, naar de agenda en de vergaderstukken; als 
je die nagaat op de onderwerpen die nog over het vak gingen en welk deel er over 
beheer, beheersing, sturing en prestaties ging, dan schrik je. De focus ging uit het 
vak, dat werd overgelaten aan de laag eronder. Zo kon je ook zij-instromers op het 
hoogste niveau binnen halen, want het ging niet meer over het vak politie daar.’ De 
aandacht en de veranderingsdynamiek verschoof dus van het politiewerk naar 
managementtechnieken. De nieuwe verhouding tussen centrale overheid en 
politiechef faciliteerde de komst van de publieke manager.

4.2. Sturing van de opsporing, een apart verhaal

De nationalisering van de politie heeft merkwaardigerwijs betrekkelijk weinig 
invloed gehad op de sturing van de opsporing. Die is wel radicaal veranderd, 
maar dat is al eerder gebeurd; kort na de IRT-affaire. De organisatie is toen 
op aanbeveling van de commissie-Donner (1994) aangepast: een College van 
PG’s dat landelijk het OM aanstuurt onder de politieke verantwoordelijkheid 
van de minister van Justitie, de oprichting van een landelijk parket voor de 
aansturing en een landelijke recherche eenheid. In datzelfde jaar werden de 
voorstellen van Donner opgenomen in een plan van aanpak voor de opsporing 
en na de IRT-affaire werden ze in de wet opgenomen. Aan de bepaling in het 
Wetboek van Strafvordering dat de Officier van Justitie de leider is van het 
opsporingsonderzoek, werd nieuwe inhoud gegeven. Het OM ging veel dich-
ter op het opsporingsonderzoek zitten en gaf feitelijk leiding op de belangrijke 
lijnen van grote opsporingsonderzoeken. Er werd een landelijk parket opge-
richt dat leiding ging geven aan een landelijke recherche-eenheid, een een-
heid die met de zogenoemde kernteams van de regionale politiekorpsen werd 
omgezet in de dienst Nationale recherche, een dienst die bij de overgang naar 
een Nationale politie ongeveer 850 mensen telde.104 De Wet bijzondere opspo-

104 Haagsma e.a. (2009) becijferden dat tussen 1994 en 2009 de totale sterkte van de politie 
met ongeveer 40% toenam. Die groei is vooral ‘ten goede’ gekomen van de opsporing, 
met inbegrip van specialistische ondersteuning, de informatieorganisatie en niet aan het 
werk van de uniformdienst, wijkteams of wijkagenten, die groeiden in die periode niet in 
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ringsbevoegdheden, in 1999 toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht, 
regelt de bijzondere opsporingsbevoegdheden en bepaalt dat het gebruik van 
deze bevoegdheden tot de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie behoort. 
Voor de inzet van deze middelen bestaan aparte procedures. Belangrijke 
opsporingsonderzoeken worden ook hierdoor inhoudelijk en administratief 
veel sterker gebonden aan de sturing en de controle van het OM.

Er is naast een landelijk en regionaal opsporingsbeleid een systeem van priori-
teitstelling in de opsporing ontwikkeld waarbinnen via stuur- en weegploegen 
schaarse capaciteit bij de recherche en de ondersteuning wordt toegewezen. 
Ook daarin speelt het OM een hoofdrol. Het OM is kwaliteitseisen gaan stel-
len aan de opsporing en er is een systeem van certificering en opleiding ont-
wikkeld. Ten slotte is het OM sedert de betreffende aanwijzing van het College 
van PG’s de voorlichting over opsporingsonderzoeken gaan monopoliseren. 
Publiciteit over belangrijke opsporingsonderzoeken of criminaliteitsontwik-
kelingen wordt door Hoofdofficieren van Justitie verzorgd. Politiechefs of 
recherchechefs kom je veel minder tegen in de media. Het opsporingsbeleid 
en de prioriteiten worden in hoofdzaak geformuleerd door het OM. De politie-
chefs hebben weinig zeggenschap meer over de opsporing.

De reorganisatie van de opsporing vanaf 1994 is een beweging geweest vanuit 
het ministerie van Justitie en het OM om de belangen van de opsporing vei-
lig te stellen binnen een politiebestel dat hun daartoe weinig mogelijkheden 
bood. Ook de meeste korpschefs waren niet georiënteerd op de opsporing. 
De reorganisatie van het OM, die haar magistratelijkheid verminderde maar 
haar sturende rol in de opsporing versterkte, was daartoe een eerste stap. De 
IRT-affaire en de crisis rondom een aantal opsporingsonderzoeken zoals de 
Schiedammer Parkmoord en de Eper moordzaak waren evenzovele motieven 
om de greep op de opsporing te versterken. Die eigen sturing door het OM 
blijft in het Nationale politiebestel grotendeels in stand, hoewel de nationale 
korpschef wel een nieuwe speler is in het spel. Een hoofdofficier geeft dat 
nieuwe element als volgt aan: ‘De Nationale korpschef wil sturen op het preste-
rende vermogen van de politie, terwijl het mijn verantwoordelijkheid is om op de 
opsporing te sturen in dit gebied en daar hier afspraken over te maken. Als dan de 
nationale korpsleiding andere dingen wil dan ik in dit gebied, dan krijg je een inte-
ressant debat. En dan is de vraag: wie krijgt gelijk?’

omvang. Het is een indicatie van de toegenomen focus op de opsporing, De formatieve 
sterkte bij wijk- en districtsrecherche is bijna verdubbeld; ook dat wijst op de verschuiving 
in accent van ‘blauw’ naar opsporing. Veel van deze beweging naar de opsporing werd 
gestuurd door geoormerkte budgetten of door prioritering.
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5. Cultuur en sturing van onderen

‘Ik hoef jou niet te vertellen dat het vinden van professionele ruimte om veiligheid 
te creëren voor dienders, bijna nooit in de structuur zit’ voegde een van de poli-
tiechefs mij toe. Nog in het oude bestel kwam de aandacht voor cultuur en 
cultuurinterventie na 2000 snel op.

‘Ik heb zwaar op de cultuurlijn ingezet. Wat motiveert ons nou? Ik zag het weer wat 
inzakken, ik heb alle leidinggevenden mensen bij elkaar gehaald en ik heb gezegd: 
we moeten kiezen: of we gaan voor het blauwe leger of we gaan voor de zzp’er. 
De door “zingeving gedreven zelfstandig politieprofessional”.’ De door zingeving 
gedreven zelfstandige politieprofessional – de zzp’er, daar kozen ze in deze 
regio voor. Ook in andere regio’s gebeurde dat.

‘Ik ben niet van de structuren. Bij de leiding verandert het eerste. Als wij vinden 
dat een criminele jeugdgroep met twee wijkagenten, zes regionale rechercheurs, 
een CID’er en een paar uniformdienders moet worden aangepakt, dan moet je dat 
doen. Wat ik zoek is de flexibiliteit van al die mensen die dat moeten gaan doen.’

De meeste korpschefs lieten na 2000 dit geluid horen. Sturen op cultuur 
werd na 2000 het belangrijkste instrument om beleid op straat te krijgen. 
Structuurveranderingen werden uitzondering. In dezelfde periode werd de 
sturende hand van de Rijksoverheid op het werk van de politie sterker. Presta-
tiecontracten ‘dwongen’ korpschefs om op door de minister aangegeven ter-
reinen een bepaald aantal processen-verbaal te produceren. Het is zeer wel 
mogelijk dat cultuursturing een tegenbeweging is vanuit de politie en vanuit 
de politieleiding om de vrijheid van politiemensen om hun eigen werk vorm 
te geven veilig te stellen en om in andere woorden hun professionaliteit en 
hun professionele ruimte te bewaken. Dat kan waar zijn, maar de denkrich-
ting waarbij de politieman of -vrouw tot op zekere hoogte eigen baas is, heeft 
oudere wortels binnen de politie. Politie in Verandering introduceerde het in 
de jaren zeventig binnen de Nederlandse politie en het is daarna eigenlijk 
nooit meer weggeweest. Na de reorganisatie van 1993 was die sturing vooral 
gedacht binnen de wijkteams. Zwart (1999) beschreef het moeizame proces 
van gedachteontwikkeling binnen de Amsterdamse korpsleiding, van de 
bezwaren van het ministerie van BZK, maar ook van het taaie werk van het 
overtuigen van de korpsleden. Dat was de beweging van het eind van de jaren 
negentig: de politieman als professional in buurten opererend met een hoge 
vrijheidsgraad en het vermogen om problemen daar goed te hanteren. Kuiper, 
de tweede man van het Amsterdamse korps toen en daarna korpschef, zei dat 
zo:

‘Ons korps heeft zo’n vijf, zes jaar geleden gebroken met het idee van de conti-
nuïteit. We proberen nu de toekomst dichterbij te halen door hier in het totale 
handelen consequenties aan te verbinden. De lijn van de continuïteit beoogt 
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een politie in de oude vorm, het leger zoals ik het noem, met een brede basis-
functie, centraal aangestuurd door het bevoegd gezag. Dat bevoegd gezag is 
– zoals bij Justitie – gebiologeerd door volume, beheersing en efficiency, of 
–  zoals bij Binnenlandse Zaken – door output en kwaliteit. Geen van deze 
beide ingrediënten echter maakt het veiliger, leefbaarder of brengt de maat-
schappelijke integriteit dichterbij. Toch denk ik dat het centrale gezag tegen 
de stroom in roeit. Er waart een idee door politieland en een notie. Laat ik 
met de notie beginnen. De notie is dat de politie op uitvoerend niveau in 
een werkelijkheid staat die op centraal niveau nauwelijks wordt herkend. De 
idee is dat de politie met de haar ten dienste staande middelen meer voor de 
werkelijkheid kan betekenen wanneer zij zich ontdoet van de ketenen van 
de bureaucratie die deze fictie bewaakt. (…) Een dergelijke ontwikkeling is 
schaalverkleining, decentralisatie. Sommigen zien dit als de nieuwe oplossing 
voor de steeds complexere samenleving. Ook jullie, ook wij. (…) Ons korps 
bereikt pas zijn maximale effectiviteit wanneer alle leden van het korps effec-
tief zijn. Je bereikt dat door mensen vrij te laten in gebondenheid en ze te ver-
trouwen, uit te dagen, te koesteren en te respecteren’ (Zwart 1999, 422-423).

Eigenstandigheid en vrijheid in een werkelijkheid die op beleidsniveau niet 
kan worden gekend en die dus niet kan sturen op de aanpak van die realiteit. 
Een mooi vergezicht waaraan politiechefs ook bij de start van de nationale 
politie met enthousiasme werkten: ‘Steeds meer heb ik waardering gekregen voor 
de kracht van de individuen. Minder systeem. Structuren zijn uiteindelijke borgin-
gen om aan de buitenkant duidelijk te maken hoe het systeem in elkaar zit. Ook 
nu weer, met de reorganisatie; je moet met mensen bouwen, politiewerk is voor 95% 
mensenwerk. Je moet het hebben van de kracht van mensen, het is nadenken, com-
municeren. Interveniëren is menselijk gedrag. Het zijn geen apparatenbedieners.’

Contextgedreven politiezorg en zelfsturing
‘Waardengedreven en contextgedreven. Dat zijn de ankers. (…) Die visie heb ik 
meegenomen naar Groningen. Die heb ik ook ingebracht in de drie noordelijke 
provincies. Sterker nog, het is ook nationaal ingebracht. Het is een gedeeld verhaal 
van kwartiermakers geworden. In de periode waarin we heel intensief met elkaar 
optrokken, dat was de aanloop naar het ontwerp voor een Nationale politie. Toen 
hebben we deze dingen heel indringend met elkaar gedeeld.’ Waardengedreven 
en contextgedreven, dat waren de uitgangspunten voor de cultuurbenadering 
van de nieuwe politie. Rookhuizen, een van de regionale korpschefs, was er 
een van de trekkers van:

‘De politie werkt veel te systeemgestuurd met dingen als roosters. (…) Dienders 
deden dat ook zichzelf aan. Ik riep: “Als je nu eens gaat nadenken waar je energie 
zit en je zingeving en wat je wilt, dan laat je je toch niet ringeloren door een capaci-
teitsmanagementsysteem dat vervolgens zegt, je moet om tien uur naar huis? Wie 
zegt er nu dat je om tien uur naar huis moet?” Ja, krijg ik dan als antwoord, het 
systeem geeft dat aan, en dan zeg ik, dan schrijf je het toch gewoon niet op? Dan doe 
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je het toch gewoon? Daar steekt een hele cultuurslag achter en dat is “contextgedre-
ven” geworden, mijn manier van kijken naar de politie. De term contextgedreven is 
van Wim van Dinther.’

Rookhuizen nam afstand van het systeemdenken waar de beleids- en terug-
meldingsregelmaat hem in persten en wilde dat het werken met het publiek 
en de ervaring die in de praktijk opkomt, het handelen van politiemensen en 
de eventuele standaarden bepalen. Hij vroeg dus als regionale korpschef meer 
aan zijn mensen dan hij opdroeg. Hij vroeg politiemensen om hun eigen erva-
ring en inventiviteit als maatstaf te nemen en rekende hen niet op fouten af. 
Een groepje van drie politiechefs – Rookhuizen, Dros en Sitalsing – ontwik-
kelde de werkwijze al doende. Politiewerk draait op intelligentie, zingeving 
en wendbaarheid, zo laag mogelijk in de organisatie, zo luidde hun opvatting. 
Niet nieuw, deze denkwijze, maar blijvend uitdagend. Het denken van veel 
politiechefs over werk en zingeving cirkelde vanaf de jaren tachtig steeds om 
het idee van een eigenstandige, hoogwaardige, allround politieman of -vrouw 
of een hoogwaardige specialist. Politie in Ontwikkeling belijdt in 2005 het-
zelfde geloof. Had dit denken zich in de regionale structuur gepresenteerd 
als uitvloeisel van het Politie in Verandering-denken of als alternatief voor de 
afhankelijkheid van protocollen en prestatiesturing, nu binnen de Nationale 
politie, is het een hernieuwde claim op een eigen domein, een eigen profes-
sionele ruimte voor het uitvoerende politiewerk. Een tegenbeweging zelfs. 
Van de drie dragende regionale korpschefs is er maar één politiechef in het 
nieuwe bestel geworden.

De nieuwe cultuur
De nieuwe politieorganisatie streeft ook naar een nieuwe cultuur. Dat althans 
is het beeld dat opdoemt uit het Realisatieplan Nederlandse politie. Daarin wor-
den cultuur, gedrag en leiderschap als essentieel gezien bij de vorming van de 
Nationale politie. De structuurwijziging die de Nationale politie bewerkstel-
ligt, moet gepaard gaan met een cultuurverandering en de twee bewegingen 
dienen elkaar te versterken.

‘Een van onze grootste opdrachten is om een esprit de corps – een gemeenschappe-
lijke korpsgeest – te creëren die ons en onze mensen verbindt. Dat vraagt om een 
nieuwe taal. Een taal waarmee we uitdrukken wat de maatschappelijke opdracht 
van de politie is: beschermen, begrenzen en bekrachtigen’, zegt een van de leden 
van de korpsleiding. ‘Esprit de corps’ wordt verbonden met de maatschap-
pelijke opdracht van de politie en met een nieuwe taal. Weliswaar zegt ook 
het realisatieplan dat cultuur niet maakbaar is en er geen vaste aanpak is die 
zekerheid biedt voor het realiseren van de cultuurverandering, maar die cul-
tuurverandering moet vervolgens er wel komen.

In hoofdstuk 3 van het Realisatieplan wordt de gedachte richting van de cul-
tuurverandering aangegeven. Cultuur wordt daarin wel heel breed genomen, 
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onmogelijk en onrealiseerbaar breed.105 Het is nogal wat, deze opsomming en 
het is ook heel verschillend wat hier onder de noemer ‘cultuur’ wordt samen-
gebracht. De grote en systematische aandacht voor de cultuur in de plannen 
van de Nationale politie weerspiegelt de prominente plaats die cultuur en stu-
ring via de cultuur in de sturingsopvattingen van de regionale korpschefs in 
de afgelopen vijftien jaar is gaan innemen. De termen uit het cultuurdenken 
komen in het realisatieplan terug: ‘waardensturing’, ‘kernwaarden centraal’, 
‘eenheid in denken en doen’, ‘georganiseerd vertrouwen’, ‘weg van beheers-
matig management’, ‘operationeel leiderschap’, ‘nieuw sturingsconcept’, 
‘professionele ruimte’. Bij een op structuur gerichte operatie als een nieuw 
politiebestel belijden hier de kwartiermakers hun geloof in het belang van 
cultuur in de organisatie. De aandacht is een statement, het statement dat ze 
het in ieder geval in de plannen niet zijn vergeten. De werkelijkheid is dat er 
een structuur moet worden gebouwd en dat mensen hun plaats in die nieuwe 
structuur moeten krijgen. Ondanks de goede bedoelingen is de kracht van de 
structuur en de noodzaak die te bouwen, en de dominantie van personeels-
vragen zo groot dat de angst dat het toch steeds om de structuur zal gaan ook 
politiechefs benauwt. ‘Waar ik wel wat moeite mee heb voor de toekomst, is dat er 
heel erg in blauwdrukken en in structuren wordt gedacht. Ik denk dat dat nu wel 
even moet en ik heb heel veel bewondering voor Gerard, voor hoe hij dat doet, vooral 
naar het departement. Ik zou denk ik al twintig keer uit mijn vel gesprongen zijn. 
Waar ik bang voor ben, is dat het structuurdenken door blijft gaan en dat ze het te 
veel in blauwdrukken weg gaan zetten.’

105 Het uitdragen van samenhang als culturele norm waarin het opnieuw inrichten van 
arbeidsrelaties centraal staat; informatiedeling binnen en tussen eenheden, en tussen 
het lokale en het landelijke niveau als culturele norm te benoemen; verdere ontwikkeling 
van duurzame en vertrouwenwekkende omgangsvormen waarin professionele dialogen 
over wat en hoe van politie centraal staan. Zowel horizontaal – binnen teams – als verti-
caal binnen hiërarchische verhoudingen – is medewerkersparticipatie als culturele norm 
gesteld. Een zakelijker wervings-, selectie- en benoemingsproces van leidinggevenden en 
werk nemers waardoor de juiste man/vrouw op het juiste moment voor de juiste taak wordt 
ingezet; het verder stimuleren van een (operationele) leiderschapscultuur waarin wordt 
gestimuleerd dat (operationele) beslissingen worden genomen in plaats van bureaucratie 
en indekgedrag en operationele ingetogenheid; de verdere ontwikkeling van sturings-
instrumenten waarin recht wordt gedaan aan de samenhang tussen lokale en landelijke 
eisen, wensen en verlangens van burgers en gezagsdragers; een cultuur waarin constante 
vernieuwing van optreden en dienstverlening en een cultuur van het zijn van een betrouw-
bare samenwerkingspartner als culturele norm is bestempeld; een permanente leer- en 
ontwikkelcultuur waarin tijdens de hele loopbaan van politiemensen wordt geïnvesteerd in 
de kennis en kunde en in het sociale kapitaal van de Nationale politie waardoor de betrok-
kenheid van politiemensen en de kwaliteit van het werk positief worden beïnvloed; voortdu-
rend professionele dialogen binnen en tussen alle lagen van de organisatie en binnen alle 
processen over waardensturing en integriteit; een cultuur waarin voortdurend burgers en 
veiligheidspartners worden gestimuleerd een eigenstandige bijdrage te leveren aan veilig-
heid en samenwerking waar nodig en mogelijk als uitgangspunt te nemen; een voortdu-
rende dialoog met het gezag en veiligheidspartners over wat zinvolle en effectieve bijdragen 
aan veiligheid zijn, en – waar nodig – de moed te hebben nee te zeggen tegen handelen en 
optreden dat louter voor de bühne of de statistieken is.
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Het is allemaal zoveel gemakkelijker opgeschreven dan gerealiseerd. De toe-
lichting maakt er niet geruster op. Want bij het beïnvloeden van de cultuur 
wordt in het realisatieplan uitgegaan van een aantal aandachtspunten: houd 
het klein en concreet, leg precies uit wat er anders moet, appelleer eerder 
aan gevoelens dan aan de ratio (dat werkt beter dan het rationaliseren van de 
verandering), geef als leiding het goede voorbeeld, communiceer helder en 
herhalend over de gedragsverandering, maak successen zichtbaar, genereer 
kritische massa en zorg voor een veilige omgeving met ruimte voor openheid 
en kwetsbaarheid. Dat alles wordt verwacht binnen een reorganisatieproces 
dat nu al zoveel moeilijkheden en vertragingen ondervindt, dat het wantrou-
wen ertegen binnen de organisatie alsmaar groter is geworden. De opdracht 
van de Tweede Kamer aan de minister om de voortgang van de versterking 
van de cultuur te monitoren vergroot het wantrouwen op de werkvloer: de 
ontwikkeling van een cultuur binnen de politie dreigt te worden gepolitiseerd. 
De minister rapporteert immers aan de Kamer? Dat is bijna een garantie voor 
mislukking. Wellicht nog erger is, dat dit wil zeggen dat op de werkvloer het 
idee kan postvatten dat de bestaande cultuur wordt gezien als problematisch.

Wie daarnaast rondkijkt naar wat gezaghebbend over de mogelijkheden voor 
het veranderen van cultuur is opgemerkt, slaat de schrik om het hart bij de 
toezegging van de minister. Zo gaat beïnvloeding van cultuur niet in zijn 
werk. ‘Never start with the idea of changing culture. Think of your culture as 
a source of strength (it is the residue of your past successes!). Start with the 
problem or issue the organization faces and try to clarify the concrete business 
issue and ask yourself, how is our culture hindering resolving this issue? – 
Wherever possible try to build on existing strengths rather than attempting to 
change those elements that may be weaknesses’ (Schein 1985). Maar in ieder 
geval is er een instrument ontwikkeld dat jaarlijks wordt ingezet. Het wordt 
met dit citaat in het achterhoofd hoofd niks met de monitoring, vrees ik.

De eigen cultuur van de werkvloer
Er is nog een belemmering; politiecultuur is niet van de baas. Politiemensen 
leren op hun eigen manier en die blijkt nauwelijks te sturen te zijn. Nap bericht 
over zijn geploeter daarmee in zijn proefschrift (Nap 2012). Politiemensen 
hebben ook een cultuur die hen helpt bij het werken en die hen beschermt 
tegen de onzekerheden en het gevaar van hun beroep, en ook vaak tegen 
de leiding binnen de eigen organisatie. Het zijn eigen waarden en normen. 
Riskante beroepen tenderen naar een sterke eigen cultuur en die cultuur is 
uiterst moeilijk te beïnvloeden, juist doordat zij zo sterk is. Geheimhouding 
is een deel van die cultuur (Van Reenen 2012) en wantrouwen naar de buiten-
wereld ook (alles boven schaal 9 moet je wantrouwen). Het is zeer de vraag of 
er een Nationale politiecultuur kan ontstaan. Waarom zou dat ook nodig zijn; 
politiewerk in Amsterdam is anders dan in Boxtel en dat in Groningen anders 
dan in Gouda. Wanneer cultuur relevant moet zijn voor het werk, moet ze ook 
specifiek zijn en dat is ze dan ook. Gegeven de hardheid van de politiecultuur 
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van de werkvloer en de noodzakelijke variatie daarin, is het de vraag of de 
maakbaarheid van de nieuwe politiecultuur niet veel te hoog is ingeschat. De 
vraag stellen is hem beantwoorden. De culturele ambitie van de landelijke 
politietop is veel en veel te hoog. Culturen, als ze al door ingrepen kunnen 
veranderen, doen dat heel traag. En niet steeds in een officiële richting.

6. Een terugblik

De politisering van de reorganisatie
Vergeleken met de reorganisatie van 1991 en daarna is die van 2011 veel poli-
tieker en veel centraler geweest. Ze heeft ook minder slachtoffers geëist. Wat 
kunnen verklaringen zijn voor deze relatieve rust? Het zijn vooral hypothe-
sen. De eerste is dat de hoofdrolspelers, de minister en de korpschef elkaar 
voldoende vertrouwden. Dat betekent dat ze ervan uit zijn gegaan dat beiden 
geen politieke of bureaupolitieke spelletjes spelen die de ander benadelen. De 
tweede is dat beide een grote dosis ervaring hadden binnen de Rijksoverheid 
en de politie en dat vooral de minister een bestuurlijke en politieke status 
had die een overwicht genereerde in het politiek spel om de invoering van de 
Nationale politie, maar ook in het spel met de burgemeesters en de leiding 
van het OM. Naast het onderlinge vertrouwen en de onderhandelingsvaardig-
heden die daarvoor nodig zijn, was er een belangrijk verschil tussen de reor-
ganisatie van 1993 en die van 2013: in 1993 ging het om 26 verschillende en 
betrekkelijk autonome processen. Ministeries hadden daar nauwelijks invloed 
op. Nu wordt er één korps gevormd en dat is in hoofdzaak een nationaal spel. 
Dat geeft meer mogelijkheid tot beheersing. Maar de kwetsbaarheid is zo ook 
verplaatst naar het centrale niveau. Als er iets misgaat, zijn de consequen-
ties daardoor ook veel groter. Een institutionele vertaling van dit argument 
is dat de politie weer van iemand is, De reorganisatie is de reorganisatie van 
de minister van V&J geworden en de Nationale politie heeft een plaats gekre-
gen in de landelijke bestuurslaag. Daar heeft ook de nationale korpschef een 
nieuwe maar heldere plaats. Die helderheid heeft uiteindelijk ook als conse-
quentie dat een minister voortijdig verdwijnen kan en dat hetzelfde lot een 
korpschef kan treffen.

In de daden herkent men de sturing. Dat de politie meer van de minister is 
geworden is een aantal malen duidelijk geworden. Bezwaren tegen benoeming 
van kwartiermakers in ten minste drie van de tien nieuwe politieafdelingen 
van de kant van vakbonden, OR of burgemeesters en tegen een beoogd lid van 
de korpsleiding door de voorlopige centrale ondernemingsraad leidden niet tot 
confrontaties, maar werden ingetrokken na consultaties of informeel wegge-
werkt. De korpschef van de afdeling Noord-Nederland kon, nadat hij door de 
rellen in Haren sterk onder kritiek was komen staan, blijven nadat de minister 
het vertrouwen in hem had uitgesproken. Je weet niet of bij afwezigheid van 
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een verantwoordelijke minister de bezwaren tot andere uitkomsten hadden 
geleid, maar het was in ieder geval een belangrijk signaal van de nationale 
korpschef en van de minister naar de politiechefs: ik dek je als het redelijk is.

Het risico voor het landelijk niveau zit nu in de manier waarop de burgemees-
ters zich met hun machtsverlies verzoenen, of zich herpakken. Het lijkt erop 
dat burgemeesters op twee manieren hun belangen en hun posities veiligstel-
len; door de verdere uitbouw van een gemeentelijk veiligheidsbeleid en een 
eigen handhavingsapparaat en door de coördinatie van het veiligheidsbeleid 
via de regioburgemeesters en het ministerie van BZK. De politiechefs worden 
daarin gemaakt tot instrument van een nieuwe brede opzet van de veiligheids-
zorg waarin zij participanten zijn, geen meesters.

Organisatie en sturing
In de bestelwijziging van 1993 was de vrijheid van de korpschefs en de burge-
meesters groot; zij bepaalden de organisatie per korps en bouwden die ook. Er 
was geen blauwdruk, er waren geen organisatorische uitgangspunten gegeven 
door ministeries. In 2012 had de minister uitgangspunten geformuleerd voor 
de nieuwe organisatie, de plannen van de korpsleiding waren de uitwerking 
daarvan, die getoetst werd aan de voorkeuren van de minister. Was er voor 
2000 wellicht nog iets te zeggen voor het label ‘architect’ voor de politiechefs 
als betrekkelijk zelfstandige bedenkers van hun organisatie en van sturing, na 
2000 nam hun vrijheid af (Boin e.a. 2003). Er kwamen voorheen niet gekende 
sturingsinterventies van de minister van BZK, en organisatorische aanpassin-
gen in de opsporing waardoor de greep van het OM veel sterker werd.

De onteigening van zeggenschap over politiewerk
Was tot de reorganisatie van 1993 zowel de handhaving van de openbare orde 
als de opsporing van strafbare feiten een zaak voor de politie en was ook 
de leiding daarvan in hoofdzaak aan politiechefs en recherchechefs toever-
trouwd, in 2011 is de sturing van het veiligheidsdomein toegewezen aan de 
burgemeester en stevig lokaal verankerd. De sturing van de opsporing is in 
handen van het OM; de politiechefs zijn hun centrale positie in beide domei-
nen kwijtgeraakt. De politie wordt als faciliteit ingezet en mee georganiseerd 
binnen het veiligheidsbeleid van gemeenten, dat ook daar wordt geconcipi-
eerd.106 De opsporing wordt in beleid en leiding, soms tegen het operationele 
aan, gestuurd door het OM. Als deze ontwikkeling zich voortzet, worden visie 
en beleid vooral visie en beleid van anderen: veiligheidsvisie en beleid van de 
gemeenten en de regio’s en opsporingsvisie en beleid van het OM. De politie 
wordt zo een echte uitvoeringsorganisatie en er blijft dan weinig ruimte over 
voor een eigen missie, visie en strategie. Het denken doen anderen.

106 Het ministerie van BZK, de VNG, het LIEC en de RIEC’s verschaffen daarbij ondersteuning.
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Cultuurinterventies
Cultuurinterventies vormen een boeiend en enigszins afzonderlijk gebied. 
Zo komen al vanaf de jaren negentig voor binnen de korpsen, vooral als een 
uitvloeisel van de pogingen om politiemensen hun eigen leiders te laten zijn. 
Allemaal hoofdcommissaris, riep Nordholt. De intelligente professional op 
straat. Die kun je alleen maar sturen via de internalisering van waarden en 
normen. Waardensturing en professionele autonomie horen daarbij. Anders 
wordt het stuurloos. Het werd na 2000 weer de dominante stroming onder 
politiechefs. Het was en is eerder een vorm van begeleiding dan dat het stu-
ring mag heten. Die vorm heeft het levensgrote conflict met plannen en pri-
oriteiten, landelijk, per regio en per gemeente. Die leiden tot opdrachten aan 
politiemensen en tot controle op de uitvoering ervan en in veel gevallen strijdt 
dat met de uitgangspunten van professionele autonomie. Zelfsturing verhoudt 
zich slecht tot sturing van boven.

Het verleden als basis
We kijken in deze studie naar een groep mensen die in een periode van ruim 
twintig jaar als politiechef heeft gefunctioneerd. Die groep is gedeeltelijk 
van de oude stempel: de hoofdcommissarissen van politie en districtscom-
mandanten van het korps Rijkspolitie die in 1991 als beoogd regio korpschef 
werden aangewezen, kwamen uit het oude politiebestel met zijn 148 korpsen 
van gemeentepolitie en een korps Rijkspolitie. Het waren overgangsfiguren, 
die met hun bagage van de oude ‘patchwork’ politie het toen nieuwe bestel 
opbouwden. Daarna kwamen de ‘echte’ korpschefs van de regio’s, de nieuwe 
generatie, die veel minder gedefinieerd was door de oude werkwijzen en 
anders dacht en anders handelde dan hun voorgangers. Zij werden vervolgens 
opgeslokt door het werken aan een niet bestaand concern. Nu, twintig jaar 
later, herhaalt de geschiedenis zich. De nieuwe politiechefs zijn weer over-
gangsfiguren. Ook nu weer moet met de expertise uit de nu weer oude poli-
tie de nieuwe Nationale politie worden opgebouwd. Dat betekent dat voor de 
nieuwe generatie politiechefs reparatiewerk onvermijdelijk wordt.

Effectiviteitswinst
Bij de reorganisaties van 1993 en 2011 is effectiviteitswinst aangekondigd. Die 
is voor de vorige reorganisatie nooit aangetoond en het is zeer twijfelachtig of 
dit nu wel gebeuren zal. Is dit nu een voorbeeld van de zo vaak bekritiseerde 
tegenvallende planningsvaardigheid van de overheid, anders gezegd: van de 
geringe mogelijkheden die er bestaan om de toekomst te voorspellen, daar-
voor adequaat beleid te formeren en – en dat is belangrijker – te realiseren? 
Niet echt. Weliswaar is bij de reorganisatie van 1993 een aantal problemen 
genoemd waarvoor de politiereorganisatie een bijdrage in de oplossing zou 
leveren, maar van een echte analyse is geen sprake geweest en er is dus ook 
niet aangegeven wat de politie in haar nieuwe organisatievorm daaraan zou 
kunnen bijdragen. Ik weet niet of dat met opzet of per ongeluk is geweest, het 
ondersteunt in ieder geval de opvatting dat de organisatie van de politie eerder 
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wordt bepaald vanuit het machtsperspectief (wie heeft zeggenschap over deze 
faciliteit?), dan vanuit het probleemperspectief (welke organisatievormen en 
strategieën leveren de beste bijdragen aan dit probleem?). Ook aan de reor-
ganisatie van 2011 is geen diepe analyse voorafgegaan en er is dus geen beeld 
van de eventuele effectiviteitswinst. Evaluatie levert dus ook geen inzicht op. 
Het geld kan beter ergens anders aan besteed worden. Wat nog prangender 
is, is het vermoeden dat, in de benadering van Taleb, grote maatschappelijke 
vraagstukken zich niet laten voorspellen en dat dus ook de bijdrage van de 
politie daarop niet kan worden afgestemd. Als dat vermoeden juist is, is elke 
prognose van toekomstige politieke en politiële vraagstukken een gok. ‘Dan 
heb je op het ministerie nog allemaal mensen zitten die er opvattingen over hebben, 
maar ze hebben geen idee wat er speelt. Daar zat ook mijn ergernis en mijn opstan-
digheid. Op straat zit het vak, en mensen hebben een opvatting over hoe het had 
gemoeten: “Dat is toch lager gekwalificeerd werk, dat kan ook met een lager salaris.” 
Dan vroeg ik: heb je er weleens gestaan, daar op straat? Op straat zit natuurlijk 
het vak.’

Disciplinering of vrijheid
Er zijn twee ideaaltypische organisatieprincipes in een crisisperiode. Het eer-
ste principe is disciplinering. De politie wordt een beter te sturen instrument 
in handen van het bevoegd gezag en de centralisering van de aansturing maakt 
die eenduidiger. Grotere eenheden kunnen ook buiten grote steden sneller op 
een bepaalde plek aanwezig zijn. ‘Als er nu iets aan de hand is, hebben we met 
één druk op de knop politiemensen beschikbaar.’107 Foutenkansen worden 
vermoedelijk kleiner, maar de gevolgen van fouten worden groter.108 Centra-
lisering van de organisatie leidt ook tot sterkere politieke aansturing van de 
politie: haar optreden wordt politiek relevanter en voorwerp van medialogica. 
Het tweede principe is vrijheid: het maximaliseren van handelingsvrijheid 
en probleemoplossend vermogen bij kleine eenheden onder in de organisatie. 
De organisatie wordt veelvormiger en flexibeler, de foutenkansen nemen toe, 
maar ze zijn kleiner, net als de gevolgen ervan, de leertijd wordt korter. Taleb 
(2012) is een sterk voorstander van de tweede optie omdat het probleemoplos-
send vermogen van de organisatie veel groter wordt. Hij sluit ook aan op de 
notie van de ‘emergent strategies’ van Mintzberg (1985).

Het tekort
Maar de droom van het tegelijk werken op lokaal en op nationaal niveau, nu 
gesteund door een structuur die dat mogelijk maakt, loopt steeds hard aan 
tegen de werkelijkheid van het fundamentele tekort. Het blijft opereren in een 

107 Interview G. Bouman, Van Hoorn en De Jong (2015).
108 Centralisering is verwant aan de risico-regelreflex. De risico-regelreflex bestaat uit twee 

diepgewortelde tendensen naar aanleiding van risico’s en incidenten: enerzijds overregule-
ring (met alle nadelige gevolgen van dien), anderzijds de tendens om de verantwoordelijk-
heid bij de overheid te leggen (Trappenberg 2011).
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immer te groot aanbod aan werk waarvan veel heel actueel is. De gevraagde 
gemeenschappelijkheid (ook aan de zorgen van een andere eenheid denken) 
ontaardt zo snel in het verplaatsen van capaciteit van het ene tekortgebied naar 
het andere en dus in het vechten om schaarse capaciteit. Tijdelijke projecten 
die wellicht goed zijn om een tijdelijk probleem op te lossen, helpen nauwelijks 
om hardnekkige handhavingsproblemen aan te vatten. De grote tekorten in de 
opsporing van georganiseerde drugscriminaliteit worden niet aangepakt door 
de toezegging van honderdvijftig extra politiemensen waarvan een deel uit de 
eigen eenheid komt en de anderen met veel moeite worden vrijgemaakt en 
een tekort elders vergroten. De inzet van meer capaciteit op de observatie van 
teruggekeerde jihadisten, om een ander actueel voorbeeld te noemen, en de 
bewaking van gevoelige objecten vraagt veel capaciteit en opnieuw is de vraag 
waaraan die wordt onttrokken. Nieuwe migratiestromen leveren opstandige 
burgers op die soms gewelddadig protesteren en een aanzienlijke  ME-inzet 
vergen, opvanglocaties moeten bewaakt worden en capaciteit moet worden 
vrijgemaakt voor de registratie. Het zijn recente voorbeelden van het even 
hardnekkige als onoplosbare vraagstuk van het politiële tekort. Er gaat nooit 
iets af, zuchten politiechefs. Het onvermijdelijke gevolg is een gevecht om de 
schaarse menskracht, waarbij de politiek sterkste partij de grootste kans heeft 
om te winnen. Dat gevecht verliep in het verleden langs lijnen die door het 
toenmalige bestel werden ingegeven. Opschaling was daardoor steeds lastig, 
landelijke prioriteiten werden vaak onvoldoende gehonoreerd. In het nieuwe 
bestel is opschalen gemakkelijker. De structuur laat dat toe. Dat leidt tot een 
grotere mobiliteit van personeel en middelen. Dat zal in lijn met de huidige 
trend een verdere vermindering van politie op het platteland tot gevolg hebben 
en een verschuiving van politiesterkte van kleine kernen naar grote kernen en 
een toppositie voor de grote gemeenten in de Randstad. De nationale korps-
chef is niet in staat tegenwicht te bieden tegen vragen uit regering, politiek 
en publiek: rupsje nooitgenoeg regeert. Het bestel, dat vroeger gemeenten 
beschermde tegen centrale claims, is nu ontworpen op een grotere mobiliteit.

Het tekort leidt steeds tot een handicap voor de politie in het medialogische 
spel bij risicogevoelige incidenten. Fouten of verkeerd ingeschatte risico’s bij 
incidenten op het gebied van openbare orde of aandachttrekkende misdrijven 
worden gemakkelijk op het conto van de politie geschreven. Die heeft daar 
geen goed verweer tegen. De hantering van risico’s moet dan gaan betekenen 
dat er steeds meer politie in reserve wordt gehouden bij belangrijke gebeurte-
nissen, om niet het risico van onvoldoende inzet te krijgen. Het gevolg is dat 
de tekorten in het normale politiewerk steeds verder oplopen. Daarnaast is te 
verwachten dat datgene waar de minister op aangesproken wordt en waarmee 
hij politieke risico’s loopt, prioriteit zal krijgen in aandacht, aanpak, middelen 
en terugmelding. Inzet van capaciteit, meestal ME of speciale eenheden, voor 
het geval dat en dus in reserve, is het gevolg. Burgemeesters en Hoofdofficie-
ren van Justitie hebben weinig mogelijkheden om zich daar tegen te verzet-
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ten.109 De angst van velen is dat opschalen snel kan en zal gebeuren, maar 
dat afschalen beduidend trager zal verlopen (Docters van Leeuwen 2012). Het 
risico is dat de tekorten aan politiecapaciteit bij de leiding van basiseenheden 
en van districten op den duur tot opportunistisch gedrag zullen leiden en 
op de werkvloer tot overvraging, uitputting of tot verlies aan motivatie. Dat 
de vraag naar politiecapaciteit bij oplopende crisisverschijnselen toch al toe-
neemt, hoeft geen betoog. Meer vraag vanwege een grote werkaanbod en meer 
vraag om risico’s te vermijden. Wachten en klaverjassen.

109 De Politiewet van 1957 kende institutionele barrières tegen deze concentratiedynamiek: 
het korps Rijkspolitie was er voor het platteland en de kleine gemeenten en de sterkte was 
per gemeenten vastgelegd. Daar kon de minister heel moeilijk aankomen. De procedu-
res voor assistentieverlening waren zo ingewikkeld dat ze ontworpen leken om bijstand te 
bemoeilijken. 



11 
Van de mensen: van politiechef tot publiek manager 
en weer terug

1. Zoeken naar leiderschap

‘We praten en schrijven veel over leiderschap’ (Kuijs 2012). Inderdaad, er 
wordt wat afgeschreven en afgepraat over leiderschap binnen de politie. Een 
lange rij publicaties zag het licht en die publicatiegolf begon omstreeks het 
jaar 2000. In 1999 kwam geld beschikbaar voor politieonderzoek via het pro-
gramma Politie en Wetenschap. De herinrichting van het politieonderwijs na 
2000 (Politie Onderwijsraad 2002) is een tweede verklarende factor voor die 
toename. Het politieonderwijs werd ingericht overeenkomstig de uitgangs-
punten voor het reguliere onderwijs. Ook daar kwam wat geld beschikbaar 
voor onderzoek en ten slotte was ook de Politie Onderwijsraad in staat en 
gebudgetteerd om onderzoek te doen ten behoeve van leiderschapsopleidin-
gen. Het aantal onderzoeken nam snel toe. Boeiend is een ‘Reisverslag’ door 
de noties, de onderzoeken en opvattingen over politieleiderschap waaruit een 
nagenoeg caleidoscopisch beeld opduikt van opvattingen en benaderingen 
van politieleiderschap, verwarrend in zijn veelvormigheid (Peters 2008). Dat 
caleidoscopische beeld werd enigszins geordend door de literatuurstudie naar 
goed leiderschap van Landman e.a. (2011). Maar het hielp allemaal niet veel. 
Politieleiderschap was kennelijk een probleem geworden. Mogelijk ontstond 
dat pas toen er behoefte ontstond om eenheid aan te brengen in de veelvor-
migheid van leiderschap binnen een eerst gemeentelijk georiënteerde en dus 
divers politiebestel. Daar was die behoefte aan eenheid en aan profielen altijd 
veel minder groot geweest. De beweging naar het landelijke niveau roept als 
vanzelf de vraag op naar criteria, profielen en competenties en daarmee naar 
meer eenvormig politieleiderschap.

Strategisch politieleiderschap werd zo voorwerp van studie en onderzoek, gea-
cademiseerd, in de hoop dat dat zou helpen om de vraag naar de contouren 
van goed politieleiderschap te beantwoorden, quod non. ‘Er bestaat geen een-
duidig concept van leiderschap. Er is ook geen helder antwoord te geven op 
de vraag wat effectief leiderschap is’ (De Ruiter 2011, 9). Ik herhaal het maar 
even. Daarbij werd (strategisch) politieleiderschap ten behoeve van selectie en 
opleiding gevat in generaliserende abstracties, competenties, waaraan waar 
mogelijk wetenschappelijk onderzoek ten grondslag lag. De regionale korps-
chefs gingen in een parallelle beweging vervolgens ook politieproblematiek 
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wetenschappelijk benaderen en versterkten de kwaliteit van hun schriftelijke 
beleidsvoorbereiding. De vraag naar studies en analyse werd onderdeel van 
het managementinstrumentarium van politiechefs. De effecten ervan waren 
echter gering. De beleidsnotities van de Raad van Korpschefs hadden zelden 
effect: ‘De voorgestelde organisatiemodellen zijn zelden werkelijkheid gewor-
den’ (Moree e.a. 2014). De vraag is wat de verwetenschappelijking van het 
politiemanagement heeft opgeleverd, wanneer men kijkt naar de geringe 
opbrengst van het meeste beleidsmatige politieonderzoek (Landman e.a. 2011; 
Van Reenen 2012).

Waar komt de verwetenschappelijking vandaan? Alleen de aanwezigheid van 
fondsen is onvoldoende verklaring en ook de modernisering van het onder-
wijs alleen is onvoldoende motief. Er moet ook een vraag zijn binnen de poli-
tie. Ik doe twee suggesties.
a. De beweging past in de ontwikkeling van eisen die omstreeks 2000 vanuit 

parlement, ministeries en organen als de Algemene Rekenkamer aan poli-
tieleiderschap gesteld gaan worden en die betrekking hebben op sturing, 
op bedrijfsvoering en op coördinatie tussen korpsen. Wetenschappelijke 
methoden kunnen daar een bijdrage aan leveren.

b. De complexiteit van de coördinatie binnen het regionale politiebestel leidde 
tot de productie van nota’s met zo mogelijk wetenschappelijke probleem-
analyses, de typische aanpak van ambtelijke beleidsnota’s. Zo kon worden 
aangesloten bij de ambtelijke manier van beleidsvoorbereiding.

‘De observatie wijst, wanneer hij correct is en ik denk dat dat zo is, naar een belang-
rijke omissie van het leiderschap zoals dat zich na 2000 heeft ontwikkeld. De ratio 
van de wetenschap heeft de bezieling en de gemeenschappelijkheid afgebroken. Ook 
wanneer je bedenkt dat er altijd een afstand is tussen korpsleiding en uitvoering, 
(…) en het binnenkomen van talent dat het academische, het beleidsmatig abstracte 
en het bedrijfsmatige als voornaamste eigenschap heeft.’ Verwetenschappelijking 
lijkt het leiderschap te hebben veranderd ‘PIO is ook te academisch geweest, dan 
pak je de mensen niet. Het roept geen passie of energie op.’

De politiechef is blijkbaar rondom de eeuwwisseling toch besmet geraakt 
met het overheidsmanagersvirus. ‘Ik wil mijn liefde niet verwetenschappelij-
ken’, zei David van Reijbroeck in het televisieprogramma ‘Zomergasten’ in de 
zomer van 2014, waar hij te gast was. Die opmerking schoot mij te binnen bij 
het schrijven van dit deel. Het geeft goed weer wat de beweging is geweest: de 
verwetenschappelijking, de afstand, de rationaliteit, de abstractie dreigde het 
hart uit het beroep te halen. Daarin ligt ook een belangrijk deel van de verkla-
ring van de tegenbeweging onder politiechefs: terug naar de liefde, naar de 
zin, naar de waarde, naar het eigene. Sommige politiechefs vinden het een tij-
delijk probleem. Een gevolg van de reorganisatie. ‘Als het over de bezieling gaat: 
ik denk dat die twee of drie jaar op de achtergrond raakt, tot mijnheer Bouman weg 
is, en dan denk ik dat de politie sterk genoeg is om zich dat niet af te laten pakken, 
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Dat komt dus weer terug. Ik geloof erin dat je “heel” moet zijn om dit hele moeilijke 
werk goed te kunnen doen.’

2. Centralisering van vorming en selectie; naar de publieke manager

Vernieuwing rondom 2000: vorming en selectie
De millenniumwisseling is voor de opleiding en vorming van politiechefs 
van belang geweest. Dan valt een aantal ontwikkelingen samen. De generatie 
die de regionale korpsen heeft opgebouwd, verdwijnt en geeft ruimte aan een 
nieuwe. Die stelt zich de vraag hoe zij binnen de regionale korpsen wil leiding-
geven. Niet meer zoals haar voorgangers, zoveel is wel duidelijk. Maar hoe 
dan wel? In dezelfde tijd worden de politieopleidingen totaal nieuw opgezet, 
een nieuw systeem, een nieuwe inhoud en nieuwe vormen waarvoor ruime 
fondsen voorhanden zijn. Ook de strategische top, zoals hij zal gaan heten, 
wordt van een nieuw vormingspakket voorzien. Er wordt een nieuw instituut, 
de School voor Politieleiderschap, opgericht en vanaf 2001 wordt daar een 
breed pakket aan leer- en vormingsmogelijkheden ontwikkeld en aangebo-
den. Van de vier pijlers die die vorming schragen – het politievak, organiseren 
en transformeren, maatschappelijk en bestuurlijk bewegen en persoonlijke 
effectiviteit – is die van de persoonlijke effectiviteit het meest belangrijk; de 
‘gouden’ pijler. De ministeries gaan sterker trekken aan bedrijfsvoering en 
resultaatsturing. De kenmerken van de programma’s die in de periode daarna 
worden ontwikkeld en aangeboden, zijn dat ze politiespecifiek zijn, dat het om 
groepen gaat met hetzelfde niveau binnen de organisaties, dat er geselecteerd 
wordt om toegelaten te worden. De nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling, 
er zijn veel leervormen die sterk begeleid worden. De opleidingen worden zeer 
gewaardeerd (Landman e.a. 2013). Voorspelbaar leidt de opbouw tot kritiek. 
Fijnaut waarschuwde al eerder dat er te weinig aan de inhoud van het politie-
werk werd gedaan. In 2013 werd die kritiek herhaald: de afstand tussen leer- 
en werkwereld is te groot en de ontwikkeling is wel erg sterk op persoonlijke 
ontwikkeling geconcentreerd (Landman 2013).

Het ministerie werd via zijn MD-beleid verantwoordelijk voor de selectie, de 
politie werd dat – via haar opleidingsinstituut – voor de vorming. Selectie 
van korpsleidingen werd pas na 1997 schoorvoetend voorwerp van centraal 
beleid en langzamerhand is de selectie en plaatsing voorzien van instrumen-
ten. Daarvoor werd, als er een vacature kwam, een losse informele procedure 
gehanteerd waarbij departementsambtenaren en burgemeester probeerden 
om in gezamenlijkheid een geschikte kandidaat te vinden.110 In 2002 werd 
de selectie van korpsleidingen in het kader van management development 

110 Pas bij de selectie van kandidaten voor de korpschefsfunctie binnen de nieuwe regionale 
korpsen in 1991 kwam de vraag naar criteria op landelijk niveau aan de orde.
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van de top van de Nederlandse politie geplaatst. Het traject had twee delen: 
het Landelijk management development programma (LMD) voor de top van 
de Nederlandse politie (schaal 15 en hoger), waarin het wervings- en selectie-
beleid werd ondergebracht, en de School voor Politieleiderschap, waarin het 
onderwijs- en vormingsdeel voor die groep werd neergelegd. Het eerste deel 
viel onder de verantwoordelijkheid van de minister, het tweede de facto vooral 
onder de sturing van de politie zelf via de Politieacademie.

Landelijke sturing en institutionalisering
Het nieuwe opleidingsbestel voor de politie gaf de minister meer greep op 
opleiding en vorming, de burgemeesters en de politiechefs minder.111 Zo 
had hij op de ‘profielvereisten’ van de strategische politietop een beslissende 
invloed. Die invloed is binnen het Nationale bestel in stand gebleven: ‘Op prak-
tisch alle gebieden heeft minister een laatste woord en hij kan, als hij zou willen 
heel actief sturen op de inhoud en de kwaliteit van politieopleidingen.’ De oplei-
ding en de selectie en vorming van het topkader is, vergeleken met voorheen, 
gemakkelijker geworden. Sterker nog, het is een politieke verantwoordelijk-
heid geworden.

De beweging die de vorming van de strategische top binnen de politie laat 
zien, is er ook een van een sterke institutionalisering, dat geldt ook voor de 
werving en selectie. Het hele systeem van de selectie van topkader, de vor-
ming van deze groep en het proces van plaatsing binnen de Nederlandse 
politie is in de afgelopen vijftien jaar sterk ontwikkeld, geprofessionaliseerd, 
vastgelegd en geformaliseerd. Het waren tot 1991 de ervaring, de carrièregang 
en de diensttijd die bepaalden wie kandidaat waren voor de korpscheffuncties; 
pas toen de nieuwe regionale chefs moesten worden geselecteerd, werd op 
centraal niveau nagedacht over te stellen eisen. Daar zat toen nog geen helder 
beeld achter. Het begin van een antwoord ontstond in 1995, toen het Landelijk 
Management Development-traject (LMD) van het ministerie van BZK begon. 
De start was moeizaam. Een belangrijke oorzaak daarvoor was dat de positie 
van de minister nooit eenvoudig was. Burgemeesters hadden en hebben vaak 
een sterke eigen voorkeur voor een kandidaat, een voorkeur die soms een fait 
accompli was voor de minister. Burgemeester Van Thijn wilde per se Nordholt 
voor Amsterdam en kreeg die ook. Ook de daarna volgende benoemingen in 
Amsterdam-Amstelland zijn sterk gestuurd geweest door de burgemeesters. 
Kuiper, de opvolger van Nordholt in Amsterdam Amstelland, is door Nordholt 
in overleg met zijn burgemeester feitelijk aangewezen, niet door de  minister 
(Zwart 1999). De benoeming van Brinkman van Rotterdam-Rijnmond in 

111 In het verleden was de dominantie van lagere overheden en vooral van burgemeesters op 
het decentrale politiebestel groot. Politieopleidingen waren een deel van het overwegend 
gemeentelijke en slecht politiek bestuurbare politiebestel (Van der Wal, 2007). Op de 
Nationale politie en op het nieuwe opleidingsbestel hebben de minister en het parlement 
een veel sterkere positie.
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1996, een initiatief van burgemeester Peper en het ministerie, die een politie-
chef van buiten de politie zochten, is een ander voorbeeld. De benoemingen 
leidden ook daarna vaak tot conflicten, tot kortgeleden uitgevochten tussen 
minister, burgemeester en OR. In de jaren voor de komst van de Nationale 
politie ging het daarbij vooral om de voorkeur van de minister voor vrouwe-
lijke kandidaten tegenover de voorkeur van de burgemeester voor een andere, 
soms mannelijke kandidaat.

Het selectie- en benoemingsbeleid voor de top werd ook gerationaliseerd. 
In 2002 zijn de zogenoemde kerncompetenties voor de top van de politie 
geformuleerd en gespecificeerd onder kopjes: integriteit, moed, creativiteit, 
ondernemingszin, sociabiliteit, empathisch vermogen en maatschappelijke 
georiënteerdheid, resultaatgerichtheid en politiek-maatschappelijke gevoelig-
heid. Het zijn herkenbare criteria, het lastige is dat ze in de praktijk eerder 
nuttig zijn om de minder geschikten te weren dan om de vraag te beantwoor-
den wie geschikt is of geschikter dan een ander. Het werd er in de praktijk 
vooral veel ingewikkelder door. ‘De procedure kroonbenoemingen kent min-
stens zeven stappen waar kandidaten geëvalueerd worden. (…) Bij al die stap-
pen zijn verschillende actoren betrokken die naar verschillende competenties 
moeten kijken, en allemaal hun eigen micropolitieke belangen hebben bij de 
uitkomst van het proces. Het onderscheid tussen toelaatbaarheid tot het func-
tieniveau, benoembaarheid op een functie en passendheid op die functie lijkt 
wel helder, maar is dat in de praktijk niet. Wanneer de ene commissie een 
kandidaat benoembaar acht, kan een andere commissie een volstrekt andere 
mening zijn toegedaan’ (Benschop & Van den Brink, 2009, 5).

Het kopje van deze paragraaf mag dan ‘landelijke sturing’ heten, de werke-
lijkheid, de formele werkelijkheid zowel als de informele, van de selectie en 
de benoemingen was een veel gecompliceerdere. Allereerst waren er veel spe-
lers met macht die een belang hadden bij regionale korpschefbenoemingen. 
De rationalisering van het proces van selectie en benoemingen legde tege-
lijkertijd die complicaties bloot en vervolgens de praktische onmogelijkheid 
om te sturen. Macht was zeer, te zeer, verdeeld. Er waren te veel spelers met 
eigen en onderling uiteenlopende belangen. Er was sprake van gelaagdheid: 
zowel het landelijke als het regionale niveau had macht om een kandidaat 
af te wijzen. De minister, de burgemeester, het OM en de korpsen wilden 
zeggenschap over de toekomstige collega. Ook de OR had een oordeel, in som-
mige gevallen doorslaggevend voor een kandidaat. Daarnaast speelde er nog 
een informeel proces, dat verband hield met de beeldvorming binnen burge-
meesterskringen, het OM en ministeries over politiechefs en wie daar al dan 
niet geschikt voor zouden zijn, soms was het gewoon een roddelcircuit (Ben-
schop & Van den Brink 2009). Een tweede complicatie was de publiciteit die 
de benoemingsprocedure steeds bedreigde. Mag de informele gossip rondom 
benoemingen en procedures nog een element van beeldvorming en soms van 
beïnvloeding zijn waar voor kandidaten mee te leven valt, echt pijnlijk wordt 
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het wanneer deelnemers aan de procedure informatie over kandidaten of over 
voortgang gaan lekken naar de pers en zo invloed gaan uitoefenen op de gang 
van zaken. Dat overkwam een vrouwelijke kandidaat voor Zeeland in 2009 
die door de minister van BZK was voorgedragen maar op bezwaar binnen de 
regio stuitte, bezwaar dat in de landelijke pers belandde en tot reacties vanuit 
de vakbeweging en andere betrokkenen leidde. De vrouw kreeg vervolgens de 
baan niet.112

Een machtsgreep met ideële motieven
De minister versterkte eind 2009 zijn greep op de selectie verder. De minister 
van BZK en het Korpsbeheerdersberaad besloten om de selectie en plaatsing 
van politiechefs samen te voegen met het Bureau Algemene Bestuursdienst. 
‘Bureau ABD Politietop’ werd het daarna genoemd; het werkte aan de lande-
lijke management development van de politietop en was medeverantwoorde-
lijk voor de aansluiting tussen landelijk en regionaal beleid. ‘Dat deed minister 
Ter Horst. Dat had twee redenen; de eerste was dat ze de quotaregeling (vrouwen 
en allochtonen in de top) wilde realiseren met macht. Daarmee verbonden is de 
opkomst van de opvatting: leidinggeven is leidinggeven, dat kan overal. Op mijn 
vraag waarom de directeur van het CPB dan toch altijd een econoom is, kreeg ik 
geen antwoord. Naar mijn idee moet je wel iets van het vak weten voordat je het 
kunt. De tweede reden zijn de arbeidsvoorwaarden van de politietop. Die waren 
naar de opvatting van de minister uit de hand gelopen Daar kwam een toets voor.’ 
Door de koppeling aan de ABD en via het programma diversiteit (zie verder) 
kreeg de minister zo een sterkere greep op het benoemingbeleid.

Van der Meulen (2011) beschreef de ontwikkeling van het MD-beleid en van de 
eerste opleidingen voor korpsleidingen vanaf 2000 als pogingen van de Rijks-
overheid om via opleidingsprogramma’s de korpsleidingen van de regionale 
korpsen te disciplineren. Aanleiding daartoe waren de na de reorganisatie van 
1993 al snel opkomende problemen met de bedrijfsvoering van de politie en 
de opkomst van landelijke thema’s in de criminaliteitsbeheersing die om een 
landelijke aanpak vroegen. Binnen de regio’s werden die niet adequaat aan-
gepakt. Die hadden eigen prioriteiten of liepen tegen burgemeesters aan die 
deze hadden.

De promotie van de publieke manager
De sterkere bemoeienis van de Rijksoverheid met de top van de politie ging 
samen met de opkomst van de notie van de politiechef als publiek mana-
ger. Het gaat om het managen van een overheidsorganisatie en het is heel 
goed mogelijk om de eigenschappen voor de strategische laag van de poli-
tie te beschrijven in termen van publiek management. Die herschrijving had 
rondom de eeuwwisseling plaats. Ook in de School voor Politieleiderschap 

112 http://vorige.nrc.nl/article2254315.ece.
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was die brede notie van politieleiderschap binnengekomen. De veel sterkere 
sturing op de bedrijfsvoering van de korpsen en de prestaties door het minis-
terie van BZK gaf een extra stimulus aan de ontwikkeling van de notie van 
de publieke politiemanager. De ontwikkeling van deze notie werd iets later 
krachtig gestimuleerd door de discussie over de selectie-eisen voor vrouwe-
lijke kandidaten voor politiechefs. Die eisen waren te veel op het politiespeci-
fieke gericht, aldus een evaluatierapport van de Radboud universiteit, dat de 
dominante waarde van het professioneel kapitaal voor politieleiders in twijfel 
trok: ‘De eis blijft (impliciet) dat men blauwe broeken versleten moet hebben 
voordat een functie in de politietop bekleed kan worden, al breekt op sommige 
plaatsen wel het inzicht door dat die ervaring op het niveau van de korpslei-
ding aanwezig moet zijn en niet bij ieder individueel lid van die korpsleiding. 
Er is weinig inzicht dat een ogenschijnlijk eenduidig criterium als ervaring 
multi-interpretabel is. Waar men ervaring vraagt, kan de onderliggende vraag 
er een van vertrouwen zijn. (…) Er is discussie nodig over de criteria van opera-
tionele politie-ervaring, leiderschap en het leidinggeven aan diversiteit, en die 
discussie moet gepaard gaan met het inzicht dat criteria veelal verschillend 
worden toegepast op diverse kandidaten’ (Benschop & Van den Brink 2009, 
7-9).

‘Praat u rustig verder, dan ga ik aan het werk’113

Politiechefs hadden natuurlijk in de gaten dat ze wegdreven van de praktijk, 
degenen die dat niet zagen moesten wel wakker worden van de steeds har-
der klinkende kritiek van de politievakbonden op de gegroeide afstand tussen 
werk en leiding in het regionale bestel. ‘Het vak ging eruit, dat werd overgelaten 
aan de laag eronder. Zo kon je ook zij-instromers op het hoogste niveau binnenha-
len, want het ging niet meer over het vak politie daar. Dat gebeurde vervolgens ook 
op de lagen daaronder, die gingen ook managen en iedereen dacht, onder mij zitten 
de mensen die het snappen. Dat hebben we nu een jaartje of tien, twaalf gedaan en 
de conclusie is nu dat we weinig mensen meer in de leidinggevende lagen hebben 
die kennis hebben van het vak.’ De kritiek was fel en constant, hij kwam van 
de werkvloer en uit de vakbonden en hij was terecht. Hij werd gedeeld door 
veel politiechefs. Die zijn bezig geweest om de afstand ten opzichte van de 
werkvloer zo klein mogelijk te houden. Sommigen gingen mee met nacht- en 
weekeinddiensten om het contact met het werk te behouden en om te laten 
zien dat de praktijk hen echt interesseerde, onrustig geworden onder de last 
van het publieke management. Sommigen lieten ook politiemensen meelo-
pen om te laten zien wat ze doen in een week. Veel hielp het niet. En er is spijt. 
‘Weg van de loodgieterstassen. Weg van de overbodige, te dikke, te nietszeg-
gende beleidsdiarree. De aandacht voor operationeel leiderschap, professio-
nele ruimte, sturen op vertrouwen en professionele weerbaarheid illustreert 
onze heroriëntatie op het ambacht’ (Kuijs 2012,18). Ambacht en professie, 

113 Opmerking van een wijkagent die een vergadering van zijn politiechef met de burgemees-
ter voortijdig moest verlaten.
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handwerk en specialisatie moeten weer centraal staan in het denken van de 
politieleiding, dat was de wens bij het afscheid van het regionale bestel.

De Nationale politie; praktijkdominantie en uitvoeringsoriëntatie
Dat gebeurde. Dat wil zeggen, de politiepraktijk is terug in het denken van 
de top en in de plannen van de Nationale politie. Ook van de leiding wordt 
een sterkere bemoeienis met de politiepraktijk gevraagd. Politiechefs moesten 
weer blijk geven van hun praktijkvaardigheden en de ‘integrale beroepsvaar-
dighedentest’ periodiek doen. Leidinggevenden moesten aan de praktijk ook 
echt leiding gaan geven, is het nieuwe adagium. De overheidsmanager moest 
weer een politieman of -vrouw worden. ‘Wat is nu de basis? De politiebaas moet 
zich identificeren met de kern van het werk. Bij mij is dat, dat de absolute oriënta-
tie ook van de hoogste leiding ligt op de kerntaak van de organisatie. Je moet als 
hoogste leiding bij wijze van spreken je jas aan doen en mee doen in die kerntaak. 
Dat hoef je niet perfect te doen, maar je moet in ieder geval die mindset hebben.’ 
Een mindset is een mooi begin, maar hoe lastig dat is als het echt moet gebeu-
ren, blijkt wanneer geprobeerd wordt om voor de basispolitiezorg een briefing 
op te zetten waarvan een sturende werking uitgaat. Leidinggeven dus. Dat 
lukt niet (Helsloot 2014). Het lukt pas wanneer aan politiemensen gerichte 
opdrachten worden meegegeven. Maar leidinggevenden zijn gewend aan het 
concept ‘coachend leidinggeven’ en hebben moeite met het geven van directe 
opdrachten en aan de controle op de uitvoering daarvan achteraf. Uitvoerende 
politiemensen beschermen op hun beurt hun vrijheid op straat, die zitten niet 
te wachten op directe opdrachten (Helstoot 2015). Het heeft iets paradoxaals 
wanneer politiemensen klagen over de afwezigheid van de leiding bij hun 
werk en vervolgens die praktijk afschermen voor interventies vanuit de lei-
ding. Het is nog erger: het ook binnen de plannen van de Nationale politie cen-
traal gestelde concept van de professionaliteit van politiemensen wordt, zoals 
we later zullen zien, gekoppeld aan autonomie en zelfsturing. Een cultuur 
van zelfstandigheid, nauwelijks van het toelaten van leiding. Hier presenteert 
zich een behoorlijk cultureel probleem. Twee denkrichtingen in een visie, dat 
moet botsen. Disciplinering en zelfstandigheid zijn lastig te combineren con-
cepten, omdat er verschillende visies op leidinggeven en op politiewerk aan 
ten grondslag liggen.

Authenticiteit en verbinding: de SPL
‘In die jaren is de persoonlijke ontwikkeling van mensen en het lijnmanagement 
belangrijker geworden dan wat dan ook. Als je kijkt naar de SPL, wat daar vak-
inhoudelijk aan les wordt gegeven, is dat niks. Terwijl het bij defensie zo is dat je 
alles op het gebied van krijgskunde tot op het hoogste niveau gedoceerd krijgt. De 
managerial opleiding die je op de SPL krijgt, die moet je juist elders halen. Dus wij 
hebben ons vak er helemaal uitgesloopt’.

Hoewel het beeld niet klopt – er werd bijvoorbeeld wel degelijk aandacht aan 
politiespecifieke thema’s gegeven binnen de SPL – is de trend wel helder en 
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in lijn met Landman e.a. (2013), die pleiten voor een meer inhoudelijke bijstel-
ling naar het politieveld. De twee belangrijkste termen van het leiderschap 
van na 2000, ‘authenticiteit’ en ‘verbinding’, zijn expliciteringen van speci-
fieke ambities voor politieleiderschap. Ze duiken op in beleidsdocumenten, 
waaronder PIO in 2005 en de werkgeversvisie van de RVK. Een breed gedeeld 
perspectief dus.

De Community of Authentic Leadership (CALL), een opleiding voor zoge-
noemde ‘kroonbenoemden’, nam een bijzondere plaats in.114 De titel verwoordt 
de essentie van het programma: staan voor authentiek en waardengedreven 
leiderschap. Een van die waarden is ruimte bieden aan verschillen tussen 
mensen en leiding geven aan diversiteit. In de periode van een jaar volgden 
deelnemers zes intensieve modules waarin aandacht was voor intellectuele, 
fysieke, spirituele en emotionele aspecten van het leiderschap. De groeps-
samenstelling was zo divers mogelijk. Gezocht werd naar een balans tussen 
mannen en vrouwen, aan elke groep werd een allochtone leider van buiten de 
politie toegevoegd. Het was de bedoeling om met dit programma een nieuw 
netwerk te vormen, een netwerk tussen zittende chefs met doorgestroomd 
talent en ingestroomde leiders van buiten de politie – veelal uit minderhe-
den afkomstig. De netwerken werden ook gevormd. Het was een programma 
dat door het programma diversiteit werd geïntroduceerd en de doelstellingen 
daarvan ondersteunde.

‘Verbinding’ of ‘in verbinding’ zijn’ was het toverwoord voor de regionale 
korpschef, het komt terug in de Nationale politie. Het houdt voor hem de 
opdracht in om te communiceren met het korps en vooral met de uitvoering. 
Daarnaast was de opdracht om in verbinding zijn met de omgeving, de ‘stake-
holders’ in goed Engels. Het is ook een abstracte samenvatting van de ambities 
die al in de visie van Politie in Verandering in 1977 werden geformuleerd: sta 
als politie in verbinding met de samenleving en als slagzin was dat ‘kennen 
en gekend worden’. Continuïteit in het denken van de top van de politie dus.

3. Entree en exit van zij-instromende vrouwen

Pas in 2000 werd de eerste vrouwelijke korpschef benoemd. Noord-Holland-
Noord had daarvan de eer. De eerste vrouw was in het mannenhok gearri-
veerd. De OR daar was een sterk voorstander van een vrouw. ‘Vrouwen hebben 
een beter ontwikkelde emotionele intelligentie en wij verwachten daarom dat een 
vrouwelijke korpschef meer oog voor de menselijke kant van de organisatie zal heb-

114 Het programma werd aangeboden in het kader van het programma ‘politietop divers’, maar 
lag al op tafel van de SPL.
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ben. (…) Daarnaast willen we iemand die erg goed oog heeft voor de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheden van een politieorganisatie.’

Die entree was laat vergeleken met de binnenkomst van vrouwen in andere 
sectoren binnen en buiten de overheid, en die traagheid leidde tot veel kritiek 
binnen de politie. Daar protesteerden vrouwelijke politieambtenaren al lang 
tegen de geringe doorstroming van politievrouwen naar topposities. Ook bin-
nen de politie werd een glazen plafond vermoed. Het is merkwaardig dat de 
NPA al vanaf 1971 vrouwelijke inspecteurs heeft opgeleid, maar dat die in de 
loop van hun carrière uit het zicht verdwenen. Onduidelijk bleef waar dat aan 
lag; of de organisatie te vrouwonvriendelijk was, de selectie voor topposities 
te veel mannelijke bias had, de vrouwen andere keuzen maakten of te weinig 
ambitieus waren. In ieder geval leken er tot 2000 geen geschikte kandidaten 
uit de politie te komen en was intussen de discussie gestart om vrouwelijke 
politiechefs van buiten te halen. Het motief was dat alleen op die manier ver-
snelling kon worden gebracht in de bezetting van topposities door vrouwen. 
Er waren binnen de zittende groep politiechefs voor- en tegenstanders. De 
MD-adviseur voor de politietop was, in tegenstelling tot zijn minister Dijkstal, 
nog in 1997 geen voorstander van de werving van buitenstaanders voor de 
functie van korpschef. De profielschets liet weinig ruimte voor mensen van 
buiten. Hij verwoordde de opvatting van veel collega’s in die periode. Die 
hechtten sterk aan een intensieve ervaring met de mensen, de organisatie 
en het werk van de politie voordat je er leiding aan kon geven. Later zou dat 
beschouwd worden als belemmerende factoren. ‘Traditionele beelden bepaal-
den de kwaliteit van de kandidaten en men herkende minder andere typen 
kwaliteiten die pasten bij het vernieuwende leiderschap waar politie-Neder-
land in haar visie voor had gekozen. Onderzoek naar recente benoemingen 
toonde aan dat soms wel dertig spelers betrokken waren bij een topbenoe-
ming. Om tot een gezamenlijke keuze te komen is kiezen voor kandidaten die 
de oude vertrouwde waarden vertegenwoordigen makkelijker dan te komen 
tot een vernieuwende keuze’ (De Graaf & Van der Wal 2011).

Politiechefs die wel geporteerd waren van vrouwen in de top en het parachu-
teren van vrouwen om zo haast te maken, gingen op hun eigen manier aan 
de gang. Ze begonnen met scouting. De politiechefs van Twente bijvoorbeeld 
haalde een vrouw over om vanuit ‘Cadans’ als plaatsvervanger naar zijn korps 
te komen. Die van Groningen overtuigde Kramers, op dat moment bezig met 
een bestuurskundig adviesbureau, dat een baan in de top van de Groningse 
politie tot haar mogelijkheden hoorde. Hij haalde later ook een vrouwelijke 
kandidaat over om vanuit het ministerie van BZK naar de politie te komen. 
‘Daarna kwam Bernard Welten, met een aanbod dat bij mij paste. Bernard had een 
nadrukkelijke vraag. Hij wilde verbinding maken naar de ministeries, naar de rest 
van politie-Nederland en andere keten- en handhavingspartners in Amsterdam. Ik 
vond dat wel wat en dat gaf me de kans om te zien of ik naar zo’n uitvoeringsorga-
nisatie toe wilde. Dat was op een positie waar ik niet verantwoordelijk was voor de 
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operaties. Ik kon dus kijken wat mijn toegevoegde waarde is voor de organisatie. In 
2005 de overstap gemaakt. Dat was in één keer helemaal raak. Ik was piket gaan 
meedraaien, en na een jaar ben ik de hele opsporing gaan trekken.’ Kuys scoutte 
de burgemeester van Best om de politie binnen te treden. Allemaal werden ze 
bij hun entree in de politie sterk gesteund door de protagonisten binnen de top 
van de politie. Hun adagium was: ‘Ik ben erg van zij-instromers maar wel graag 
een blauw traject doorlopen.’

Een programma
Die beweging was er dus, maar hij schoot onvoldoende op naar het oordeel 
van velen. Minister Ter Horst, sterk voorstander van meer vrouwen in de 
top, oefende druk uit. In september 2007 maakte zij met de RKC en de ver-
antwoordelijke burgemeesters de afspraak dat de helft van de vacatures op 
korpsleidingniveau zou worden gereserveerd voor diversiteit en 30 procent 
van de vacatures van het tweede leidinggevende echelon. Al snel bleek dat die 
afspraak – vrijblijvend als ze was voor de individuele korpsen – niet werkte. 
De minister greep in en startte in december 2008 het interventieprogramma 
Politietop Divers (De Graaf & Van der Wal 2011). Ze benoemde de voormalig 
bestuursvoorzitter van de PA als adviseur en voorzitter van het programma 
Diversiteit, een programma van drie jaar. In het programma werden belang-
rijke interventies ontwikkeld. De procedure voor topposities werd ook aange-
past. Door op cruciale momenten de procedure te begeleiden en aanpassingen 
af te dwingen, kon er bijgestuurd worden. In feite werd een parallelle advies- 
en voorbereidingsstructuur gecreëerd voor een minister die actief stuurde in 
de benoemingen, een werkwijze die tot dan toe ongekend was en die dan 
ook tot conflicten met korpsbeheerders leidde. Korpsbeheerders die sterke 
eigen voorkeuren hadden, botsten met die van de minister en zulke conflicten 
leidden ook tot ongelukken. Voorgedragen vrouwen kwamen publiekelijk ter 
discussie te staan, bijvoorbeeld in Zeeland. Ook al aanwezige vrouwen waren 
niet onverdeeld gelukkig met de pressie: ‘Ik ben van voor de interventie van Ter 
Horst’, meldde een vrouwelijke politiechef mij nadrukkelijk.

Het programma was succesvol. Het was ook veel breder dan de bezetting 
van de positie van politiechefs. De brede opzet, de veelzijdigheid ervan en 
de indringende wijze waarop minister en programmavoorzitter ‘zich onver-
schrokken en vaak onverbloemd aan de tafel van de beslissers meldden’, leidde 
tot het behalen van de doelstellingen (Commissie effectmeting 2010). Begin 
2011 waren er zeven vrouwelijke politiechefs op het totaal van 26. In 2000 
was dat er nog één. Ook in de grotere groep strategische leidinggevenden 
is het aantal vrouwen behoorlijk toegenomen. Daarnaast is er systematisch 
aandacht voor de vergroting van het aandeel van allochtone leidinggevende 
politiemensen. De acceptatie van de vrouwelijke korpschefs in de korpsen 
was goed. Zij maakten geen van allen de fout om te pretenderen dat ze de 
politiepraktijk beheersten, maar profileerden zich op hun eigen wijze van 
leidinggeven,  faciliterend, ruimte gevend en aansluitend bij de trend van de 
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cultuurinterventies, zich concentrerend op hun bestuurlijke kwaliteiten, hun 
vermogen om te luisteren naar de inhoudelijke expertise van politiemensen, 
of op het terrein van de bedrijfsvoering en de relaties met vakbonden en OR. 
‘Waar van oorsprong blauwe bazen eerder de neiging zullen hebben inhoudelijk in 
een vraagstuk te duiken, zal ik eerder vragen stellen en mij beperken tot de meer 
strategische en politiek bestuurlijke issues. Ik breng meer een helikopterview mee.’ 
Ook de blauwe collega-korpschefs van de jongere generatie accepteren de 
nieuwe vrouwen: ‘Heerlijk, die vrouwen in de RKC. Andere kijk ander geluid.’

De vrouwen voelden zich geaccepteerd binnen de groep. Er was geen aparte 
groepsvorming onder de vrouwen en er was ook geen gevoel van de mannen 
tegen de vrouwen of de vrouwen tegen de mannen. Maar ‘het gezamenlijke 
verleden van de mannen kwam er op bepaalde momenten wel eens uit. Mensen 
hadden bij elkaar in de jaargroep gezeten of daarboven of daaronder. Dat kwam er 
’s avonds als je met elkaar in de bar zat nog weleens uit. Ik heb me daardoor nooit 
buitengesloten gevoeld, maar ik kan me voorstellen dat dat als je er gevoelig voor 
bent, wel gebeurt.’

Minister Ter Horst bewerkstelligde ook de overgang van het politiële MD- 
bureau naar de Algemene Bestuursdienst. Een grotere mobiliteit van politie-
chefs was daarvan het effect, meer sturing door minister de bedoeling. De 
labeling als publiek manager vergemakkelijkte de binnenkomst van niet- 
politiemensen binnen de top van de politie, je hoefde binnen die opvatting 
van leiderschap niet meer geverseerd te zijn in het politiewerk, maar in het 
publieke management. Het is binnen dat perspectief aanvaardbaar, een voor-
deel zelfs, om buitenstaanders met ervaring in publiek management elders, in 
de top van de politie te laten binnen komen. Aan de andere kant wordt het ook 
voor politiemensen gemakkelijker om buiten de politie en binnen de Rijks- of 
de gemeentelijke overheid op leidinggevende posities terecht te komen.

Er is steeds een groep politiechefs geweest die bleef hechten aan de vakin-
houdelijke kant. van het politiechefschap. Bij de vakbeweging was dat nog 
sterker, hoewel hun kritiek op de leidingen ook kan worden gezien als gericht 
tegen de afstand leiding-praktijk van de hele groep politiechefs. Boeiend is, 
dat de groep vrouwelijke korpschefs die als zij-instromer regio’s binnenkwam, 
zelf het niet hebben van politie-ervaring nooit als een handicap heeft gevoeld. 
Integendeel. Die groep meldde dat ze uit noodzaak de expertise die om hen 
heen in het korps aanwezig was veel meer bevroegen en dus meer waarde 
gaven dan de echte blauwe korpschefs deden. Hun stijl was ook anders, meer 
faciliterend.

De eer aan zichzelf
Slechts één van de vanaf 2000 van buiten ingestroomde vrouwelijke regionale 
korpschefs overleefde de overgang naar de Nationale politie als politiechef 
van een van de elf eenheden. Eén van hen werd met genoegen plaatsvervan-
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gend politiechef in het noorden. Maar ook zij vertrok begin 2015. Twee van 
de zij-instromers waren al vertrokken voor de reorganisatie en één net bij de 
aanvang. Geen van hen werd lid van de nieuwe korpsleiding. In het selectie-
proces waarbij een sterkere oriëntatie op de politiepraktijk een nieuw element 
was in de leiderschapsfilosofie van de Nationale politie en bij de selectie van 
de eenheidschefs, viel de keuze niet op hen. De heroriëntatie op de praktijk 
van het werk werd ook bepleit door de vakbonden en raakte, bedoeld of niet, 
de zij-instromers.115

De overblijvende zij-ingestroomde vrouwen hielden de eer aan zichzelf, het 
signaal was duidelijk genoeg. Ze wensten niet afhankelijk te worden van 
een benoemingsbeleid dat hun vaardigheden naar hun oordeel onvoldoende 
waardeerde. ‘Uitleggen waarom je het niet geworden bent, is nooit gedaan. Er is 
daarna ook niet gevraagd wat ik wilde. Het is een vreselijke procedure die nu met 
ons gevoerd is. Dat vind ik echt bij de beesten af. Ik had een kennismakingsgesprek 
met B. (…) Dat was drie kwartier. Er werd niet gevraagd wat mijn ideeën waren, 
ja ik heb natuurlijk wel gezegd wat ik wilde, ik was ook niet recalcitrant. (…) Maar 
ik vind dat je serieus met je top om moet gaan en dat is niet gebeurd. (…) Ik werd 
daarna gebeld door de LMD, maar zo hoort het niet.’

‘De politie heeft er zelf ook helemaal niets aan gedaan om ons te houden, als ik 
er achteraf op terugkijk. Ik heb zo vaak gezegd, denk er goed aan: al die vrouwen 
moeten al opboksen tegen de blauwe bazen waardoor ze nooit de erkenning krijgen 
voor de dingen die ze ook elders hebben gedaan’.

‘Dan zeggen mensen tegen mij, maar je hebt zo weer een baan buiten en dat klopt 
achteraf ook wel, maar het deed wel zeer, want ik had mij zooo verbonden met die 
organisatie en ik wilde zooo graag daar nog werken.’

‘Ik ben ontzettend van dat politievak gaan houden. Ik heb in die drie jaar ontzet-
tend genoten.’

Het nieuwe beleid om de groep leidinggevenden meer op de praktijk te gaan 
richten en ook vaardigheden te vragen die praktijk relevant waren, leidde ertoe 
dat de zij-instromers in de zijbeuk van de kerk terechtkwamen. Ze hebben dat 
in ieder geval zo begrepen. Een vernietiging van diversiteitskapitaal en een 
weinig elegante geste van het ministerie van V&J in de ogen van de groep die 
zich had ingespannen voor de vergroting van diversiteit, van degenen die de 
diversiteit tenslotte had bevolen. Bitterheid was troef bij de mensen die in het 
diversiteitsprogramma hard aan het nieuwe beleid hadden getrokken. Maar 

115 ‘De politietop is dus helemaal losgeraakt van het vak…. En als je dan kijkt naar de politieprofessie, 
dan wordt er in de Hoftoren een heel grote afdeling “politieprofessie” opgebouwd, en die zitten 
elkaar alleen maar aan te kijken, want ze weten niet waar ze moeten beginnen:’ interviewcitaat 
vakbondsbestuurder.
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niet alle vrouwen zijn vertrokken. Eén van de vier leden van de korpsleiding 
is vrouw, van de elf politiechefs zijn er drie vrouw. Veelal zijn het vrouwen die 
uit de politie voortkomen, dat wel. Het aandeel van vrouwen in de subtop is 
daarnaast, vermoedelijk blijvend, vergroot. De aandacht voor diversiteit, met 
het einde van het programma weggeëbd, komt, gezien de aard van de maat-
schappelijke problemen en de politiebemoeienis daarmee, ongetwijfeld terug.

4. Het beeld

In het regionale politiebestel zijn politiechefs managers geworden, managers 
die ondanks zichzelf een steeds grotere afstand hadden tot de werkvloer. Ide-
ologie, of misschien zelfs identiteit (wij zijn politiemensen) en rol dreven uit 
elkaar. Die beweging naar management werd ingegeven door drie factoren. 
De eerste was de noodzaak om een snel verouderend politiebestel met een 
aantal noodverbanden in de lucht te houden. De tweede was de prestatiestu-
ring die de politiechef tot meer beheer en sturing dwong en de derde factor 
was de na 2000 snel toenemende centrale sturing bij werving, selectie en 
opleiding van korpschefs. Die sturing kreeg als ‘Leitbild’ de publieke mana-
ger, niet de politiebaas. Hij had twee polen: de opleiding, en het MD-beleid. 
De werving, selectie en benoeming van politiechefs was in handen van het 
ministerie van BZK. De politiechef moest in de ogen van de minister meer 
manager geworden. Die beweging gaf ook meer ruimte aan de ambitie om 
sneller leden van minderheden van buiten de politie in de top van de politie 
te laten instromen. Die konden wel voldoen aan het profiel van de publieke 
manager, maar niet aan dat van de politiechef. Sterke centralisatie dus in een 
regionaal politiebestel dat dat slecht mogelijk maakte.

Van der Meulen ziet een tegenbeweging tegen de centralisatie van het MD- 
beleid ontstaan binnen de politietop: de autonome professionalisering van de 
politieleiding (Van der Meulen 2010). Die tegenbeweging is niet nieuw en 
is minder een tegenbeweging dan een ontwikkelingslijn die teruggaat tot de 
jaren zeventig. Maar hij krijgt wel een nieuwe betekenis binnen de prestatie-
sturing van de politie en meer nog binnen het Nationale politiebestel. Auto-
nome professionalisering beschermt politiewerk tegen uniformering en 
sturing. Ze sluit aan bij de ‘waardengedrevenheid’ die is geformuleerd door 
politiechefs en uitgevent en ondersteund binnen opleidingen voor politiechefs 
zoals als de CALL. Waardengedrevenheid komt ook terug in de ambities van 
de Nationale politie. Ze staat losser van de hiërarchie en vergroot de afstand tot 
de centrale overheid en beperkt de ondergeschiktheid. De observatie van Van 
der Meulen is ook is interessant omdat zij niet beperkt is tot de leiding van de 
politie, maar ook binnen de uitvoering zichtbaar is, sterker nog, daarin na 2011 
langzamerhand in de Nationale politie een pleitbezorger vindt in projecten die 
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de professionaliteit van de uitvoering en de betrekkelijke autonomie daarin 
benadrukken.

De vraag hoe politiechefs leiding dienen te geven aan de politie kwam na de 
millenniumwisseling sterk op. Hij leidde tot een sterke groei van de productie 
van wetenschappelijke studies over politieleiderschap. Er zijn verschillende 
verklaringen voor die ontwikkeling. De eerste is de opkomst van nieuwe pro-
blemen in het politiewerk waar de leiding een antwoord op moest vinden. De 
tweede is het vacuüm dat de voorgaande generatie van de politiechefs, die met 
het hoge publieke profiel, achterliet. De generatie die na de reorganisatie van 
1993 en de IRT-affaire het stokje overgaf, liet de opvolgende generatie zitten 
met de vraag naar het profiel van de nieuwe politiechef.





12 
Uitslaande binnenbranden

1. Inleiding

‘De lont aan de bom onder de stoel van Brinkman was zeven maanden lang. 
Al bij zijn aantreden in oktober (…) werd duidelijk dat de generaal-majoor niet 
lekker lag bij de Rotterdammers. Die zagen de in de reorganisatie meegaande 
korpschef Hessing naar Parijs vertrekken en kregen er een tweesterrengene-
raal met een andere houding voor terug. Geen agent die gepokt en gemazeld 
was in het politievak, maar een generaal die niet van tegenspreken hield. De 
OR adviseerde negatief over zijn komst naar Rotterdam: een legerman past 
niet in de overlegcultuur van de politie. (…) In ongehoord felle bewoordingen 
brandden de bonden en de ondernemingsraad Brinkman als beoogd moderne 
manager tot de grond toe af. Als hij niet opstapt, volgen er acties, zo dreigen 
de bonden. (…) In januari van dit jaar kreeg Brinkman knallende ruzie met de 
OR. Hij vond inspraak bij de personele veranderingen in het korps onnodig. 
Dat vertraagt en frustreert alleen maar. De OR stond op zijn achterste benen, 
zeker omdat onder Hessing het vetorecht bij reorganisaties gold.’116

Brinkman stapte op als korpschef. Het was 1997. Hij zou niet de laatste zijn. 
Ondernemingsraden stonden daarna centraal bij het voortijdig vertrek van 
korpschefs. Die van Gelderland-Midden stapte in 2006 op na een conflict met 
zijn OR. De korpschef van Gelderland-Zuid overkwam hetzelfde: ook hij ver-
trok, in 2006, na een vertrouwensbreuk met zijn OR. Hij was pas een jaar in 
functie. Ook de Zeeuwse korpschef, Goudswaard, ruimde in 2008 het veld, 
nadat de OR het vertrouwen in hem had opgezegd en de AIVD had geweigerd 
hem een verklaring van geen bezwaar af te geven. De OR van de Politieacade-
mie zegde in 2013 het vertrouwen in de hoogste baas – Van Baal – op. Ook hij 
vertrok. In nog een ander regiokorps werd aan de aanleiding tot een vertrek 
geen ruchtbaarheid gegeven. Medezeggenschap heeft niet alleen handen en 
voeten, zij heeft ook tanden gekregen.

De institutionele dynamiek van politieorganisaties en van politiechefs ver-
loopt doorgaans langs geordende lijnen. Zware en grijze zwanen kom je er 
zelden tegen. Soms echter gaat het mis en ontstaan er conflicten die zo heftig 

116 Interview reformatorisch dagblad. Pasterkamp (1997).
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zijn dat ze tot de val van politiechefs leiden. Het zijn andere gebeurtenissen 
dan de bananenschillen waarover Van der Molen en Meijboom in het verdere 
en recente verleden uitgleden. Het zijn de uitkomsten van interne problemen 
en hebben niets met het werk te maken. Politievakbonden en ondernemings-
raden(OR) spelen er steeds een rol in.

Macht van vakbonden
Vakbonden vormen een factor van betekenis binnen de politie. Dat is al 
zo vanaf de oprichting van politievakorganisaties rondom overgang van de 
negentiende naar de twintigste eeuw (Van der Wal 2007). De vakorganisaties 
– verzuild, hoe kan het anders – verwierven acceptatie door belangenbehar-
tiging te koppelen aan het ideaal van de verheffing van de politie, een ideaal 
dat een maatschappelijk belang van de eerste orde werd met het doorzetten 
van de industriële revolutie, ‘die een nieuwe en vooral betere politie vroeg. 
Die idealistische poot van de vakbeweging was ook nuttig om de bezwaren 
tegen politievakorganisaties te dempen. Tegelijkertijd maakte die invalshoek 
het aanvaardbaar dat ook commissarissen en hoofdinspecteurs zich met de 
vakbeweging bemoeiden, ze waren immers met de verheffing van de politie 
bezig’ (Van Reenen 2006).117 De organisatiegraad in vakorganisaties is binnen 
de politie heel hoog – rondom 90% – en dat maakt de vakbonden, die formeel 
al een sterke positie hebben in het georganiseerd overleg over arbeidsrechte-
lijke zaken, ook feitelijk tot machtige onderhandelingspartners in het arbeids-
voorwaardenoverleg met de minister. Ook de OR vormt een belangrijke macht 
binnen de politie, formeel minder groot dan die van de vakbonden en anders 
gericht, maar toch zo sterk dat in een aantal regio’s in 1991 de toen nog dienst-
commissies een feitelijk instemmingsrecht hadden gekregen bij de reorgani-
saties in de korpsen. Wanneer daarna een OR het vertrouwen opzegde in zijn 
korpschef, was de kans dat die nog lang aanbleef niet groot.

De vakbondssuccessen van 1993 en de OR
Tot 2013 had elk van de 26 politiekorpsen een eigen OR met gekozen leden en 
daarnaast een regionale commissie voor georganiseerd overleg, bemenst door 
vakbonden. Dat regionale georganiseerde overleg was uitonderhandeld in de 
aanloop naar de reorganisatie van 1993, om de vakbonden ook een positie 
te geven ten opzichte van de 26 korpsbeheerders, die zeggenschap hadden 

117 De bezwaren tegen vakbondsorganisaties kwamen erop neer dat politie zo essentieel zou 
zijn voor het functioneren van de overheid, dat een eigen belangenorganisatie afbreuk zou 
doen aan haar ondergeschiktheid aan het gezag en haar volgzaamheid. Men kan zich de 
argumentatie voorstellen. Het zou niet langer een machts- en dwanginstrument in handen 
van bestuurlijke en politieke meesters zijn, maar bij machte zijn om die overheid haar 
machtsbasis te onthouden en dus gevaarlijk zijn. Om die reden is het ook tot op de dag van 
vandaag in veel landen aan politiemensen verboden om zich in vakorganisaties te organi-
seren. Het intussen afgeschafte stakingsverbod voor ambtenaren in Nederland had een 
verwant motief; staking zou een onevenredig zwaar pressiemiddel geven aan ambtenaren, 
omdat daarmee het functioneren van het bestuur zou kunnen worden stilgelegd.
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in arbeidsrechtelijke zaken. De vakbonden overlegden ook op centraal niveau 
met de ministers over arbeidsvoorwaarden. Ze hadden zo invloed op twee 
niveaus: nationaal tot bij de minister, regionaal bij de korpsbeheerders. De 
onderhandelingen naar een regionale politie waren voor de bonden daarnaast 
ook inhoudelijk succesvol verlopen: een uniek goed sociaal statuut, een een-
vormige rechtspositie, een functiewaarderingssysteem en tot slot de toezeg-
ging dat iedere politieman schaal 8 zou kunnen bereiken (Van der Wal 2007).

De sterke positie van de vakbonden had zijn weerslag op de invloed van dienst-
commissies – na 1995 de ondernemingsraden – van de regionale korpsen.118 
Die werden vooral bemenst door gekozen vakbondsleden en getraind en 
ondersteund door de vakbonden. Sommige korpschefs gaven dienstcommis-
sies feitelijk instemmingsrecht bij de reorganisatie van 1993, een illustratie 
van de kracht van hun positie. In de hele periode van de regionale korpsen 
is de macht van de vakbonden en van de ondernemingsraden gebleven, zij 
het dat de informele centralisering van de politie spanning opleverde. ‘Onder 
dreiging van mogelijke Nationale politie nemen de RHC en de Voorziening 
tot Samenwerking Politie Nederland (VtSPN) steeds meer landelijke beslui-
ten over prioriteiten, beleidszaken en de aanschaf van middelen. De regionale 
ondernemingsraden worden daarbij feitelijk buitengesloten. De besluitvor-
ming onttrekt zich aan alle instemmingsrecht, dat in de Wet op de onderne-
mingsraden geregeld is. Natuurlijk kun je dat recht als OR wel opeisen, maar 
als je steeds opnieuw dat gevecht moet aangaan, verslechtert de sfeer snel. 
Daarnaast worden allerlei interregionale samenwerkingsverbanden opgezet. 
Ook die onttrekken zich aan de medezeggenschap.’119

Een OR is voor de korpschef van levensbelang. Het is een manier om in contact 
te blijven over de koers van het korps met de medewerkers buiten de hiërar-
chie om, een methode om voorgenomen beleid te toetsen en te verbeteren en 
om draagvlak te vergroten en tot slot is er ook een verplichting ingevolge de 
Wet op de ondernemingsraden. Een goed partnerschap met de OR kan een 
heel krachtig korpsbestuur opleveren. Verschillen van inzicht en ook conflic-
ten tussen de korpschef en de OR zijn niet ongewoon en komen doorgaans 
binnen het korps tot een bevredigende oplossing. Lukt dat niet, dan is er een 
externe procedure waarbij een conflict door externe arbitrage wordt beslist. 
Een conflict is dus niet meer dan wat het is. Het wordt ernstiger wanneer 
vertrouwenskwesties mee gaan spelen. Het opzeggen van het vertrouwen is 
een instrument, een machtsmiddel dat nergens staat beschreven maar dat 
uitermate krachtig is. Het werd voor het eerst in Rotterdam gehanteerd in 

118 In 1995 werd de Wet op de Ondernemingsraden bij de overheid ingevoerd en werden de 
dienstcommissies OR’en met formele bevoegdheden, vastgelegd in de Wet op de onderne-
mingsraden. Ze houden zich met de bedrijfsvoering bezig, niet met de arbeidsvoorwaarden.

119 Voorzitter ACP, geciteerd in F. Kuijer ‘Medezeggenschap buitenspel of uit het veld’, 
Tijdschrift Blauw, 8 november 2008, p. 26.
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het conflict tussen korpschef en OR. Een publiek gemaakte aankondiging dat 
het vertrouwen is opgezegd, maakt het een korpschef bijna onmogelijk om te 
functioneren. Ondernemingsraden zijn zich van die macht bewust en korps-
chefs zeker ook. Doorgaans heeft de OR geen behoefte aan de complicatie van 
een vertrouwensbreuk en de korpschef al helemaal niet.

Korpschefs en ondernemingsraden volgden in hoofdzaak één van twee over-
legvarianten. De eerste is participatief, dan spreekt de OR vanaf het begin mee 
over een beleidsprobleem binnen het korps dat hem aangaat; alle informatie 
wordt beschikbaar gesteld en al doende construeert de OR vanuit zijn belan-
genbehartigende rol het beleid mee. De invloed, en soms de onderhandelin-
gen, ligt in de loop van het ontwikkelen van een standpunt of een beleid. In 
die variant is de formele instemming of raadpleging van de OR, als die nog 
plaatsvindt, een formaliteit geworden waarbij het not done is dat de OR alsnog 
zijn instemming onthoudt. Gebeurt dat wel, dan is het einde van het partici-
patieve model doorgaans in zicht. In het andere, meer formele model hecht 
de OR aan de eigen oordeelsvorming en het eigen oordeelsrecht in de formele 
discussie en besluitvorming over voorstellen van de korpschef. Dat betekent 
niet dat er voor die tijd geen overleg is, maar het zwaartepunt en het formele 
moment liggen aan het eind.

De macht van vakbonden komt het duidelijkst naar voren bij loononderhan-
delingen.

Dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk komen conflicten aan de orde waarin korpschefs en onderne-
mingsraden een rol spelen. Het zijn conflicten waarvan de meeste een min of 
meer directe relatie hebben met de reorganisatie van de politie in 1992. Ze zijn 
dus waarschijnlijk gedateerd, want die reorganisatie ligt inmiddels ver achter 
ons. Politiechefs hebben geleerd en OR’en hebben geleerd. Maar behalve dit 
historische motief is er een meer actuele reden. De positie van de vakbonden 
en de OR’en die in 1992 gestalte kreeg, speelt een rol bij de gevechten tussen 
vakbonden en minister en politietop gedurende de reorganisatie van 2013. In 
alle gevechten spelen de media een rol, in Gelderland-Midden lijkt het er ook 
op dat er een mediastrategie was opgezet door tegenstanders van de politie-
chef.

2. Gelderland-Midden: een korps gegijzeld

Op 1 oktober 2004 benoemde de koningin een nieuwe korpschef in het regio-
korps Gelderland-Midden. Een vrolijke dag. Nauwelijks twee jaar later, op 
16  augustus 2006, legde deze korpschef boos en teleurgesteld zijn functie 
neer. Een dag eerder, op de 15e, had de OR van het korps het vertrouwen in 
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hem opgezegd en op de dag waarop hij terugtrad, kreeg Van Deursen niet 
de steun van de korpsbeheerder, de Arnhemse burgemeester Krikke en de 
Hoofdofficier van Justitie Van der Scheur. Hij had op die steun gerekend en 
had die ook nodig om de kluwen van kennelijke problemen in het korps aan 
te pakken. De directe aanleiding tot zijn terugtreden was de presentatie van 
het rapport van de commissie-Tragter, een commissie ingesteld om na te gaan 
of publicaties in het voorjaar van 2006 in het dagblad De Gelderlander over 
mogelijk mismanagement in het korps en klachten over discriminatie grond 
van waarheid hadden. Een verslaggever van De Gelderlander publiceerde in de 
loop van 2006 regelmatig artikelen over klachten over discriminatie en mis-
management in het korps. Het vermoeden was dat hij een goede relatie met 
enkele medewerkers van het Gelderse korps had. Het lijkt erop dat die mede-
werkers de geruchten en vermoedens van sommige korpsleden naar buiten 
hebben gebracht, maar zeker is dat niet. De commissie-Tragter was ingesteld 
door de burgemeester na die serie publicaties in De Gelderlander.

De klachten betroffen vier medewerkers. Van die vier wilden er drie niet met 
de commissie praten, de vierde bereikte een regeling over zijn ongenoegen 
met de korpsbeheerder. Er was dus weinig feitelijks te rapporteren. De com-
missie meende er echter goed aan te doen om ook een aantal klachten en 
vermoedens te vermelden die de ondernemingsraad vertrouwelijk aan haar 
had overgebracht. Naast opmerkingen over een ‘sale & lease back’-operatie van 
gebouwen van het korps, waren dat verhalen over declaratiegedrag van een 
leidinggevende, de relatie van de korpsleiding met de voetbalclub Vitesse, de 
behandeling van een rapport over misstanden op een afdeling, dat op last van 
de korpsleiding vernietigd zou zijn, en de wijnhandel van de plaatsvervangend 
korpschef. In de eerste interim-rapportage van de Commissie van Onder-
zoek (Tragter) werden deze zaken vermeld; ze veroorzaakten een schok bij de 
beheersdriehoek van het regiokorps. De Driehoek besloot deze rapportage, 
waarin de vorige korpsleiding werd beticht van onethisch en onzorgvuldig 
handelen, te publiceren. Dat deed hij zonder nader onderzoek, maar ook zon-
der die vorige korpsleiding te raadplegen of te horen, rauwelijks dus. Krikke 
meende dat de druk van de OR, de leverancier van de informatie, om het inte-
rim-rapport te publiceren zo groot was dat het niet meer tegen te houden was. 
Het was een beslissing die grote gevolgen zou hebben. Die oude korpsleiding 
stond te kijk met de naar haar opvatting ongecontroleerde geruchten. Ze was 
des duivels. ‘Wij kregen het rapport-Tragter drie uur voor de persconferentie 
per koerier aangereikt. Krikke sprak met geen woord over haar betrokkenheid 
bij deze zaken en stuurde het rapport de volgende dag naar de huisadressen 
van alle medewerkers.’120

120 Interviews Van Deursen, Bakker.
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Van Deursen, de inmiddels twee jaar functionerende korpschef, maakte een 
plan van aanpak om de crisis te beheersen en sprak daarover met zijn OR en 
met zijn management. Dat gesprek werd zonder toestemming opgenomen 
met een opnameapparaat en doorgespeeld aan De Gelderlander, die delen 
ervan publiceerde. De vermeende moeilijkheden van het korps waren een 
mediagebeurtenis geworden. Van Deursen legde vervolgens zijn plan van aan-
pak aan zijn regionale driehoek voor. ‘Op een dergelijk moment hoop je op de 
steun van mensen met wie je verantwoordelijkheid draagt. Ik merkte dat zij 
(de burgemeester; PVR) en met haar de Hoofdofficier van Justitie Albert van 
der Scheur, een stapje achteruit deed’, aldus Van Deursen (Van Schijndel & 
Zonneveld 2012, 68). Van Deursen besloot daarop zijn functie ter beschikking 
te stellen. Zes externe onderzoeken en een interim-korpschef verder was de 
conclusie dat er weinig of niets aan de hand was geweest.

Het laatste onderzoek concludeert: ‘In het algemeen concludeert de commis-
sie-Havermans dat er, met uitzondering van de sale-and-lease-back construc-
tie geen aanleiding is om de conclusies van de commissie-Cornielje te herzien. 
Ten aanzien van de sale-and-lease-back tekent de commissie-Havermans een 
genuanceerd beeld op.’ Die nuancering komt erop neer dat er door de korps-
beheerder en de korpsleiding bij de sale & lease back-constructie niet profes-
sioneel gehandeld is. De toenmalig korpsleiding wijst dat oordeel overigens 
af. Met vijf eerdere rapporten over de zaak vormt dit een van de grootste onder-
zoeken naar vermoedens van mismanagement en corruptie in Nederland. 
Behalve dat er een korpschef sneuvelde, werden de in 2003 met FLO vertrok-
ken korpschef Bakker en zijn plaatsvervanger, De Vries, ernstig beschadigd, 
werd aan een korpslid ten onrechte een verklaring van geen bezwaar van de 
AIVD onthouden, vertrokken verschillende korpsleden verbitterd het korps en 
leed het imago van het korps ernstige schade.

Gelderland-Midden werd na het vertrek van Van Deursen tussen augustus 
2006 en oktober 2008 geleid door een interim-korpschef; de oud-korpschef 
van Amsterdam-Amstelland, Kuiper. Hij stopte terwijl er nog geen opvolger 
was gevonden. Pas op 1 januari 2010, vier jaar na het rapport van Tragter, 
werd een opvolger benoemd, Pim Miltenburg. Die slaagde erin om het korps 
langzaam weer in rustiger vaarwater te krijgen. Meer dan vier jaar crisis, 
verdachtmakingen zonder dat er bewijs van onregelmatigheid was: de onder-
nemingsraad en de Nederlandse Politiebond speelden er een bepalende rol in.

3. Waar ging het om?

De ‘sale & lease back’-constructie
In 1996 had de politie in de regio Gelderland-Midden te veel panden en te 
weinig geld. Naar aanleiding daarvan stelde het Regionaal College een sane-
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ringsplan vast waarvan de optimalisering van de huisvesting een belangrijk 
onderdeel was. De projectleiding voor deze saneringsoperatie werd geleverd 
door het organisatieadviesbureau AEF. Er moest ruim 15.000 m2 aan opper-
vlakte worden afgestoten en jaarlijks diende op de huisvesting een bedrag 
van 4 miljoen gulden te worden bezuinigd. Die operatie werd geleid door een 
commissie onder leiding van de burgemeester van Ede, Blanken. Op advies 
daarvan werd besloten het door het korps op sterk aandringen van de toenma-
lige Arnhemse burgemeester Scholten aangekochte maar nog niet betrokken 
voormalige ‘Ohrapand’ in Arnhem weer te verkopen en de overige panden aan 
te passen.121

Een makelaar uit Arnhem kreeg opdracht het Ohrapand opnieuw te verkopen. 
Dit bleek zonder het accepteren van een miljoenenverlies onmogelijk en dat 
was voor de toenmalige korpsbeheerder een brug te ver. Een intensieve speur-
tocht met AEF leidde tot de conclusie dat het voordeliger was om een oplossing 
te zoeken voor alle bureaus in de gehele regio en niet per pand afzonderlijk. 
Met instemming van het Regionaal College werd gekozen voor een ‘sale & 
lease back’-constructie. Begin 1998 werd een acceptabel bod op de panden 
in Arnhem, Rheden, Zevenaar en Renkum uitgebracht. door de Rozendaalse 
Vastgoedgroep. Een van de partners van de vastgoedgroep was toen bestuurs-
lid van Vitesse. De korpschef Bakker en zijn tweede man, De Vries, bezochten 
op uitnodiging thuiswedstrijden van Vitesse. Dit gebeurde in alle openheid 
en was onderwerp van gesprek geweest binnen het managementoverleg en 
met de OR. De zogenoemde ‘Vitesse-connectie’ leidde ondanks dat in het 
korps tot geruchten over bevoordeling, geruchten die nergens zijn bevestigd. 
De Rozendaalse Vastgoedgroep werd door de korpsleiding onderworpen aan 
een integriteitsonderzoek.122 De onderhandelingen werden financieel begeleid 
door AEF en juridisch begeleid door een advocatenkantoor uit Nijmegen. De 
voorgenomen transactie werd daarnaast onderzocht door een accountant.123

Het rapport-Cohen
Een tweede probleem dat Tragter aanbracht, was de aanpak van de proble-
men in de unit Noord. In 2001 stelde een externe adviseur een onderzoek in 
naar problemen binnen de unit Noord van het district West-Veluwe Vallei. Hij 

121 De Arnhemse burgemeester wilde de nieuwbouw van het kantoor van Ohra binnen 
Arnhem laten relokaliseren om de werkgelegenheid daar te behouden. De koop van het 
oude pand was een factor in de besluitvorming over die nieuwbouw. 

122 Dit onderzoek werd uitgevoerd door het hoofd van de afdeling Financiële Recherche. Uit 
het onderzoek bleek dat er tegen de RVG, noch tegen een van de partners enig bezwaar 
bestond.

123 Het rapport daarvan geeft aan dat de door de korpsleiding gerapporteerde uitgangspunten 
waarheidsgetrouw waren. Bij de afsluiting van de operatie is discussie ontstaan tussen het 
inmiddels aangestelde hoofd en het plv. hoofd FEZ van het regiokorps en AEF over de inter-
pretatie van de door AEF geproduceerde cijfers. Een nieuw onafhankelijk accountancy-
onderzoek, waarvan het rapport verscheen op 6 april 2000, concludeerde dat er niets mis 
was met de opstelling van AEF.
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maakte op verzoek van de nieuwe districtchef een ‘Unit-scan’. Medewerkers 
vertelden aan de adviseur dat ze nog steeds last zouden hebben van frustra-
ties van de reorganisatie in 1994. Het rapport, bekend onder de naam van de 
onderzoeker Cohen, riep heftige reacties op bij de leiding van de unit Noord 
en de voormalige districtchef, die zich door dit rapport ernstig beschadigd 
voelden. Pas op dat moment werd de korpsleiding geconfronteerd met het 
bestaan van dat rapport, aldus de korpschef en de tweede man, en heeft zij een 
gesprek met alle betrokkenen gearrangeerd. Dit gesprek was aanleiding voor 
de opdrachtgever van het onderzoek, de districtchef, om een second opinion 
te vragen aan twee onafhankelijke deskundigen. Omdat deze de nodige kant-
tekeningen plaatsten bij zowel de onderzoeksmethode als (het gebrek aan) 
objectiviteit van het eerste onderzoek, besloot de districtchef wel een aantal 
maatregelen te nemen, en daarnaast het rapport te vernietigen (notitie Bakker 
De Vries).

Bonussen
Tragter vermeldde ook rondzingende geruchten over riante vergoedingen 
voor bepaalde functionarissen binnen het korps. Zo zouden sommige poli-
tiemensen overuren uitbetaald hebben gekregen terwijl ze daar vanwege hun 
functieschaal niet voor in aanmerking komen. Ook zou er eind jaren negen-
tig creatief zijn omgesprongen met andere vergoedingsregelingen. Medewer-
kers van het korps zouden voor privéklussen van hogere functionarissen zijn 
ingezet en in een enkel geval zou het declaratiegedrag zelfs frauduleus zijn. 
Volgens Bakker en De Vries124 was hier geen sprake van. Wel zou een leiding-
gevende erg slordig zijn omgesprongen met zijn declaraties, maar de korpslei-
ding ging niet uit van frauduleus gedrag. Om alle schijn te vermijden, werd in 
begin 2002 de Rijksrecherche gevraagd om onderzoek te doen. Na bespreking 
van de uitkomsten in de Driehoek van 13 februari 2002 besloten de HOvJ en 
de KC tot een nader Rijksrechercheonderzoek over deze kwestie. Resultaat: 
van strafbare feiten is niets gebleken.

De onrust in het korps bleef. Het hoofd BIZ maakte zijn ongenoegen hierover 
aan korpsbeheerder Krikke en de OR kenbaar, zonder de korpschef daarover 
in te lichten. De korpschef gaf daarna zowel aan het hoofd BIZ als aan alle kla-
gers en aan het managementoverleg volledige opening van zaken. Op zaterdag 
1 maart 2003 deed hij dat, in aanwezigheid van korpsbeheerder Krikke, nog 
eens zeer gedetailleerd over in een extra vergadering van de OR. De voorzitter 
van de OR sprak zijn vertrouwen in de korpsleiding uit.

124 Document getiteld ‘Reactie Cees Bakker, Andre de Vries’, van de voormalige korpschef 
en zijn tweede man. Het document is te vinden op de website van BB. http://www.binnen 
landsbestuur.nl/Uploads/Files/Document/ReactieKeesBakkerenAndr-deVries-doc.pdf
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De Arnhemse connectie
De vierde kwestie was wat in het rapport-Tragter ‘de Arnhemse connectie’ 
werd genoemd. Dat zou een herencultuur zijn die stoelde op persoonlijke 
loyaliteiten en bestaan uit hofhoudingen rondom bazen, riante vergoedingen 
en nauwe banden tussen het korps Gelderland-Midden en Vitesse. Tragter 
pleitte ervoor om deze zaken bespreekbaar te maken. Volgens Cornielje is 
niet gebleken dat er sprake is geweest van een ‘Arnhemse connectie’, of een 
ander dominant netwerk dat binnen het korps de dienst uitmaakt. Het is een 
feit dat de belangrijkste posities in het korps door mensen met een Arnhemse 
achtergrond werden bekleed. En van alle gemeentepolitiekorpsen heeft het 
korps Arnhem relatief de minste mensen moeten inleveren na de reorgani-
satie. Maar, zo schrijft Cornielje, daar zijn allemaal goede argumenten voor.

De wijnpakkettenaffaire
Plaatsvervangend korpschef André importeerde samen met zijn echtgenote 
met enige regelmaat flessen Sloveense wijn. Het echtpaar richtte een bedrijfje 
op en meldde dat aan de korpschef. Omdat het bedrijfje succesvol was, werd 
tweemaal per jaar een partij wijn geïmporteerd en werd een proeverij geor-
ganiseerd. Binnen het korps liep een gerucht dat het bedrijf wijn leverde aan 
het politiekorps voor kerstpakketten. Dat bleek onjuist. Ook hiernaar is onder-
zoek ingesteld en van onregelmatigheden bleek niets, concludeerde Cornielje. 
De wijnhandel was keurig gemeld bij korpsbeheerder en korpschef, die daar 
impliciet toestemming voor verleenden. Per 1 januari 2006 is het bedrijf opge-
heven. Het heeft nooit winst gemaakt.

4. De rapporten

Vijf onderzoeksrapporten zijn over deze kwestie geschreven, tal van commis-
sies hebben zich al over de zaak gebogen. Daarmee behoort deze zaak tot een 
van de grootste onderzoeken naar vermeende onzorgvuldigheid en corruptie 
in Nederland.

Tragter
Het eerste onderzoek staat op naam van de commissie-Tragter, die in 2006 
werd aangesteld toen politiemedewerkers in dagblad De Gelderlander klaagden 
over de cultuur die er binnen het korps Gelderland-Midden heerste. Tragter 
zette een beeld neer van een korps waar veel wantrouwen tussen medewer-
kers onderling heerst. Dat wantrouwen zou het gevolg zijn van een reeks inci-
denten van machtsmisbruik, discriminatie en intimidatie. Tragter stipte vijf 
kwesties aan die als voorbeeld dienden dat er een en ander goed mis is bin-
nen het korps. Het rapport-Tragter is gebaseerd op een reeks gesprekken met 
negentien (ex-)medewerkers van de politie. Van een eigen onderzoek was geen 
sprake, roepen de critici.
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Bakker en De Vries
Al snel na de presentatie van het rapport-Tragter kwam er een felle reactie van 
de voormalige korpsleiding, Bakker en De Vries. Zij voelden zich door het 
rapport ernstig beschadigd en presenteerden hun visie op de zaak ook in ver-
schillende media. Bovendien zetten ze hun visie op papier, in het rapport De 
waarheid en niets dan de waarheid. Zij verweten daarin de commissie-Tragter 
dat er geen wederhoor is gepleegd. Bovendien waren ze verbijsterd dat zij de 
zwartepiet kregen toegeschoven, terwijl korpsbeheerder burgemeester Krikke 
buiten schot bleef. Ook gingen ze nader in op de vijf kwesties die Tragter aan-
haalde als voorbeelden van ‘onoorbare praktijken’.

Het rapport van de ombudsman
In mei 2007 kwam de Nationale ombudsman met een rapport over het poli-
tiekorps Gelderland-Midden. Naar aanleiding van een klacht onderzocht hij 
of er binnen het korps sprake is van discriminatie. Dat was er niet expliciet, 
zo was zijn oordeel, maar er heerste wel een witte-mannencultuur die dit 
mogelijk zou kunnen maken. Bovendien was de korpsleiding niet integer, 
onzorgvuldig en niet transparant opgetreden tegen drie allochtone agenten. 
Een inspecteur van Marokkaanse afkomst werd volledig door Brenninkmeijer 
in het gelijk gesteld. Hij was volgens de ombudsman het slachtoffer geworden 
van conflicten binnen de politietop.

Cornielje: Feitelijk heden
De toenmalige minister van BZK Remkes was zo geschrokken van het rap-
port-Tragter dat hij Commissaris van de Koningin, Cornielje, vroeg om een 
nieuw onderzoek te leiden. Cornielje deed dat met onderzoeksbureau Beren-
schot en een begeleidingscommissie onder leiding van Havermans. De 
onderzoekers richtten zich vooral op de vijf kwesties die door Tragter wer-
den genoemd. Het rapport van Cornielje (2007) was hier en daar weliswaar 
kritisch over het politiekorps, maar de conclusie was dat zich geen strafbare 
feiten of onoorbare praktijken hadden voorgedaan. Het beeld dat naar voren 
komt, is dat van een politiekorps dat jarenlang ‘gegijzeld’ werd door een groep 
van minder dan vijftien personeelsleden. Zij waren, gesteund door de onder-
nemingsraad, verantwoordelijk voor de continue stroom van berichten over 
fraude, intimidatie en machtsmisbruik, zonder daarvoor bewijsmateriaal te 
verschaffen.

‘Onbegrijpelijk’, zei de waarnemend korpschef Jelle Kuiper over dat gijzelen. 
Temeer daar het onderzoek van Cornielje de korpsleiding vrijsprak. Sterker: 
voormalig korpschef Van Deursen, die opstapte, mocht zich van Cornielje vol-
ledig gerehabiliteerd achten en verdiende weer een prominente plek bij de 
politie.
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Het Ien Dales Team
De OR van het korps en de Nederlandse Politiebond (NPB) waren verontwaar-
digd over het rapport. Het onderzoek zou de geur van een doofpot ademen. 
De NPB liet het er niet bij zitten. Via een advertentie in het vakbondsblad wer-
den gepensioneerde rechercheurs opgeroepen zich te melden voor een eigen 
onderzoek. Enkele ex-rechercheurs vormden het onderzoeksteam. Ze werden 
het Ien Dales Team genoemd. Hun namen werden niet bekendgemaakt. De 
gepensioneerde rechercheurs staken veel tijd in hun onderzoek en presenteer-
den een rapport aan de NPB, maar tot hun schrik en woede verdween dat daar 
in een archiefkast. De inhoud bleek slecht onderbouwd, en de NPB aarzelde 
om het te publiceren. Op advies van de bonds advocaat bracht de politiebond in 
juni 2009 alleen een korte samenvatting naar buiten. Die samenvatting werd 
op de website gepubliceerd zonder er verder veel ruchtbaarheid aan te geven. 
Een versie van het rapport van de  oud-rechercheurs verscheen wel op de web-
site van een lid van Provinciale  Staten van Gelderland.

De rechercheurs benaderden nog de bestuurskundige Michiel de Vries, van 
de Radboud Universiteit. Die presenteerde de bevindingen van het Ien Dales 
Team op een congres en zette vraagtekens bij de integriteit van de commissie- 
Cornielje, waarna de landelijke pers weer aandacht ging besteden aan het dos-
sier Gelderland-Midden. Cornielje was boos over de aantijging. Hij vond dat 
de NPB geen nieuwe feiten boven tafel bracht. Statenlid Toine van Bergen 
drong er bij de minister van BZK op aan om een nieuw onderzoek in te stel-
len. Hij kreeg bijval van fracties in de Tweede Kamer en er kwam weer een 
onderzoek.

Het rapport Havermans
Havermans ging op verzoek van de minister van BZK na of de rechercheurs 
van de politiebond nog nieuwe zaken aan het licht hadden gebracht. Haver-
mans was ook bij het vorige onderzoek betrokken, toen als voorzitter van 
de begeleidingscommissie. Onderzoeksbureau Berenschot werd net als de 
vorige keer ingeschakeld. Dat kwam de minister meteen op kritiek te staan, 
onder meer door het CDA. In 2009 werd Miltenburg benoemd tot nieuwe 
korpschef. Burgemeester Krikke ervaart het als een steun in de rug ‘dat de 
commissie concludeert dat sinds 2007 grote vorderingen zijn gemaakt bij het 
politiekorps.’

5. De afloop

‘Mijn beeld is dat er sprake was van een aantal rancuneuze elementen in de 
ondernemingsraad en dat de ondernemingsraad, terugkijkend, een ontzet-
tend rare en destructieve rol gespeeld heeft. Ze hebben hun gram willen halen 
en opzettelijk de korpsleiding in diskrediet willen brengen. Er zitten mensen 
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in die raad die ik wel eens gepasseerd heb en ook met het hoofd BIZ heb ik 
aanvaringen gehad’, aldus korpschef Bakker.

Zulke analyses leiden altijd tot wantrouwen bij een onderzoeker, maar het 
lijkt er heel sterk op dat deze observatie juist is. Het korps Gelderland-Mid-
den is een aantal jaren opgehouden door een OR die gedomineerd werd door 
een aantal mensen met een missie. Een deel van hen had een grief tegen de 
korpsleiding, een ander deel een overtuiging van gebrek aan integriteit bij die 
leiding, een overtuiging die geen stand hield in herhaald onderzoek, maar die 
zij niet bereid waren op te geven. Tunnelvisie heet dat in het opsporingsonder-
zoek. De NPB heeft tot verbazing van velen tot het einde toe het streven van 
de OR gesteund en heeft ook toen helder was dat er geen problemen achter de 
vermoedens schuilgingen, nog gepensioneerde rechercheurs gemobiliseerd 
om onderzoek te doen, onderzoek dat toen het klaar was bleek een feitelijke 
basis te ontberen.125 De ACP heeft in de loop van de crisis haar handen van de 
beschuldigingen afgetrokken, maar niets gedaan om de OR te corrigeren of 
om haar collega’s van de NPB daarop aan te spreken. Naast tunnelvisie was er 
ook een tekort aan tegenspraak. Het korps was er de dupe van. Bakker en De 
Vries zijn gerehabiliteerd maar blijven vaststellen dat ze door burgemeester 
Krikke ‘willens en wetens in een kwaad daglicht gesteld’126. De korpsbeheer-
der riep bovendien naar hun oordeel de beschadiging van het korps geen halt 
toe. Van Deursen die volgens het rapport van Cornielje een prominente plaats 
in de top van de politie verdien, heeft nooit meer een positie gekregen binnen 
de politie. De burgemeester heeft haar termijn afgemaakt en dat geldt ook 
voor de OR leden.

6. Zeeland: de martelgang van een klokkenluider

In Zeeland ontstond in 2008 een rel rondom de korpschef. Hem werd na 
een veiligheidsonderzoek van de AIVD een verklaring van geen bezwaar 
onthouden. De ondernemingsraad van de Regiopolitie Zeeland zegde achter-
eenvolgens het vertrouwen op in de korpschef, de korpsleiding en de korps-
beheerder op grond van veronderstelde misstanden in het korps die terug te 
voeren zouden zijn op de kwaliteit van leiderschap, personeelsbeleid, beper-
king van medezeggenschap en mogelijke integriteitsschendingen. De OR had 
een dossier samengesteld over verschillende kwesties: het vermeend onheus 
bejegenen In personeelskwesties, een willekeurig personeelsbeleid en inte-
griteitschendingen. De regionale korpschef werd op non-actief gesteld en 

125 Toen de voormalige korpschef van Gelderland-Midden met een kort geding dreigde, heeft 
de NPB afgezien van publicatie.

126 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/837765/2007/03/17/
lsquo-Krikke-laat-onrust-bij-politie-voortduren-rsquo.dhtml.
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eerst vervangen door een crisismanager en daarna opgevolgd door een andere 
korpschef. In de aanloop naar deze zaak speelde een klokkenluider binnen 
het korps een belangrijke rol. De klokkenluider heeft met de nodige zorgvul-
digheid een aantal bezwaren tegen de persoon van de korpschef aanhangig 
gemaakt op verschillende niveaus, zonder veel resultaat aanvankelijk.

Een onafhankelijke commissie, de commissie-Staal (2008), onderzocht de 
beschuldigingen. De conclusies waren toch wat ontluisterend voor de OR, die 
zich achter de bezwaren had opgesteld. ‘In de Zeeuwse situatie is opvallend dat 
veel geruchten over malversaties voornamelijk uit één bron komen en dat er 
weinig voor de hand liggende navraag of onderzoek is gedaan. Het gaat meer 
om insinuaties van van horen zeggen dan om feiten. (…) Van deze zaken blijft 
In termen van strafbaar en/of disciplinair gedrag weinig tot niets over’ (Staal, 
2008, 1). Het ging voor een deel om oud zeer, voor een deel om oude personele 
kwesties die lang na-ijlden en veel Interpretaties kenden. Staal stelde ook vast 
dat aan het ‘managen’ van geruchten weinig tot geen aandacht werd besteed. 
Dit verwijt trof de korpsleiding, maar ook de OR bij wie de geruchten terecht-
kwamen. De OR was te verwijten, aldus Staal, dat hij de roddelcultuur heeft 
versterkt door geen afstand te nemen en serieus in te gaan op tekst en uitleg.

De klokkenluider gerehabiliteerd127

De betreffende klokkenluider maakte bezwaar tegen het feit dat hij als bron 
van geruchten werd weggezet door de commissie-Staal. Bovendien kon hij 
zich niet aan de indruk onttrekken dat de opdracht tot onderzoek aan de com-
missie Staal vertragend heeft gewerkt en niet tot doel had de waarheid ook 
op het gebied van al dan niet integer of strafbaar handelen door de korpschef 
boven water te krijgen, maar eerder als bestuurlijke afleidingsmanoeuvre kon 
dienen om geen nader disciplinair en/of strafrechtelijk onderzoek naar gedrag 
en handelen van de korpschef te hoeven instellen. De betrokkene diende een 
klacht in bij de Commissie Integriteit Overheid (CIO). Die gaf de klokkenlui-
der gelijk. ‘De CIO komt op basis van de conclusies als weergegeven in onder-
deel VII, onder C.5 en D.5, in samenhang bezien tot het eindoordeel dat het 
functioneren van BZK in de onderhavige zaak als een misstand moet worden 
gekwalificeerd.’128

127 Commissie Integriteit Overheid (CIO), Advies van de Commissie Integriteit Overheid 
(hierna: CIO), als genoemd in hoofdstuk 2 van het Besluit melden vermoeden misstand 
bij Rijk en Politie (Staatsblad 2009, 572 d.d. 24 december 2009), betreffende de melding 
van een politieambtenaar (hierna: betrokkene) over het vermoeden van een misstand bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK). Havermans, 
Aanvullend onderzoek politie Gelderland-Midden, 17 juni 2010.

128 Ibid. p. 11.
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7. Conclusies

Politievakbonden en OR’en zijn instituties om ernstig rekening mee te hou-
den. De conflicten in dit hoofdstuk illustreren dat. De overeenkomsten tussen 
de conflicten in Zeeland en Gelderland-Midden zijn opvallend.

In beide gevallen speelde de reorganisatie van 1993 nog een rol. Daar lag steeds 
een oorzaak van de conflicten die later manifest werden. In Gelderland-Mid-
den speelden de burgemeester en de korpschef van het oude gemeentelijke 
politiekorps Ede een belangrijke rol in het ontstaan van de crisis daar. Staal 
(2008) sprak van een mislukte integratie van Rijks- en gemeentepolitie in 
het Zeeuwse korps na 1992. Die connectie met 1993 gold overigens ook voor 
Brinkman in Rotterdam-Rijnmond en voor het vertrek van de korpschef van 
Groningen en een eerdere korpschef van Zeeland. Er zijn dus langetermijn-
gevolgen van gedurende de reorganisatie genomen beslissingen die politie-
chefs, ook die van een latere generatie, kwetsbaar maken voor majeure 
conflicten met de OR.

In beide regio’s speelt net als in Rotterdam-Rijnmond de OR een dominante 
rol in het ontstaan van de crisis doordat hij het vertrouwen opzegde in de 
korpschef. In Zeeland werd dat ook gedaan ten aanzien van de korpsbeheer-
der. Zo’n verklaring beëindigt pogingen om intern de problemen tot een 
oplossing te brengen en het brengt bijna met zekerheid de korpschef ten val. 
De dreiging van de vertrouwensbreuk is doorgaans een laatste waarschuwing 
en dus ook een laatste moment om in te grijpen zonder grote externe gevol-
gen. Het is ook een belangrijk machtsmiddel in handen van de OR.

In beide regio’s blijken oude personeels- en disciplinaire kwesties een rol te 
spelen waarin de OR zich laat meenemen. In Gelderland-Midden gebeurt dat 
zonder eigen feitelijk onderzoek. Daar wordt bovendien de individuele belan-
genbehartiging door de OR gezet voor het bredere belang van het korps en 
zijn korpsleden. De macht van de OR wordt dan ingezet voor een oneigenlijk 
doel. Dat gebeurt in Zeeland niet.

In beide gevallen speelde de pers een grote rol. Regionale dagbladen hadden 
goede informele relaties in de politiekorpsen en zij berichtten over conflicten. 
In Gelderland-Midden gebruikten politiemensen dit kanaal op eigen initiatief 
als onderdeel van hun eigen strategie tegen de korpsleiding. De hantering 
van het conflict kreeg daardoor een sterker medialogisch element, waarop de 
korpsbeheerder en de korpschef niet waren voorbereid. Het is het politise-
rende landschap rondom veiligheid en vaardigheid die bestuurders over de 
politie nodig hebben.

In beide conflicten speelt een externe onafhankelijke commissie een sleutel-
rol. Het inschakelen van de commissie-Trager en die van de commissie-Staal 
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blijkt in beide conflicten een complicatie te vormen, meer dan een oplossing. 
Ook de inzet van onafhankelijke commissies vereist dus een zorgvuldiger 
management, wil het geen deel van het probleem worden.

De OR en haar leden
Een van de betrokkenen bij het conflict in Gelderland wees op de verschil-
lende categorieën mensen die zich kandidaat stellen voor de OR. Een ervan 
is die van de betrokken mensen met wie de korpsleiding het gesprek goed 
kan voeren en die op een constructieve manier met beleid en controle bezig 
zijn. Een andere categorie bestaat vaak uit collega’s die boos zijn, of teleurge-
steld in de organisatie of in leidinggevenden. Als die boosheid of teleurstel-
ling zo dominant wordt in een OR dat die de koers gaat bepalen, ontstaat een 
probleem dat binnen een OR soms niet meer te hanteren is. Dan zijn ook 
openheid en transparantie weg. Dat heeft zich in Gelderland-Midden voltrok-
ken. OR’en proberen sedertdien beter te letten op de selectie van leden en zo 
te voorkomen dat individuele belangenbehartiging of specifieke klachten de 
overlegagenda gaan bepalen.

In de periode waarin deze conflicten speelden, voltrok zich zoals eerder in dit 
hoofdstuk is aangegeven, ook een verschuiving in de positie van de vakbon-
den, een verschuiving waartegen de politievakbonden zich verzetten. ‘Leden 
van de RvK gedragen zich in de eigen regio alsof de landelijke afspraken bindend 
zijn. Zo zet je je OR buiten spel en maak je een snelle winst, totdat het zich tegen je 
keert’, aldus een vakbondsleider. De ruimte die in de regiokorpsen bestond om 
op het regionale niveau landelijke afspraken over de organisatie en de bedrijfs-
voering verder te specificeren, bepaalde de kracht van de OR. Datzelfde gold 
voor het georganiseerd overleg op regionaal niveau. Dat regionale overleg ver-
minderde in waarde doordat de RKC op landelijk niveau beleid ging maken en 
nog meer toen de korpsbeheerders een centrale voorziening voor de bedrijfs-
voering gingen leiden. Vakbonden en OR’en stonden daarbuiten. Er ontstond 
dus invloeds- of machtsverlies bij bonden en bij OR’en. Dat kan een deel van 
een verklaring zijn voor de hardnekkigheid waarmee de politiebonden onder-
handelden bij de aanvang van de reorganisatie van de politie over de arbeids-
voorwaarden in de nieuwe politieorganisatie. Daarin stonden de belangen van 
het personeel centraal – en dat is een goed argument om hard te onderhande-
len – maar ook de positie van de vakbonden en van medezeggenschap in de 
nieuwe Nationale politie.

Het zou een misvatting zijn om deze conflicten alleen in historisch perspec-
tief te bezien. Het zijn niet alleen conflicten die binnen het regionale bestel 
en gerelateerd aan de reorganisatie van 1993 voorkomen. De macht van vak-
bonden en van OR’en op het nationale niveau en op het niveau van de huidige 
politie-eenheden is nog immer een factor om sterk rekening mee te houden. 
Die machtspositie maakt ook nu conflicten als die in Gelderland en Zeeland 
mogelijk. Een conflict op nationaal niveau maakt de nationale korpschef en 
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ook de minister extra kwetsbaar. Het medialogische spel wordt daar hard 
gespeeld en gaat niet slechts een regio aan, maar meteen de hele politie. Het 
vertrek van de minister van veiligheid en Justitie in 2015 en dat van de natio-
nale korpschef in 2016 illustreren die kwetsbaarheid. In het regionale bestel 
zou het vertrek van een minister een rimpeling zijn die de politie verder onbe-
roerd zou laten.

Zwakte van het bestuur
De manier waarop de korpsbeheerder en de Driehoek van de regio Gelder-
land-Midden de berichten in de media hanteerden en vervolgens omgingen 
met het concept-rapport van de commissie-Tragter, droeg sterk bij tot de ont-
wikkeling van het probleem, een probleem dat meer dan vier jaar duurde en 
alleen maar verliezers kende. In Zeeland schoot zowel de korpsbeheerder als 
de commissie-Staal volgens de CIO tekort in de aanpak van de door een klok-
kenluider gedocumenteerd aangedragen bezwaren tegen de politiechef. In 
beide gevallen is de adequate hantering van het probleem afhankelijk van de 
bestuurlijke vaardigheden van de korpsbeheerder, de Driehoek en de kwali-
teit van een eventuele commissie van onderzoek. Waar die zwak zijn, lopen 
politiechefs en politiekorpsen extra risico. Niet voor niets liet de korpschef 
van Amsterdam-Amstelland bij de zaak Robert M. een notulist meelopen die 
alles wat hij deed opschreef. Dat was geen wantrouwen ten opzichte van zijn 
bestuur op dat moment – die verhouding was voortreffelijk – maar hij had 
eerder bij de Bijlmerramp en bij de IRT-affaire zijn lesje geleerd.
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1. Inleiding

Politiechefs vervullen een veelheid van rollen. Boin e.a. (2003) meenden dat 
die veelheid en de gecompliceerdheid ervan vragen om een diplomaat. Dat valt 
nog te bezien. Juist die kwaliteit is niet typerend voor de politiechef. Ze past 
niet in de cultuur van de politie. In de herkenbaarheid van de politiechef ligt 
een deel van zijn interne relevantie. Ze staat ook haaks op het zelfbeeld van de 
politiechef. Diplomatie is eerder een verwijzing naar de veelal noodzakelijke 
souplesse van bestuurlijke en politieke ambtsdragers, dan dat het een ken-
merk is van politiechefs. De korpschef van de Nationale politie veroorzaakte 
in de zomer van 2015 politiek rumoer toen hij bij zijn bezoek aan Sint-Maarten 
zei dat de assistentie van de Nederlandse politie aan die van St. Maarten niet 
onder gezag van het lokale bestuur zou worden gesteld omdat de integriteit 
daarvan kwestieus was.129 Helder en mogelijk juist, maar heel weinig diplo-
matiek zou je zeggen. Politiechefs moeten in een bestuurlijke en politieke 
omgeving opereren en de meeste kunnen dat ook, maar het blijft wennen en 
het is hun cultuur niet. De politiechef blijft vaak een beetje een vreemde in 
de omgeving waarin hij opereert. In dit hoofdstuk is de manier waarop de 
politiechef met zijn omgeving omgaat aan de orde.

2. Stand by your man; een vraag uit een andere wereld

‘Maar soms, op momenten die ertoe deden, gooiden wij een muntje in de Wur-
litzerbox om de country en westernsong “Stand by your man” aan te vragen. Er 
waren momenten dat het dan stil bleef ’ (Kuijs 2012). ‘Stand by your man’ was de 
verzuchting van de regionale korpschefs ten opzichte van de burgemeesters. 
Het is tegelijkertijd de typering van het verschil tussen twee werelden: die van 
de politiek en het bestuur, waarin een eigen cultuur en rationaliteit geldt en 
waarin politieke en bestuurlijke belangen centraal staan, en die van de poli-
tiechef, die is groot geworden binnen de rationaliteit van het recht, gewend is 
aan hiërarchie en aan consequentiedenken en een ambtelijke habitus heeft. 

129 www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4125471/2015/08/20/Relatie-met-Sint-
Maarten-bereikt-kookpunt.dhtml.
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‘Stand by your man’, ga naast mij staan, is onderdeel van het politiële waar-
densysteem, veel meer dan van het politiek-bestuurlijke. ‘Ik wilde een probleem 
oplossen en hij wilde er ’s avonds nog zitten. Dat is een klassiek verschil tussen 
politiemensen en bestuurders’, zei een van de politiechefs. De omgeving vraagt 
diplomatie, de meeste van hen leveren die maar mondjesmaat. ‘Daar zat ook 
mijn ergernis met A (de korpsbeheerder; PVR). Die vond dan ook dat ik de minister 
uit de wind moest houden. Ik had ook weleens op straat gestaan en ik koos voor 
de dienders in plaats van voor Den Haag. En dat geeft toch spannende momen-
ten, heel spannende momenten met mijn bazen.’ Dat verwondert niet. Het is het 
gevolg van de positionering van de politiechef tussen het politiekorps en de 
politieke en bestuurlijke omgeving. Die positie is dicht op de politie en op iets 
meer afstand van het bestuur en dat is al van oudsher zo.

Wanneer de posities verschuiven, zoals nu in Nederland gebeurt, moet een 
nieuwe verhouding tussen de nationale korpschef en de bestuurlijke en poli-
tieke omgeving worden gezocht, maar ook een nieuwe verhouding tot het 
korps. Dat is zoeken en dat is onderhandelen, proberen en aanpassen. In dat 
proces zit nu de nationale korpschef en in een verwant proces zitten ook de 
nieuwe politiechefs. Die moeten, behalve in de eenheden waarin weinig is 
veranderd, nieuwe bestuurlijke relaties opbouwen met burgemeesters, het 
OM en belanghebbenden in het veiligheidsveld. Ze moeten ook binnen hun 
politie-eenheid structuur aanbrengen, in het reine komen met een nieuwe OR 
en een identiteit voor de eenheid gaan opbouwen. En dan moeten ze zich ook 
nog gaan verhouden tot de nationale korpschef. Ze hebben een baas boven 
zich gekregen en een minister.

Van grindbak naar macht
‘Alles wat de minister wil, loopt vast in de grindbak van de korpsbeheerders, dat is 
ons hitteschild. Die worden het verder toch nooit met elkaar eens en wij kunnen 
ons zelf verder professioneel ontwikkelen langs de lijnen waarvan we denken dat ze 
de goede zijn. Dat zijn we nu kwijt’, aldus een oud-politiechef. Dit is het oude 
gemeentepolitiedenken, opgetild naar de regio’s. De dominante positie van 
de burgemeester in het politiebestel heeft de politie steeds beschermd tegen 
expliciet politieke sturing. De politie was een voor de landelijke politiek nau-
welijks te nemen bastion, het was een bestuurderspolitie. De brede rug van 
de burgemeesters verschafte ook, aldus de geciteerde politiechef, de politie 
de mogelijkheid om zich langs de eigen lijnen te ontwikkelen. Dat is waar-
schijnlijk ook de reden waarom de regionale korpschefs de burgemeesters zo 
lang hebben gesteund in het verzet tegen een Nationale politie. De grindbak 
is met de komst van de Nationale politie minstens voor de helft van haar grind 
ontdaan. Vanaf de start van de Nationale politie – eerder nog, in de kwar-
tiermakersfase al – werd het verzoek van de nationale korpschef om direct 
met de minister te overleggen zonder tussenkomst van directeurs- generaal 
of secretaris-generaal gehonoreerd. De directe chef van de nationale korps-
chef is dus geen ambtenaar, maar de minister. Dat versterkt de positie van 
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de nationale korpschef ten opzichte van het departement, hij heeft minder 
van doen met de departementale staf, die sterk aan invloed en positie inboet. 
Het betekent ook een directe politieke sturing van de korpschef.130 Dat is voor 
Nederland nieuw en het was nieuw voor de Nationale korpschef, die ervoer 
dat hij toch te weinig verweer had tegen politieke actualiteit en politieke eisen, 
en dat hij ook geen eigen achterban buiten de politie, noch een draagvlak 
had voor een eigen positie en belangen. De burgmeesters verschaften in ieder 
geval op dat niveau geen dekking meer. Op het niveau van de politiechef is 
nog wel sprake van dekking door de burgemeester, hoewel het gewicht van de 
functie van regioburgemeester nog onduidelijk en voorlopig zwak is. Hij heeft 
geen bevoegdheden en weinig staf. Het gewicht is alleen groot in de regio’s 
waar Den Haag, Rotterdam en Amsterdam in liggen, de grootste gemeenten 
met burgemeesters die een dominant belang hebben bij de veiligheid in hun 
steden. Daar is ook de positie van de politiechef een sterke; zowel ten opzichte 
van de nationale korpschef als de minister.

3. De burgemeester en de hoofdofficier

De verhouding tussen de politiechef en zijn burgemeester was steeds van een 
grote gevoeligheid. De burgemeester was bevoegd gezag in de Politiewet van 
1957, in die van 1993 en hij is het nog steeds in die van 2012. Een deel van de 
Nederlandse burgemeesters was vanaf 1993 tot 2012 ook de beheerder van 
een regionaal korps. De merkwaardige positie van de burgemeester in het 
staatsbestel is die van door de Kroon benoemde bestuurder, formeel verant-
woordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Zijn centrale rol in de 
regionale politie maakte hem tot de bestuurlijke spil in het politiebestel, een 
spil waarop de politiek eigenlijk niet zo veel greep had, behalve bij calamitei-
ten. De Gemeentewet heeft de positie van de burgemeester in staatsrechtelijk 
opzicht op een curieuze maar sterke manier geregeld. Politiechefs waren zich 
daarvan bewust en waardeerden die positie, ook omdat het een van de politiek 
afgeschermde positie was.

De burgemeester
De relatie tussen de burgemeester en zijn hoofdcommissaris was in het verre 
verleden lang heel hiërarchisch. Samkalden, burgemeester van Amsterdam 
na het aftreden van Van Hall in 1967, respecteerde de deskundigheid van zijn 

130 De relatie tussen minister en korpschef kreeg aandacht tijdens de behandeling van de 
Politiewet in de Eerste Kamer. Die wenste een minder sterke positie van de korpschef ten 
opzichte van de minister. Dat leidde tot een wijziging van de Politiewet: de positie van de 
minister ten opzichte van de korpschef werd versterkt, de rol van de korpschef ten aanzien 
van het beheer beperkt en de rol van het parlement ten aanzien van het beheer versterkt. 
Ook de positie van de regioburgemeester werd versterkt en de invloed van het gezag op het 
beheer vergroot, www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33368_reparatiewet_nationale.



290     politiechefs

hoofdcommissaris Jong, maar behandelde hem overwegend als ontvanger 
van zijn instructies. Ook Jongs opvolger schikte zich vrij gemakkelijk in die 
rol (Meershoek 2004). De hoofdcommissaris als ontvanger van instructies, 
een heldere en hiërarchische constructie, die regel was in de naoorlogse ver-
houdingen tussen burgemeester en hoofdcommissaris. Daar was enerzijds 
de sterke hiërarchie in de naoorlogse wederopbouwoverheid debet aan en ook 
de toch zwakke positie van de naoorlogs politie, die veel reputatieschade had 
opgelopen in de oorlog. Anderzijds droeg ook het militaire verleden van een 
aantal grote hoofdcommissarissen daaraan bij. Ook de verhouding met het 
Openbaar Ministerie was hiërarchisch en afstandelijk.

Na de rellen van 1966 werd duidelijk dat burgemeesters te afhankelijk waren 
van de politiechef en zijn staf. Amsterdamse burgemeesters wilden als eersten 
van de afhankelijkheid van de betrekkelijk rechtlijnige politiechefs af en orga-
niseerden een ‘counter power’. ‘Burgemeester Polak heeft indertijd de directie 
leven ingeblazen, omdat hij er genoeg van kreeg om achteraf in de gemeen-
teraad verantwoording te moeten afleggen over het politieoptreden op straat, 
terwijl hij er vooraf geen invloed op kon uitoefenen. Deze adviseurs fungeer-
den als een soort counter power naar de politie’, aldus Sarucco. ‘Ik ben hier 
zelf groot geworden in een periode waarin wij de teugels moesten aantrekken. 
Toen de Bijlmerramp plaatsvond, hadden we dit goed geoutilleerde crisiscen-
trum in de bunker van de Stopera al. Er was al een manier van werken. Het 
managen van crisis is hier al 23 jaar een discipline. Ter voorbereiding van een 
grootschalig optreden spreken de mensen van mijn directie met de korps-
leiding, zodat de burgemeester een onderbouwde afweging krijgt voorgelegd 
en een voorstel alleen maar hoeft af te tikken.’131 Een ‘counter power’ naar de 
politie ter versterking van de positie van de burgemeester; inderdaad dat was 
het. Welten zou er in de tijd dat hij regiochef was van Amsterdam-Amstelland 
nooit in slagen een gesprek te hebben met burgemeester Cohen zonder dat 
zijn belangrijkste beleidsambtenaar voor veiligheid Sarucco erbij was. De bur-
gemeester was beleidsmatig sturend geworden en de korpschef moest steeds 
van goeden huize komen om voldoende invloed te houden op het veiligheids-
beleid en het openbareordebeleid in de stad: een goede informatiepositie, een 
goede analyse en genuanceerde plannen, maar dat was niet altijd voldoende 
‘In A zat ook een soort competitie tussen de politie en de directie veiligheid. Er zat 
altijd een directeur veiligheid bij het overleg korpschef-burgemeester. De korpschef 
hield ook de competitie zelf in stand. Als je samenwerking voor in het proces orga-
niseert, en het ook meeneemt, dan creëer je samenwerking. Je moet het dus onder 
het niveau van de korpsleiding en de gemeenteleiding organiseren en die leiding pas 
laten ondertekenen als het klaar is, of alleen de overgebleven discussiepunten laten 
uitonderhandelen.’

131 Job Cohen, burgemeester van Amsterdam De boel bij elkaar houden!! www.burgemeesters.
nl/files/File/Crisisbeheersing/interviews/Cohen.pdf.
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In andere grote Randstadgemeenten begon de opbouw van een eigen directie 
veiligheid of OOV later en was die sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van 
een breed gemeentelijk veiligheidsbeleid. Maar er waren grote ook verschillen. 
In sommige regio’s bleef de burgemeester op afstand van de politie. Dat waren 
regio’s waarin grotestadsproblematiek niet voorkwam, en veiligheidsproble-
men geen politieke kwestie waren. ‘B. is een redelijke dorpsburgemeester. In die 
viereneenhalf jaar heb ik nog nooit een inhoudelijke discussie gehad over openbare 
orde, over ons vak, of over veiligheid. Daar had hij gewoon geen verstand van. Ik 
kan met mijn HOvJ wel over het vak praten, maar met de burgemeester niet.’

De verhoudingen zijn per 2013 deels veranderd en voor een deel hetzelfde 
gebleven. Wat veranderd is, is dat de burgemeester (de vroegere korpsbe-
heerder) niets meer te zeggen heeft over de organisatie en de financiën. De 
burgemeester heeft ook minder dan vroeger in te brengen in de meerjarige 
doelstellingen van de territoriale eenheid waarbinnen zijn gemeente valt. 
Dat doet de minister, die stelt de vierjaars beleidsdoelstellingen voor de hele 
politie en voor de eenheden vast. De minister stelt ook bij AMvB of ministe-
riële regeling eisen vast voor de taakuitvoering, de kleding en de bewapening 
en voor de communicatie en ICT-voorzieningen van de politie. De nieuwe 
regioburgemeesters mogen meespreken, maar ze bepalen niets meer. Wat 
hetzelfde gebleven is, is dat de burgemeester het bevoegde gezag is voor de 
handhaving van de openbare orde in een gemeente. De bemoeienis op cen-
traal niveau leidde medio 2013 al tot berichten over irritatie bij de burgemees-
ters. De minister zou zich te veel met de inhoud van het werk binnen regio’s 
bemoeien en ook de landelijke prioritering van aandacht voor woninginbra-
ken door de nationale korpsleiding leidde iets later tot publiek geuite kritiek 
van burgemeesters.132

Voor alle politiechefs geldt dat ze wegblijven uit de politieke en bestuurlijke 
aspecten van het werk van de burgemeester. Ze houden het operationeel; 
zodra er een complicatie dreigt tussen burgemeesters onderling of tussen bur-
gemeesters en minister, treden zij terug. Ze weten dat ze het onderspit delven 
als ze daarin partij kiezen. ‘Ik heb een hooglopend conflict met A gehad over de 
huisvesting van de diensten. Alle burgemeesters stonden achter mij, die benaderden 
mij met de vraag: wil je doorzetten? Dat heb ik gedaan en dat heeft mij een echt 
hooglopend conflict met A (de burgemeester van de korpsbeheerder; PVR) opgele-
verd, heel lastig was dat. In het regionaal college waar daarover beslist moest wor-
den zei A, nu wil ik het weleens weten: ik wil dit en de korpschef wil dat. Wie staat 
er achter de korpschef, die steekt zijn vinger maar op. Niet een, niet een. Na afloop 
van diezelfde vergadering heb ik tegen die burgemeesters gezegd: hartelijk dank. In 
de toekomst wordt de koers van dit korps door A en mij bepaald en jullie horen het 
wel, want het heeft absoluut geen zin om met jullie te overleggen. Dat was overigens 

132 www.nrcreader.nl/artikel/1888/politiebaas-opstelten-regelt-het-zelf-wrevel-bij-burgemees-
ters.
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ook het omslagmoment in de verhouding tussen A en mij. (…) Hij zei: neem je nou 
ontslag dan? Ben je nou besodemieterd, zei ik, over een huisvestingskwestie neem ik 
geen ontslag, maar we moeten wel dingen uit kunnen vechten. Dat was het moment 
waarop hij zei: daar kan ik ook wel tegen.’

Voor vrijwel alle regionale korpschefs was de relatie met hun korpsbeheerder 
zo vitaal, dat ze er met anderen nauwelijks over praatten. Kritiek en problemen 
hielden ze voor zich, bij hoge nood bespraken ze die in heel kleine kring. Dat 
alles om te voorkomen dat de betreffende burgemeester van kritiek hoorde en 
dat zo de relatie verslechterde. Daar waren wel uitzonderingen op. Zo deelde 
een korpschef die in een korps met een uitermate complexe situatie terecht-
kwam en met een dominante en zeer politiek georiënteerde burgemeester te 
maken kreeg, zijn ervaringen en zijn strategieën met collega’s: ‘Ik heb denk 
ik twee of drie keer, gevraagd door de raad van hoofdcommissarissen, verteld waar 
ik mee bezig was en hoe ik het deed. Inhoudelijk maar ook procesmatig. Hoe je 
een burgemeester aanspreekt, hem eventueel bij zijn stropdas pakt en als het niet 
goedschiks gaat, dat je hem waarschuwt dat het ook kwaadschiks kan in de zin van: 
we gaan het opschrijven, we gaan het rapporteren en dan ligt het over een half jaar 
bij jou in de gemeenteraad! Dan staat het in de krant, prima! Dat ging wel in alle 
openheid. Daar heb ik in de Raad tweemaal een verhaal over gehouden en daarna 
bilateraal met een aantal korpschefs.’

Persoonlijk was de verhouding ook. Zo slaagden de burgemeester van 
 Groningen Wallage en een uitgesproken en soms impulsieve korpschef als 
Welten erin om een goede werk- en persoonlijke relatie op te bouwen, maar in 
Amsterdam lukte dat Cohen en Welten veel minder. De persoonlijkheden ver-
schilden te zeer. ‘Als je elkaars sleutel vindt, gaat het goed. Maar dat was hier niet 
het geval. Naarmate ik meer verzet kreeg, ging ik meer drukken. Jacques Wallage 
gaf mij ruimte, daar had ik het probleem niet. Job niet. Jacques kon plaatsen waar 
ik mee bezig ben geweest. Voor Job was dat denk ik in het begin erg bedreigend. We 
hebben prachtige studies gedaan over ongelijkwaardigheid en ondermijning en ik 
kwam daarmee in de Driehoek, maar dat was zijn thema. Daar ben ik te gedreven 
in geweest. (…) Ik was daarin voor hem te ambitieus. Eberhart ging daar honderd 
procent anders mee om. Ik had hem verteld wat ik wilde en Eberhart omarmde dat. 
Ik had bijna het idee dat ik hem moest remmen. Maar het is waar, ik was te fel en 
bij Jacques ging dat wel, bij Job niet; daar kreeg ik geen contact mee. Op een goed 
moment zat ik vol, ik belde hem op en zei, Job, ik moet nu met je praten, vrijdag-
middag halfzes. Ik kom bij hem en wie zit daarbij, Maureen Sarucco.’

Een lastige zakelijke verhouding hoefde overigens een persoonlijke waarde-
ring niet in de weg te staan en hoefde ook niet per se te ontsporen. ‘Job heeft 
mij ook in de gemeenteraad gered. Ik heb eens gezegd dat ik mijn ambitie niet kwijt 
kan. Ik had dat natuurlijk nooit moeten zeggen. En ik heb soms wel spijt gehad van 
mijn uitspraken, maar niet van mijn geweten. Het stomme is, wij mogen elkaar als 
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persoon graag en hebben zeker geen hekel aan elkaar. Maar als het gaat om: hoe 
bereik je nu dingen, dan kregen we dingen samen niet voor elkaar.’

Soms was er ook een lichte bitterheid: De ‘korpsbeheerders? Ik kon ertegen dat 
ze me als kwajongen behandelden.’

Individuele coöperatie, collectief dédain
Burgemeesters en politiechefs konden elkaar zakelijk meestal goed vinden, 
sommigen hadden ook een persoonlijke band. Opvallend zijn daarentegen de 
negatieve beelden die op collectief niveau bestaan, vooral als het gaat om de 
behartiging van politiebelangen op nationaal niveau.

‘We hadden als voorzitters van de beraden periodiek overleg met de ministers of 
de S.G. over landelijke politiethema’s. Daar waren zaken aan de orde die voor ons 
urgent waren. Daar is bijna nooit iets uit gekomen. Daar heb ik mijn respect voor 
het gezag toch wel verloren.’

‘De oude vertrouwensrelatie die ik had met de burgemeesters in de Rijkspolitieperi-
ode ontbrak in hoge mate na de reorganisatie van 1993. Ik zeg je: de korpsbeheer-
der heeft nog nooit iets positiefs gedaan voor de regionale politie op het landelijke 
niveau, in Den Haag.’

‘De korpsbeheerders hadden toch een redelijke puinhoop gemaakt van het hele 
VtPN-dossier. De VtPN überhaupt. De onmacht die wij allemaal voelden als het 
over die dingen ging. Het was ook allemaal niet meer uit te leggen, maar we konden 
er niets aan doen want anderen gingen daarover. Leon Kuys deed verslag van het 
overleg met het korpsbeheerdersberaad en kwam af en toe terug met het bericht: ik 
zit daar als een soort kop van Jut en ik kan niet terugslaan want ik heb de moge-
lijkheid niet om terug te slaan. We gingen er niet over maar we werden er wel op 
aangesproken.’

Daarnaast stak sommigen het dédain van korpsbeheerders: ‘Ik denk dat de 
arrogante manier waarop de korpsbeheerders met de korpschefs omgingen en bij-
voorbeeld de arrogante en denigrerende manier waarop de voorzitter van het korps-
beheerdersberaad met ons als korpschefs is omgegaan, er zeker toe bijgedragen heeft 
dat de korpschefs omgingen en voor een Nationale politie kozen.’

Deze beeldvorming verhield zich maar moeilijk tot de doorgaans veel betere 
individuele verhoudingen. ‘Ik zelf had een voortreffelijke korpsbeheerder, maar ik 
heb er wel heel veel ontmoet waarop die definitie van toepassing was.’ Maar even-
zeer is er een negatieve beeldvorming van korpsbeheerders ten opzichte van 
politiechefs, meestal ook weer niet die van de eigen regio maar van een andere 
of van de groep in het algemeen.
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PVR: ‘Het interessante van deze discussie is, dat er tegenover deze oordelen over 
burgemeesters ook oordelen staan van burgemeesters over politiechefs.’

Resp.: ‘Jazeker, en die zijn niet mis. Op individueel niveau waren de verhoudingen 
doorgaans goed, maar op collectief niveau, zodra er opinievorming op dat niveau 
aan de orde was, trad er wederzijds verkettering op.’

Die wederzijdse beeldvorming is voor een deel te verklaren uit de verschil-
lende omgevingen waarin de twee groepen opereren. De lastige bestuur-
lijk-politieke omgeving waarin burgemeesters moesten en moeten opereren 
en waarvan bijvoorbeeld een boek als dat van Logteberg en Wiegman (2010) 
over Cohen als burgemeester van Amsterdam getuigt, is voor politiemensen 
te ingewikkeld en vaak ook te opportunistisch, die zeggen beter te gedijen 
in een verhouding waarin heldere afspraken liefst ook voor de langere ter-
mijn kunnen worden gemaakt en waarin een man een man en een woord een 
woord is, en een woord een heldere uitspraak. Die wens nu is juist voor de bur-
gemeester, met zijn vele afhankelijkheden en zijn geringe formele macht in 
het gemeentelijke bestuurlijke bestel, en met zijn gecompliceerde verhouding 
met andere bestuurlijke autoriteiten en met de lokale politiek, een probleem. 
Burgemeesters moeten, veel meer dan politiechefs, beweeglijk en pragma-
tisch kunnen zijn wanneer vitale belangen van hun gemeente of binnen de 
lokale politiek dat vragen. Een beweeglijke korpschef is een draaikont, een 
beweeglijke burgemeester is bestuurlijk vaardig.

De grote drie; anders dan de andere
De verhouding tussen de korpsbeheerder en de regionale korpschef was in de 
meeste regio’s beheersmatig, operationeel politiewerk kwam daar niet aan de 
orde. Operationele politiezaken werden besproken tussen een burgemeester 
(soms met een OvJ als het een zaak was voor de Driehoek) en de lokale dis-
trictchef en niet met de regionale korpschef. De voorbereiding van de poli-
tiemaatregelen bij de Facebook-rel in Haren bijvoorbeeld was in handen van 
de districtchef daar. Dat was ook zo geregeld. In Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag lagen en liggen de verhoudingen anders. Daar zijn niet de dis-
trictchefs van de stad, maar is de politiechef rechtstreeks betrokken bij het 
operationele politiewerk. In de lokale Driehoek van die drie steden was en 
is naast de burgemeester de politiechef of zijn vervanger aanwezig. Ook de 
Hoofdofficieren van Justitie zitten in die Driehoek, operationeler dan elders. 
In Utrecht is dat al niet meer het geval, daar is het overleg over de stad Utrecht 
van de politiekant in handen van de districtchef en niet van de politiechef 
en voor het OM zit daar een OvJ in de Driehoek en niet de hoofdofficier. De 
constructie in de grote drie steden is merkwaardig gegeven de opzet van het 
politiebestel, maar heel begrijpelijk gezien het grote belang van de hantering 
van veiligheids- en opsporingsvraagstukken daar. In Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag heeft de korpsleiding veelal dagelijks overleg met de burgemees-
ter, soms meermalen per dag. Dat heeft enerzijds te maken met de kans op 
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 openbareordeproblemen, anderzijds met de toegenomen politieke relevantie 
van het veiligheidsvraagstuk in de steden. Wie zich bijvoorbeeld bedenkt hoe-
veel evenementen deze steden hebben, kan zich voorstellen dat dat nodig is. 
Alle drie hebben ze grote evenementen, serieuze criminaliteitsproblemen en 
alle drie hebben ze te maken met grote achterstandswijken met complexe soci-
ale problemen.133

In het nieuwe bestel moet de verhouding tussen burgemeester en politie-
chef opnieuw vorm krijgen. De eerste indrukken zijn dat er inhoudelijk in de 
Randstedelijke eenheden niet veel veranderd is. ‘F. is niet anders geworden in de 
afgelopen twee jaar. Het enige is dat hij af en toe zegt, jongens ik wil dit eerst even 
met de nationale korpsleiding afstemmen. Wij zijn onlangs met de Driehoek naar 
Roemenië geweest. Vroeger kon de regiochef dat zelf beslissen, nu gaat de landelijke 
korpschef daarover en die vraagt of dat wel nodig is. Dan zie je ineens dat er iets 
veranderd is. ( ) Die invloed zit mij totaal niet in de weg.’ In de grotere eenheden 
met veel gemeenten en een paar centrumgemeenten ligt dat anders.

Het Openbaar Ministerie
De relatie tussen de politiechef en de Hoofdofficier van Justitie is minder 
gevoelig. Hij was in het regionale bestel voor de politiechef minder centraal 
en wat meer is, hij spreekt meer vanuit de opsporing en dus vanuit het vak-
gebied van de politie. ‘Ik vond de relatie met de HOvJ gemakkelijker dan met de 
korpsbeheerder. (…) Ik kan met mijn HOvJ wel over het vak praten, maar met de 
burgemeester niet. Ik heb nooit ruzie met hem gehad in mijn beleving, hij in zijn 
beleving met mij wel. (…) Mijn korpsbeheerder moest mij ook beoordelen, maar 
daar kwam hij niet uit. Dat heeft hij ook nooit gedaan.’

‘De verhouding met hoofdofficier en burgemeesters is geen enkel probleem. Ik maak 
heel duidelijk wat ik vind, maar houd mijn bijdrage sterk operationeel, vanuit ons 
vakmanschap, maar scheid wel de verantwoordelijkheden: waar ligt het politiek- 
bestuurlijk gevoelig, en wat moet je dus bij hen laten. Natuurlijk, intussen kun je 
wel heel veel op tafel leggen, wel heel fier en standvastig over waar de politie voor 
staat.’ Wellicht speelt daarnaast nog een rol dat de sturing van opsporings-
onderzoeken door het OM wordt gedaan en dat er dus een innige en praktische 
samenwerkingsrelatie is tussen het OM en de politie in het arrondissement of 
ressort. Voor de Hoofdofficier van Justitie was de relatie met de burgemeester 

133 De korpschefs van Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden en nu 
de politiechefs van die gebieden hebben een volstrekt andere bestuurlijke positie dan hun 
collega’s. Dat heeft te maken met de politieke relevantie van het functioneren van hun 
eenheid en met hun relatieve gewicht als politiechef. ‘De korpschef van Twente en die van 
Rotterdam hebben totaal verschillende functies. Als ik vanuit Twente de minister, staatssecretaris 
of D.G. wilde spreken dan belde je en na drie weken kon je eens aanschuiven. Vanuit Rotterdam 
kun je over een uur terecht. De positie die zo’n functionaris inneemt is in termen van belang, van 
invloed, en van netwerk niet met elkaar te vergelijken’, aldus een korpschef die in beide regio’s 
ervaring heeft. Dat invloedsverschil bestaat van oudsher. 
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vaak lastiger dan die met de korpschef omdat het ging om het verdelen van 
schaarse middelen. Politiechefs moesten daar regelmatig in bemiddelen.

3.1. Driehoeksoverleg

‘Wat ik hier doe, bespreek ik continu met mijn gezag in dit gebied. Ik heb een eigen 
regionale Driehoek, twee keer per jaar met alle burgemeesters en een veiligheids-
regio. Alles wat we hier doen, leg ik telkens hier voor. Ik houd rekening met de 
nationale plannen. Wat we hier uitwerken, leg ik “regionaal” voor, als er nationale 
kaders zijn, meld ik die ook. We kunnen het hebben over de verdeling van sterkte 
binnen de regio, maar niet over de totale sterkte en de verdeling daarvan. We zitten 
altijd in de tegenstelling, maar die is er wat mij betreft niet. Als ik niet kan uitleg-
gen waarom we landelijk iets besloten hebben, dan is er iets mis met het landelijke 
besluit; in die zin is het dus ook een toetssteen. Tot nu merk ik ook: als ik de lande-
lijke afspraken uitleg, dan is er begrip voor.’

Het Driehoeksoverleg is een product van de crisis van de jaren zestig. Ordever-
storingen brachten na de rellen van 1966 burgemeester, Officier van Justitie 
en politiechef aan de overlegtafel, aanvankelijk op een ad hoc basis en in eerste 
instantie vooral in Amsterdam, maar allengs ook in andere gemeenten. Dat 
overleg was aanvankelijk niet gemakkelijk. Burgemeesters, Hoofdofficieren 
van Justitie en hoofdcommissarissen waren los van elkaar opererende institu-
ties en niet gewend aan overleg. Dat bleek pijnlijk uit het onderzoek naar de 
ongeregeldheden in Amsterdam in 1966, waarin burgemeester, Hoofdofficier 
van Justitie en politiechef pijnlijk los van elkaar opereerden. Het advies was 
dan ook om burgemeester en hoofdofficier in een overleg bijeen te brengen, 
met daarbij ook de korpschef (Commissie van Onderzoek Amsterdam, 1967). 
Dat advies werd overgenomen. Een handicap was dat de tot de jaren negentig 
sterk magistratelijke rol van het Openbaar Ministerie het dwong tot terughou-
dendheid bij het nemen van beleidsverantwoordelijkheid bij ordeverstoringen. 
Het Driehoeksoverleg breidde zich uit, en werd in 1978 in de Politiewet 1957 
opgenomen.

Beleidsmatig werd het Driehoeksoverleg na de reorganisatie van de politie 
in 1993. De Politiewet van 1993 schreef regionale en gemeentelijke beleids-
plannen voor en daarin speelde het Driehoeksoverleg een belangrijke rol. Het 
kwam in dit opzicht goed uit dat in diezelfde periode het Openbaar Ministerie 
een deel van zijn magistratelijkheid verloor en meer systematisch beleidsma-
tig betrokken raakte bij de sturing van de politie. In de verschillende regio’s 
ontwikkelden zich daarbij soms specifieke constellaties waarbij steeds het 
regionale beheerscollege in de marge terechtkwam. Dat gold bijvoorbeeld voor 
de regio Twente, waar in de eerste vijf jaren na de regionalisatie een blok van 
vier sleutelfiguren ontstond. Burgemeesters in de regio spraken over ‘drie 
mannen en de professor’: de toenmalige korpsbeheerder en burgemeester 
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van Enschede (Mans), de korpschef (IJzerman), de Hoofdofficier van Justitie 
(Manschot) en de burgemeester van Hengelo (prof. dr. Lemstra).

Het duurde tot 2000 – weer die datum – voordat er echt en systematisch stu-
ring begon uit te gaan van het Driehoeksoverleg. De druk van het ministerie, 
de prestatiesturing en de toenemende complexiteit van het veiligheidsbeleid 
waren daar debet aan. Opvallend was dat het verschil tussen het beheer en 
het gezag toen nagenoeg was weggevallen. Sturing op het werk en het beheer 
van de politie begon informeel steeds meer samen te vallen in de Driehoek 
(Van der Torre 2013). De sterke opkomst van het brede veiligheidsbeleid en de 
instrumenten die de burgemeester ter beschikking kreeg, leidde tot een ster-
kere positie van de burgemeester in het Driehoeksoverleg. Hij kreeg een eigen 
informatiepositie, een eigen staf en een eigen beleid. Van der Torre (2013) 
signaleert een aantal gevolgen van de versterking van het veiligheidsbeleid op 
de Driehoek:
• Een verbeterde bestuurlijke informatiepositie. De bestuurlijke informatie 

over (on)veiligheid neemt toe en dat versterkt de positie van burgemeesters 
in de gezagsdriehoek.

• Nieuwe functies voor de Driehoek: lokaliseren, aanjagen en bewaken. Het 
gaat meer om bestuur en veiligheidsmanagement dan om beheer of gezag.

• Georganiseerde misdaad: op de bestuurlijke agenda, maar in parallelle 
structuren. Het lokaal bestuur hecht vandaag de dag meer waarde aan 
de aanpak van georganiseerde misdaad, maar vanwege weeffouten in de 
organisatie van de opsporing blijft de bestuurlijke invloed gering.

• Een ‘metastrategie’ van justitie die vruchten afwerpt, vooral door de zoge-
noemde veiligheidshuizen en RIEC’s. Met deze trajecten sluit het OM een 
bondgenootschap met het lokaal bestuur.

Driehoeken zijn sturende instituties geworden binnen het complex geworden 
veiligheidsdomein.

In het nieuwe politiebestel is de Driehoek gebleven. Het instituut is gefor-
meerd op drie niveaus: het landelijke niveau, het regionale niveau en het dis-
trictelijke niveau. Er is iets merkwaardigs mee; ze sluiten niet meer aan op 
de bestuurlijke niveaus. De opzet van de politie in basiseenheden, districten 
en eenheden sluit niet steeds aan op het niveau van gemeenten; Driehoeks-
overleg gaat doorgaans over meerdere gemeenten, dus op afstand van het 
gemeentelijk niveau in de kleinere gemeenten. Alleen het Rijksniveau klopt 
nog. Curieus genoeg sluit nu het niveau van de eenheden aan op de indeling 
van de arrondissementen; van de gerechtelijke organisatie dus; een merkwaar-
dige inpassing. Het is een uitzondering wanneer een basiseenheid of een dis-
trict aansluit op gemeentegrenzen. Gezagsdriehoeken krijgen daardoor iets 
gekunstelds. Daarnaast kan het landelijke overleg nauwelijks nog een drie-
hoek genoemd worden. Daarin zetten de minister van V&J, de voorzitter dan 
het college van PG’s, een vertegenwoordiging van de tien regioburgemeesters, 
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en de landelijke korpschef. Op het niveau van de regionale eenheden bestaat 
het overleg uit de regioburgemeester, de Hoofdofficier van Justitie en de poli-
tiechef. Op het niveau van het district gaat het om overleg tussen burgemees-
ters, Officier van Justitie en politiechef of districtchef. Voor de drie grootste 
gemeenten geldt dat er een vorm in stand zal worden gehouden waarbinnen 
de politiechef, de burgemeester en de Hoofdofficier van Justitie sterk betrok-
ken blijven bij het overleg, daar vaak ook in persoon deel van uitmaken en dat 
overleg frequent gevoerd zal worden.

De sterkere beleidsmatige sturing van de politie, ook vanaf het landelijk 
niveau, heeft ook gevolgen voor de driehoeken. Ook daar ontstaan hiërar-
chieën en mogelijkheden tot conflict. Een Hoofdofficier van Justitie: ‘Het wordt 
heel belangrijk dat mijn baas (het College van PG’s; PVR) en die korpsleiding goede 
afspraken maken. De korpsleiding gaat van uit haar beheersverantwoordelijkheid 
kijken of de afdelingen hun afspraken goed nakomen. Dan zou ik goede afstemming 
wel belangrijk vinden: wanneer we afgesproken hebben dat cybercrime belangrijker 
wordt, moet het niet zo zijn dat er iemand dwars doorheen kan lopen die ineens 
woninginbraken een hogere prioriteit geeft. Als dat gebeurt, krijgt de politiechef het 
ineens heel erg lastig. Dan zeg ik, het spijt me vreselijk, maar ik ga erover en niet de 
landelijke korpschef. Maar dan moet de afstemming bovenin ook goed zijn.’

4. De nieuwe nationale korpschef

Er is vanaf 2013 een nationale korpschef. Het is een andere functie dan die van 
de regionale korpschefs. Hoe anders die functie is, kan pas over een paar jaar 
worden vastgesteld. Voor dit moment is het bouwen en schaven. De vorming 
van de top van het nationale korps is tegelijkertijd de vorming van de omge-
ving van die top. De minister met zijn nieuwe bevoegdheden en zijn departe-
mentale organisatie, de relatie tussen de korpschef en de minister en zijn staf 
met het departement, de relatie met het college van procureurs-generaal en 
met de regioburgemeester, de relatie met de elf politiechefs en de relatie van 
de korpsleiding, maar ook van de politiechefs met de ‘gewone’ burgemeesters, 
de relatie met de centrale ondernemingsraad en met de politiebonden, de rela-
tie met de AIVD en met de pers en ongetwijfeld ben ik er nog een paar ver-
geten… al die relaties zijn niet vast omschreven. Bevoegdheden staan alleen 
in globale termen in de wet en invloedslijnen al helemaal niet, dus vanaf de 
start van de Nationale politie en eigenlijk al van daarvoor is er gebouwd en 
gebeiteld aan wat de nieuwe institutionele setting van korpschef, korpsleiding 
en politiechefs zal worden. Dat is tegelijkertijd de institutionele setting van en 
voor de minister.

‘De basisafspraak is dat de korpschef over de organisatie en de kwaliteit van de 
politie gaat en daarvoor verantwoording aflegt aan de minister en die is dat op 
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zijn beurt aan het parlement. Op Rijksniveau wordt niet aan lokaal management 
gedaan. Dat is aan de lokale politiechef, met zijn lokale gezag. De ontwikkeling van 
de verhoudingen van al deze verhoudingen is een kwestie van tijd, van zoeken en 
overleg van soms hevige conflicten ook. Het is dus een heel ingewikkeld krachtenveld 
op dit moment, omdat alle doelen bewegen. Het zal een aantal jaren duren voordat 
die beweging is gestopt.’ Alle doelen bewegen en dat zal nog wel even zo blijven.

4.1. Minister en de korpschef: persoonlijk en institutioneel

De positie van de minister in het politiebestel met een politieke verantwoorde-
lijkheid voor het beleid van de politie, voor het financieel beheer van de politie 
en voor het personeel is nieuw. De minister kan ook directe aanwijzingen 
geven aan de burgemeester en hem opdragen objecten te laten bewaken. De 
directe relatie tussen minister en korpschef is ook nieuw. De minister kan 
de korpschef aanwijzingen geven ten behoeve van de taakuitoefening van de 
politie. Nieuw is dat allemaal en algemeen geformuleerd. De realisatie ervan 
is van essentieel belang voor het functioneren van korpschef en minister en 
dus voor de mate waarin het politieke element van de sturing van het poli-
tiewerk zich verhouden tot het inhoudelijke element van het politiewerk. Zo 
nieuw en zo kwetsbaar was dit punt, dat de bevoegdheden van de korpschef, 
neergelegd in het ontwerp Politiewet en uitonderhandeld tussen ministerie 
en korpsleiding, voorwerp werden van discussie in het parlement en door de 
Eerste Kamer werden geamendeerd en beperkt. De minister en zijn ambtena-
ren hadden daar alle begrip voor, maar de korpsleiding was boos. Het belang 
van de discussie ligt daarin dat er sprake moet kunnen zijn van een politieke 
verantwoordelijkheid voor de politie zonder dat de politie in haar handelen te 
veel politiseert. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een aan wet en openbaar 
bestuur – de burgemeester dus – gelieerd politieoptreden dat is afgeschermd 
van politieke interventie, zonder dat de politie te veel verzelfstandigt. De angst 
van de Eerste Kamer lag bij de verzelfstandiging van de politie, niet bij haar 
politisering. Begrijpelijk, omdat voor het eerst de bevoegdheden van een 
korpschef werden opgenomen in wetgeving; merkwaardig omdat politisering 
van de politie in de nieuwe nationale setting een even groot vraagstuk kan zijn 
en wellicht actueler is dan meer verzelfstandiging.

De personen: gezag, onderling vertrouwen en eelt op de ziel
De voormalige minister van Veiligheid en Justitie en eerste korpschef zijn de 
spilfiguren in de opbouw van de relatie tussen de politieke verantwoordelijke 
voor de Nationale politie – het politieke – en de politie. Het zijn twee markante 
figuren. De minister van Veiligheid en Justitie is een ervaren burgemeester, 
laatst in Utrecht en Rotterdam, als directeur-generaal openbare orde en vei-
ligheid, ook geverseerd in het ambtelijke werk op het terrein van de politie en 
ervaren in het omgaan met de politiek, voorzitter van en gezaghebbend bin-
nen de VVD. Een bestuurlijke zwaargewicht aan de ene kant. Aan de andere 
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kant staat de korpschef: begonnen als agent in Rotterdam, een selfmade man. 
Hij studeerde rechten in eigen tijd, werd Officier en Hoofdofficier van Justitie 
en kent dus het OM. Hij kwam als regionaal korpschef terug bij de Politie 
Haaglanden, opereerde als hoofd AIVD heel dicht tegen de minister en minis-
teriële verantwoordelijkheden. Hij heeft altijd vanuit een praktisch en operati-
oneel perspectief geopereerd. De korpschef is een man van de praktijk, geen 
bestuurder, en zet ook dat beeld van zichzelf neer. Het is een man ook van de 
vaste koers en de lange lijnen. Gedreven ook. Bouman is ook een man die niet 
goed tegen zijn verlies kan. ‘Gerard wil altijd winnen, daarom zit hij daar ook en 
ik heb er diepe bewondering voor. Er zijn niet veel mensen in dit land die de klus die 
hij nu doet zouden kunnen klaren.’

Opstelten is beweeglijker in gevoelige settingen en kan in het ambtelijke heel 
directief zijn, een man ook van de grote lijnen als het om beleid gaat, behalve 
als het om politiek gevoelige incidenten gaat, dan krijgt hij de habitus van de 
burgemeester die het liefst in detail op de hoogte is van wat er speelt en niet 
voor verrassingen wil komen te staan. In de beginfase van de reorganisatie 
belde hij vrijmoedig met burgemeesters en regiochefs, dat laatste doet hij nu 
niet meer. ‘De minister belt niet meer met de politiechefs nu, maar hij belt nu met 
Gerard.’

Deze twee mensen bouwen samen aan de top van de Nationale politie en de 
relatie tussen minister en korpschef en ministerie en politiestaf. De reorga-
nisatie kan alleen slagen als beiden het spel zo spelen dat geen van beiden de 
handdoek in de ring gooit, en beiden het vertrouwen in de goede wil van de 
ander behouden, dat vertrouwen is de basis en het is aanwezig. De minister 
kan het zich eigenlijk niet veroorloven om de korpschef de laan uit te sturen, 
de korpschef kan het vertrouwen in de minister niet opzeggen en vertrekken 
zonder een enorme schade aan de reorganisatie toe te brengen. Beide mensen 
zijn tot elkaar veroordeeld. Maar ze spelen het spel niet alleen. Beiden hebben 
hun eigen ambtelijke staven, de korpschef de korpsleiding, de minister zijn 
SG en DG’s. Als er ergens sprake is van een balanceeract, dan is het hier wel. 
Van belang is daarbij dat de korpschef al bij aanvang bedong dat hij de minis-
ter als gesprekspartner heeft, en niet de ambtelijke top van het ministerie. De 
strategische gesprekken en onderhandelingen worden rechtstreeks gevoerd 
tussen deze twee mensen, vaak na voorwerk van de ambtelijke staven. Soms 
gaat het in pais en vree, soms ook met conflicten en confrontaties: ‘Je accep-
teert of incasseert dit soort klappen of tegenslagen, dat geldt voor alle betrokkenen, 
ook voor de minister. Je komt eruit, en daar ben ik ten diepste van overtuigd, als 
er een basis is van vertrouwen. De korpschef, de minister en de DG’s hadden in de 
ontwerpfase dat onderlinge vertrouwen. En dan word je nog steeds weleens een keer 
razend, Dan gaat de korpschef naar de minister en dan gebeurt er van alles. (…) 
Je accepteert dat en je loopt niet weg, omdat in de basis het vertrouwen er is tussen 
die mastodonten, want het zijn after all wel mannetjes. Dat vertrouwen bestaat 
eruit dat je weet dat je niet vernacheld wordt, en dat de discussie langs zuivere 
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 lijnen verloopt. Dat we allemaal in onze eigen werkelijkheid opereren, de een in zijn 
politieke werkelijkheid, de ander in de departementale en de derde in de politiële 
werkelijkheid, maar waarbij je erop let dat het lijntje niet breekt. Het zijn een soort 
evenwichtsoefeningen, waarbij het toch ergens over gaat. Het gaat in the end niet 
om die mannetjes en dat realiseert iedereen zich op het juiste moment. Het gaat 
fout als dat niet meer zo is. (…) Je ervaart natuurlijk ook druk van alle kanten en 
zolang je dat nu maar in de gaten hebt, dat was in ieder geval zo met deze hoofd-
rolspelers, dan kun je het allemaal nog aan.’

De korpschef is niet de meest empathische man, een eigenschap die wellicht 
nodig is om zo’n gigantische reorganisatie tot een goed einde te brengen. ‘Bij 
de keuze voor deze korpschef heeft natuurlijk een grote rol gespeeld de vaardigheid 
om zo’n grote reorganisatie te leiden, dat was criterium nummer een en dus een 
zekere stevigheid en hardheid om dit gebouw te kunnen bouwen. Tegen dat profiel 
afgezet is natuurlijk Bouman boven komen drijven. Op papier spelen er natuurlijk 
veel meer criteria. Maar bij deze korpschef is dit criterium doorslaggevend geweest. 
Hij moet daarbij het vertrouwen hebben van de minister en van de andere belang-
rijke spelers zoals voorzitter College van PG’s en noem maar op en hij moet in 
politieland een positie hebben.’

De politieke dimensie van de relatie
Ik bestempelde de sturing al als ‘politiek’ in een neutrale zin van het woord, 
maar er moet toch ook een lading aan gegeven worden. De koppeling van de 
politie aan landelijke politieke sturing vindt plaats in een periode waarin de 
uitwerking plaatsvindt van het politieke knooppunt dat rondom de eeuwwis-
seling manifest werd. Politieke onrust is het gevolg. De ontwikkeling van een 
medialogica voedt die instabiliteit en verandert de regels van het politieke spel. 
In dat tijdperk wordt de politie via de minister breeduit het politieke debat 
ingezogen. Dat geldt niet alleen voor die formele verantwoordelijkheid van de 
minister, die, als het gaat om het optreden van de politie, toch nogal beperkt 
is, daaraan laat de Tweede Kamer zich weinig gelegen liggen. Die definieert 
de verantwoordelijkheid van de minister veel breder. Alles wat de Kamer zelf 
als relevant beschouwt voor een discussie met de minister, wordt, ook al is 
het zijn verantwoordelijkheid niet, politiek van belang voor hem. De relatie 
tussen minister en korpschef en tussen departement en de staf van de Natio-
nale politie staat in het teken van die onrust en in het teken van de slecht te 
limiteren verantwoordingsplicht. ‘Direct hebben we de politieke waan van de dag 
binnen gekregen. Als de Tweede Kamer zegt: we hebben grafzerkenpolitie nodig en 
de minister is het ermee eens, dan zitten wij eraan vast. Kijk naar de dierenpolitie.’

Ook in deze gepolitiseerde situatie heeft de korpschef geen goed wapen tegen 
de overvraging door de politiek. In dat opzicht blijkt het hitteschild niet te 
werken. Veel sterker dan in het verleden heeft het handelen van de politie 
betekenis voor de positie van de minister en van de regering. De pers, die vaak 
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een onmiddellijke reactie vraagt op een incident van de minister, draagt sterk 
bij aan de politieke druk op minister en korpschef.

De Nationale korpsleiding is zich zeer bewust geweest van de aard van haar 
positie onder de minister en breder tegen de politiek aan. In de periode waarin 
de korpsleiding nog bestond uit kwartiermakers, heeft de groep gesprekken 
gevoerd met hoofden van andere diensten of uitvoeringsorganisaties die in 
een soortgelijke positie onder een minister waren geplaatst. De korpsleiding 
zag zich als hitteschild tussen de eenheden en de politiek. De korpschef moet 
opereren in de slagschaduw van een politiek verantwoordelijke minister aan 
de rand van een landelijk politiek speelveld. Dat werd duidelijk toen de minis-
ter van V&J en de landelijke korpschef samen optraden naast de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Defensie en de commandant der strijdkrachten 
in de Vaste Kamercommissievergaderingen voor Buitenlandse Zaken om ver-
antwoording af te leggen voor het beleid en het optreden bij de ramp met de 
MH17. In die bijeenkomst kwam ook de korpschef aan het woord. Ten depart-
mente bestaat in dit opzich een groot vertrouwen in de rechtstatelijke kwaliteit 
van het parlement:

PVR: ‘Ik vraag me af hoe je het politieke van de minister gescheiden kunt houden 
van het professionele maar ook het rechtsstatelijke van de politie.’

Respondent: ‘Je hebt de trias politica en ik vind nog steeds dat dat rechtsstatelijk 
gesproken een prima arrangement is. Daar moeten wij ook nooit aan tornen. Daar 
waar Kamerleden boven op incidenten zitten en Kamerleden met vermoedelijk 
weinig verstand van rechtsstatelijkheid een minister bijna pressen om zich ermee 
te bemoeien. Dan heb je een politie, een OM en een rechterlijke macht nodig die 
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid haar eigen professionaliteit blijft bewaken.’

PVR: ‘Maar als politie heb je geen poot om op te staan.’

Respondent: ‘Natuurlijk wel. En dat is eigenlijk ook weer die politiek. Ik denk dat 
de rechtsstatelijkheid als uitgangspunt het in grote delen van het parlement uit-
eindelijk wint. Maar je moet die discussie durven voeren. Je moet ook het conflict 
durven aangaan. Ik ga hier niet uitmeten welke conflicten wij hier allemaal hebben 
gehad, maar die zijn vrij fors geweest. Dan merk ik dat dan een minister ook zijn 
knopen telt en denkt, ja als ik in de Kamer moet uitleggen waarom mijn relatie 
met de korpschef is gebroken, dan moet het wel over iets gaan. Die korpschef is een 
belangrijke publieke figuur. Die is niet van de politiek, die is van het vak. En als die 
korpschef een opvatting heeft die diametraal staat ten opzichte van die van mij als 
minister, dan zal de Kamer willen weten waar dat over gaat.’

Tussen minister en korpschef is dus in de opbouw van het korps menig 
gevecht gevoerd. Ook buiten het terrein van de reorganisatie vraagt de korps-
chef ruimte. Hij heeft de opvatting dat je niet ‘his master’s voice’ bent. De 
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eigen rechtspositie voor de politie en het vermelden van de korpschef en zijn 
bevoegdheden in de Politiewet zijn aanwijzingen voor het streven naar enige 
eigen ruimte van de politie en de korpsleiding ten opzichte van de minister.

Ook de korpsleiding claimt eigen ruimte. ‘Ik vind wel dat de integriteit van de 
politieleiding nauw luistert. Als de minister een beslissing neemt en je bent het er 
niet mee eens en je gaat dan onderlangs de politiek beïnvloeden, dat is niet goed. 
Je moet dat wel met open vizier doen. Als hier een Kamercommissie komt die onze 
opvatting vraagt over een thema, dan moeten wij onze opvatting kunnen geven, 
maar de minister moet dan wel weten dat wij onze opvatting daarover gaan geven. 
Wij worden als korpsleiding zelf regelmatig benaderd door Kamerleden. Je kunt en 
moet je niet altijd opstellen als his majesty’s most loyal servant. Je zegt niet steeds: 
u moet bij de minister wezen. Als mensen willen praten, dan vraag je waar het over 
zou moeten gaan voordat je ja zegt. De minister moet altijd weten met wie je praat.’

Dus de korpsleiding neemt de vrijheid om die contacten aan te gaan. Ze infor-
meert wel steeds de ambtelijke top over die contacten en over de opvattingen 
die de korpsleiding denkt te ventileren. De politietop veroorlooft zich ook een 
eigen professionele opvatting over zaken die in de discussie met de Tweede 
Kamer een rol spelen. Dat ligt gevoelig, vooral bij de ambtelijke top van het 
ministerie. Er is nog onwennigheid in de nieuwe verhoudingen tussen de 
politiek en de politie op nationaal niveau. De vrijheid die de politietop neemt 
als het gaat om het publiekelijk ventileren van een eigen professionele opinie, 
staat op gespannen voet met het adagium dat de korpschef buiten de politieke 
discussie moet blijven. Dat gevaar loert hier steeds. Zo’n professionele vrijheid 
vraagt een heel zorgvuldige afstemming met het ministerie, wil niet de korps-
chef in een politiek conflict terechtkomen waarover hij niet de regie heeft en 
waarvan hij het slachtoffer kan worden.

De korpsleiding is er voor het korps, maar het is onmogelijk om de politiek 
buiten de deur te houden. Dat was het argument voor een Raad voor de Politie, 
een college dat een buffer kan vormen tussen de minister en de korpschef. Op 
die manier heeft bijvoorbeeld in België via de Federale Politieraad de relatie 
minister – korpsleidingen wat meer demping gekregen. Maar in Nederland 
is die constructie afgewezen. De minister was daar een tegenstander van, de 
korpschef ook. Het gevolg van die afwijzing is dat er wel een sterke persoon-
lijke band is geweest tussen de twee assen van de reorganisatie, de politieke en 
de politiële, maar dat de institutionele structuur zeer politiek geworden is. Er 
zit in de institutionele setting geen heldere rem op de politieke macht van de 
minister over de politie. Die minister kan volgens de nieuwe politiewet in de 
huidige opzet algemene en specifieke aanwijzingen geven aan de politiechef. 
Het vertrouwen in de rechtsstatelijke oriëntatie van het parlement is vervol-
gens, aldus een van de respondenten, het enige wat overblijft om een expliciet 
politiek gebruik van de politie te blokkeren. Dat lijkt mij een zwakke basis. De 
dempende werking in de relatie moet dus van de hoofdrolspelers komen: van 
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de wijsheid van de minister, van het incasseringsvermogen van de korpschef, 
van het vernuft van de ambtelijke staven van beide functionarissen. Dat stelt 
heel hoge eisen aan de beide functionarissen. De nieuwe institutionele setting 
geeft meer ruimte voor een politiek gebruik van de politie.

Korpsleiding of Raad van Bestuur
Bij de start van de Nationale politie was de opvatting binnen het ministerie 
dat de korpsleiding een soort Raad van Bestuur zou zijn, weliswaar blauw, dus 
politiemensen, maar geen top van de piramide waar het gaat om de operaties. 
De operaties stoppen daar waar het gezag erover stopt: hetzij lokaal, hetzij 
regionaal, dat is bij de Hoofdofficier van Justitie of de (regio)burgemeester. 
De politiechef op regioniveau wordt beschouwd als de hoogste operationele 
laag binnen de politie. Dat idee, dominant binnen het departement, werd 
niet gedragen door de korpsleiding, ‘Die gruwt van het beeld van de Raad van 
Bestuur, een beeld dat ze associëren met mannen met pakken – geen uniform – en 
een sigaar.’

‘De korpsleiding neigt naar het beeld dat ze operationeel leidinggevenden zijn, 
maar dat zijn ze niet. Het beeld van het college van bestuur botste enorm met het 
beeld dat de korpsleiding van zichzelf had. Nu zat er in de naamgeving van bijvoor-
beeld de directeur operaties, ook wel de suggestie dat die directeur over de operaties 
zou gaan, maar de interpretatie van het ministerie, ook van de politiechefs, was 
veel meer dat er een centrale verantwoordelijkheid was dat de operaties goed kon-
den worden uitgevoerd, maar dat die operatie daarna onder volstrekt ander gezag 
plaatsvond.’

Er zijn in 2013 discussies geweest over de inrichting van wat de korpslei-
ding ‘de nationale operations room’ noemde. De korpsleiding vond dat die 
nodig was voor de minister. Het ministerie zag daar niets in en wees op het 
bestaande crisiscentrum, waarover het ministerie de beschikking had. Daar-
naast was er voor het geval er nationaal geopereerd moet worden, een aantal 
landelijke voorzieningen in Driebergen. De korpsleiding is inmiddels van 
opvatting veranderd, de aanvankelijke operationele ambitie is verlaten. ‘Maar 
het bloed kruipt soms nog waar het niet gaan kan.’ Maar er is ook een andere 
tendens en een gevaar, dat van de vervreemding van de politieorganisatie en 
het politiewerk.

‘Als ik nu met de Nationale politie de nieuwe korpsleiding zie opereren, continu 
druk met de minister, zag ik al snel dat er automatisch iets ontstond van de hele 
Hoftoren die alleen maar met de Haagse werkelijkheid bezig was en met wat de 
minister vond. We moeten als politiechefs daar ongelofelijk voor opletten.’

Het departement en de staf van de Nationale politie
Veel van het werk voor de minister en voor de korpschef wordt gedaan door de 
ambtelijke staven. Bij de vorming van de Nationale politie is een aantal depar-
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tementsmedewerkers overgegaan naar de Nationale politie. Ze kennen de 
departementale stijl en werkwijzen. Er zijn afspraken gemaakt over de grootte 
van de staf van de Nationale politie. Die afspraak is van belang omdat in de 
jaren negentig bij de omvorming van het OM en DJI tot aparte uitvoerings-
organisaties op afstand van het ministerie van Justitie, de beleidsstaven van 
de uitvoeringsorganisaties groeiden en er competitie ontstond tussen departe-
mentale afdelingen en staven van uitvoeringsorganisaties. De vrees van de top 
van het departement was dat de staf van de Nationale politie heel dominant 
zou worden. De politie is ‘een enorm krachtige speler omdat ze heel veel knowhow 
hebben, heel veel geld, heel veel mensen en een heel groot netwerk en ze hebben de 
natuurlijke neiging om de staf van de minister een beetje weg te duwen. Dus de staf 
van de minister, altijd veel kleiner, moet heel goed weten: waar stuur ik op en hoe 
doe ik dat?’

Er is ook sprake van competitie tussen de twee staven:

‘Je ziet veel gedoe. Daar zit macht aan de ene kant onder, maar ook het zoeken 
naar rollen. Dit is iets dat we in politieland helemaal niet kennen. Waar moet 
je op sturen en hoe doe je dat dan? De politie zegt altijd: geef mij nu maar wat 
meer ruimte dan komt het wel goed, en de DG zegt, ja ik ben verantwoordelijk 
ten opzichte van de minister en ik wil wel dat het allemaal klopt, dus ik wil daar 
invloed op hebben. (…) Ook dit is wel complex, aan de ene kant gaat het over het 
systeem en de afspraken en zo en tegelijkertijd is er op relationeel niveau: hoe werkt 
dat, gaan die karakters met elkaar, gunnen ze elkaar wat ruimte of is het alleen 
maar kinnesinne?’ Bij een sterke minister als Opstelten is dat allemaal niet 
zo’n groot probleem, maar elke nieuwe minister heeft vergeleken daarmee 
een achterstand. De ervaring leert bovendien dat de DG politiek de zwakkere 
partij is, niet formeel, maar feitelijk. De korpschef kan de DG voorbij lopen. 
Dat is geen goede uitgangspositie voor een nieuwe minister die juist daarvan 
afhankelijk is. Bij een zwakke minister is dat nog een groter probleem. Het in 
stand houden van een evenwichtige relatie tussen de minister en de korpschef 
is dus een voortdurend zorg. Dominantie van de politieleiding en haar staf 
brengt de minister in problemen wanneer de Tweede Kamer daar lucht van 
krijgt. Daarin zal vermoedelijk zo’n scheve relatie niet worden geaccepteerd. 
Dominantie van de minister leidt al snel tot politisering van politieoptreden. 
Onduidelijk is hoe groot het verzet daartegen in de Tweede Kamer zal zijn.

4.2. De nationale korpschef en de politiechefs

De opvatting dat de korpsleiding een soort Raad van Bestuur zou moeten zijn 
die zich niet met het werk zou bemoeien, leefde niet alleen bij het depar-
tement, ze leefde ook bij de latere regionale politiechefs. Die verzetten zich 
tegen de in hun visie te sterke operationele ambities van de korpschef en de 
korpsleiding. Dat verzet was voor een deel bijna instinctief, een overblijfsel uit 
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het denken van de regionale politie: geen centrale sturing, maar het wortelde 
ook in de nieuwe politiewet. De opzet van de landelijke operationele briefing 
illustreert dat. Bij die briefing meldden o.a. de politiechefs de prestaties van 
hun regio op de landelijke prioriteiten. Daarin zat aanvankelijk een sterk ver-
antwoording afleggend element. De politiechef die zijn doelen niet haalde, 
werd daarop kritisch bevraagd door de korpsleiding en voelde dat ook als ver-
antwoording afleggen. Tegen dat element bestond van meet af aan weerstand 
van de politiechefs. ‘Ik vind de operationele briefing iets om van elkaar te leren en 
het veiligheidsbeeld te delen, niet om af te rekenen. Het moet geen Compstat-opzet 
worden. Het moet geen afrekenmechanisme zijn. Het is vooral om een operationeel 
veiligheidsbeeld te delen en te leren. Wij moeten sturen als chefs, zij, de korpsleiding 
moet besturen. Gerard Bouman moet daar erg aan wennen. Ze moeten meer van-
uit een college van bestuur-achtige rol opereren.’

‘Er ontstond ook voortdurend een discussie tussen de elf kwartiermakers en de 
natio nale korpsleiding over de vraag aan wie je nu wel loyaal was. Ik ben daar zo 
zat van geraakt. Ik ben ook een keer in huilen uitgebarsten omdat ik het helemaal 
zat was, die vraag. Kappen met die vraag, riep ik, ik ben aan één zaak loyaal dat 
is aan het politiebedrijf en aan de samenleving en daarnaast aan mezelf. Hou 
ermee op . Het stopt nu ook inderdaad.’ De strakke sturing van de kant van de 
korps leiding werd voor een deel ingegeven door de visie dat het beter was om 
van het begin af autonomieneigingen van de oude regionale korpschefs de 
kop in te drukken en om daarna de teugel weer te laten vieren wanneer er 
een nieuwe eenheid was ontstaan. ‘Je ziet dat de Nationale politie nu heel strak 
de touwtjes aantrekt, zo van: wij zijn de baas hier, je ziet af en toe de ruzies en het 
verzet van de politiechefs en de roep om ruimte en uiteindelijk komt daar wel een 
nieuwe balans uit. Dat kost wat tijd. Het gevaar van de Nationale politie is wel dat 
een bureaucratisch waterhoofd in Den Haag de politie aan gaat sturen, met een 
staf die heel groot wordt, die stuurt op indicatoren in plaats van op achterliggende 
doelstellingen.’

‘Ik heb ongelofelijk mijn best gedaan hier en ik ging in de regio overal op de zeepkist 
voor burgemeesters die helemaal niet op de nieuwe organisatie zaten te wachten. 
Binnen de samengevoegde regiokorpsen stond ik ongelofelijk mijn best te doen om 
iedereen mee te krijgen en transparant te zijn en vanuit Den Haag kreeg ik de 
opdracht om niet te communiceren. Dat kan dus niet en dus communiceer ik hier 
gewoon door. Niet praten over de ontwikkelingen en plannen binnen zo’n setting 
met burgemeesters en korpsen die naar een nieuwe structuur moeten groeien, kan 
dus helemaal niet.’

De korpsleiding draaide wat bij, de politiechefs ook. Wat daarbij aanvankelijk 
niet goed op het netvlies van de politiechefs en minder nog van de toenmalige 
districtchefs stond, was het gegeven dat het voor de minister publicitair en 
politiek van belang was om steeds tijdig geïnformeerd te zijn en een antwoord 
te hebben op vragen uit de media. Onaangename verrassingen bij media-
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optredens: de minister blijkt niet op de hoogte te zijn, zijn lastig voor minis-
ters en daaropvolgende Kamervragen leveren vervolgens werk op. Er was dus 
reden voor de aanvankelijk als bemoeizucht ervaren vragen vanuit de korps-
leiding aan de politiechefs en districtchefs over het verloop van puur lokale 
incidenten. Die zijn inmiddels aan de informatiebehoefte gewend. De infor-
matiealertheid die de oude regionale korpschefs van grote korpsen hadden 
die niet verrast wilden worden door de pers, is nu ook die van de korpsleiding 
geworden, een onderdeel van een mediastrategie voor de politie die vanuit de 
korpsleiding en vanuit het departement is opgezet.

Wat blijft is de spanning tussen de autonomieclaim van de politiechefs, het 
sterkst die van de Randstedelijke regio’s, die met hun burgemeesters en 
hoofdofficieren van justitie handhavings- en opsporingsbeleid formuleren, en 
de korpschef, die aangestuurd door de minister ook politiebeleid formuleert. 
Onder politiechefs is er behoefte om zo veel mogelijk ruimte te creëren.

Boeiend is dat de discussie over disciplinering vooral gaat over de expliciete 
vormen daarvan, terwijl subtielere vormen veelal effectiever zijn, in ieder geval 
minder weerstand oproepen. De nationale korpschef hoeft niet zo veel voor te 
schrijven. ‘Het heeft een geweldige werking wanneer ik bel met de politiechef van 
laten we zeggen Midden Nederland en vraag: hoe zit het met de voorbereiding 
van dit of dat fenomeen? Tegen welke dingen loop je op, wat zijn de belangrijkste 
afbreukrisico’s in het draaiboek? Als je maar niet naar de bekende weg vraagt. 
Je moet de goede vragen stellen.’ Het referentensysteem, waarbij elk lid van de 
korpsleiding een aantal politiechefs heeft waarmee hij overlegt, zowel indivi-
dueel als in een groepje, dat ontwikkeld is voor de relatie tussen politiechefs 
en leden van de korpsleiding, werkt op die manier. Daar gaat het meer over 
scenario’s. ‘We gaan nu in referentgroepen. Daar spreken we een aantal dingen 
door in de eigen groep. Dat gaat goed. Een beetje hard tegen hard af en toe, en daar 
komt dit type casuïstiek langs. Een centralere opstelling werkt niet, dat wordt te 
groot.’

De as burgemeester-politiechef
De verhouding tussen de nationale korpschef en de politiechef onder hem 
wordt gecompliceerd doordat de burgemeester op grond van de Gemeentewet 
verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Hij heeft dus 
met de team- of districtchef en eventueel met de politiechef te maken, maar 
niet met de landelijke korpschef. Dat compliceert de sturing en ook hier ont-
stond een leerproces waarin via discussies en af en toe een conflict de relaties 
in de nieuwe structuur worden verhelderd en werkbaar gemaakt. ‘Tot voor een 
paar dagen dachten we dat de koningin hier zou komen op 30 april. B, lid van de 
landelijke korpsleiding, is mijn referent. Hij moest de draaiboeken zien. Hij zou 
dus, zo dacht ik, ook een oordeel willen geven over de vraag of er één of twee of drie 
pelotons ME zouden moeten worden opgeroepen. Ik heb toen gezegd: met alle res-
pect, maar daar ga jij helemaal niet over. Ik zal, weer met alle respect, goed naar 
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je luisteren, maar het is toch de verantwoordelijkheid van de burgemeester en van 
de eindverantwoordelijke politiechef. We hebben met zijn allen gepraat en die lijn 
accepteren ze nu. De politiechefs zijn de operationeel eindverantwoordelijken en 
niet de korpsleiding. Dat moet helder zijn en dat is nu ook helder.’

Toen die 30 april-viering niet doorging vanwege de inhuldiging van koning 
Willem-Alexander, fungeerde ook die inhuldiging weer als leerstof voor de 
nieuwe verhoudingen tussen gemeentelijk bevoegd gezag, minister, korps-
chef en politiechef. De burgemeester bleef bij die inhuldiging het bevoegd 
gezag, de nationale korpsleiding stelde zich op als dienstverlener aan de bur-
gemeester en de Amsterdamse politie-eenheid. De vraag aan de politiechef 
van Amsterdam wie zijn baas nu eigenlijk was, kreeg hier een antwoord.

Ook beleidsmatig veranderde er iets: er kwamen nationale prioriteiten en ook 
daar was de vraag: wie stuurt hier de politiechef aan? Ook daar was de keuze 
eigenlijk helder.

PVR: ‘Maar je hebt wel een nationale briefing.’

PC: ‘Ja maar daar ga ik geen verantwoording in afleggen. Dat heb ik ook al een keer 
gezegd, toen was er een nationaal plan woninginbraken. Ik heb daarvan gezegd: ik 
heb er met veel belangstelling kennis van genomen, ik vind het een mooi plan, maar 
ik leg in mijn Driehoek verantwoording af van de aanpak van woninginbraken in 
mijn gemeente(n). De nationale briefing is ook al wat aan het verschuiven naar 
een leerplatform. Ik vind het daarin van belang dat we benchmarken. Ik heb tegen 
de korpsleiding ook al gezegd, ik heb mijn managementgesprek binnenkort en dat 
lijkt me niet zo ingewikkeld. Volgens mij gaat het maar om vier vragen. Vraag één: 
zijn mijn burgers en mijn bestuur tevreden; dat moet je meten en benchmarken. 
Vraag twee: zijn mijn medewerkers tevreden; dat kun je meten en benchmarken. 
Vraag drie: wat is het lerend vermogen van mijn organisatie. Vraag vier: wat is het 
vernieuwend vermogen van mijn organisatie? Die vier vragen kun je benchmarken, 
dat is een mooie inhoud voor het managementgesprek.’

PVR: ‘Maar de minister zegt tegen de korpschef: ik wil de resultaten zien.’

PC: ‘Dat mag hij hebben, dat inzicht. Maar op het moment dat hij praat over de 
aanpak van woninginbraken, ligt dat in de Driehoek, dat is de context van de wet. 
En op het moment dat ik over woninginbraken verantwoording afleg, doe ik dat in 
de Driehoek en nergens anders. (…) Als het gaat om het lokale veiligheidsbeleid ben 
ik afgedekt en moet ik ook positie kiezen. Die positie staat in de wet. Ik ben namens 
de Nationale politie neergezet hier om te dienen.’

Maar er ligt wel spanning op de verantwoordelijkheid van de burgemeester 
en de nieuwe verantwoordingsplicht van de minister aan de Kamer. Want hoe 
gaat de minister zich verantwoorden voor zijn landelijke beleid wanneer de 
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burgemeester in het lokale beleid andere keuzen heeft gemaakt? ‘Maar een 
burgemeester moet ook de ballen hebben en zeggen: dat is mijn verantwoordelijk-
heid. Dat kan dus niet.’

Informatiebehoefte en informatieverplichting
Ook de informatiestromen veranderden met de komst van de Nationale politie 
en ook dat gaf zoekgedrag in aanvang. Want geïnformeerd zijn is het voor-
recht van het bevoegd gezag, het gaat dus niet om een politiek neutraal issue. 
Maar ook voor de minister is het van vitaal belang om snel geïnformeerd te 
zijn over zaken die voor hem politiek relevant zijn, ook als hij niet ‘bevoegd 
gezag’ is. Al direct bij de overgang van oud naar nieuw werd dat dilemma dui-
delijk. ‘Als ik een vraag heb gekregen die politiek relevant is, informeer ik meteen 
mijn lokale gezag. Je moet als uitvoeringsorganisatie niet vermalen worden tussen 
twee besturen. Haren was geweest, de week daarop hadden we een aantal projecten 
X, o.a. in Den Haag, Arnhem en Utrecht. Wij hadden voor de zekerheid twee 
pelotons opgeroepen, een beetje overtrokken, maar we konden geen risico nemen. 
Gerard belde mij op en zei: moet je me niks vertellen? Ik wist echt niet waar het over 
ging. We hadden toen nog geen Nationale politie. Ik had geen idee waar het over 
ging. Ja, je hebt twee pelotons opgeroepen. Dat wil ik weten want ik word door de 
vakbond en door de Minister gebeld. Ik zei: je moet de minister zeggen dat het nog 
drie maanden duurt voor er Nationale politie komt en verder moet de minister dan 
met de burgemeester bellen en niet met jou. Want die gaat erover. We hebben dat 
naderhand uitgesproken natuurlijk, want dat ging even mis. Ik heb gezegd: het is 
geen onwil van mij, ik wil je best overal over informeren, dan moet je me dat helder 
maken (…) dat is geen punt. Maar als jij dan de minister belt voordat hier de bur-
gemeester op de hoogte is, krijgen we wel een probleem. De minister hoort jou niet 
te bellen, die hoort de burgemeester te bellen. Bestuurders informeren bestuurders. 
Die moeten de strijd maar voeren. Maar waarom zou de minister dat willen weten? 
Die is pas aan zet wanneer er een schaarsteprobleem is. Of er één of twee of geen 
pelotons ME worden opgeroepen, met alle respect, daar gaat de burgemeester over, 
niet de minister.’

Het wordt dus voor de lokale en regionale politiechef balanceren tussen de 
interne politielijn en de externe gezagslijn. ‘Natuurlijk snap ik dat de minister 
de korpsleiding gebruikt om geïnformeerd te worden. Ik informeer nu ook de nieuwe 
korpschef, dat doe ik gewoon. Vind ik niet erg of onzin. Maar, en dat ligt princi-
piëler, wanneer de korpsleiding de minister informeert over bestuurlijke zaken, dan 
moet dat anders lopen.’

4.3. De eerste ervaringen: Inhuldiging en NSS

Twee grote evenementen maakten het mogelijk om al snel nadat de politie 
nationaal was geworden te oefenen met de nieuwe verhoudingen en te testen 
hoe de spelers in het nieuwe bestel die formuleerden; de inhuldiging van de 
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nieuwe koning in Amsterdam en de Nuclear Security Summit. Voor de inhul-
diging had de burgemeester vanaf het begin een helder standpunt: ik ga erover 
en ik stel de ondersteuning van de nationale korpsleiding zeer op prijs. Na een 
korte discussie was daarover overeenstemming. De burgemeester stuurde de 
politie van zijn Amsterdamse eenheid zoals die inmiddels was gaan heten, 
aan en de nationale korpsleiding stelde zich op als dienstverlener en leveran-
cier van de benodigde mensen en middelen. De politiechef van Amsterdam 
en de nationale korpsleiding hadden al afgesproken dat ze niet zouden han-
nesen over competenties. De nationale staf was dus dienstverlenend aan de 
staf van de eenheid Amsterdam, die haar deel van de regeling uitvoerde onder 
gezag van de burgemeester. De projectstructuur was buitengewoon ingewik-
keld. Het OOV-deel werd niet aangestuurd door de politie maar door Maureen 
Sarucco. Bij het overleg over de inhuldiging onder leiding van de SG van het 
ministerie van Algemene Zaken, de CCT, zat geen lid van de nationale korps-
leiding, maar de politiechef van de eenheid Amsterdam. Daar zijn nog wel 
woorden over gevallen, maar uiteindelijk snapte iedereen het. ‘De burgemeester 
zat in het politiek overleg met de bewindslieden en die zei: luister, als ik in het over-
leg met de bewindslieden zit, dan wil ik natuurlijk mijn politiechef daar hebben en 
niet iemand uit Den Haag.’ Besluitvorming over alle aspecten van openbare 
orde en veiligheid vond plaats in de gemeentelijke zeshoek onder leiding van 
de burgemeester, waaraan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV)  (namens de minister van Veiligheid en Justitie) naast de 
burgemeester en hoofdofficier als derde gezagsdrager deelnam.

Bij de National Security Summit was de situatie nog gecompliceerder, daar 
ging het om een internationale conferentie met 58 regeringsdelegaties. Daar-
bij waren meerdere gemeenten en politie-eenheden betrokken en daar was 
dus ook de gezags- en de ondersteuningsvraag gecompliceerder. Ook de poli-
tieke aansturing was lastig omdat meer ministeries belangen hadden, en er 
was een sterk internationaal veiligheidsbelang gegeven de aanwezigheid van 
buitenlandse staatshoofden. Het uitgangspunt was dat de bestaande gezags-
verhoudingen en bevoegdheden in stand zouden blijven en dat de NCTV de 
voorbereidingen zou coördineren zonder te treden in bevoegdheden. Onder 
leiding van de NCTV werd een projectgroep Veiligheid NSS gevormd. Deze 
groep werd gevoed met voorstellen vanuit thematische expertgroepen. Verder 
zorgde deze projectgroep ervoor dat de ministeriële commissie NSS en de 
lokale driehoeken passende besluiten namen om de NSS waardig, ongestoord 
en veilig te laten verlopen. Er werden twee gezagslijnen onderscheiden bij de 
NSS. Ging het om de gemeente, Den Haag, Amsterdam, Noordwijk of andere, 
dan was het de burgemeester, zou het het gemeentelijke niveau overstijgen, 
dan was de minister het bevoegd gezag, in de uitvoering de NCTV. In de nati-
onale crisisstaf onder leiding van het hoofd NCTV, zat de directeur operaties 
namens de Nationale politie. De politiechef van de eenheid Den Haag zat met 
zijn eigen SGBO en staf in Den Haag. Wanneer de bevelvoering naar het nati-
onale niveau zou gaan, zou de politiechef daar in Den Haag blijven met zijn 
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staf, dan aangestuurd vanuit het nationale niveau. De nationale sturing zou 
lopen via het gezag, via de lokale burgemeesters en de OvJ’s en ook recht-
streeks naar de eenheden van de Nationale politie en dus niet via de natio-
nale korpsleiding. De nationale korpsleiding zat in de crisisstaf als adviseur. 
Voor de inzet van mensen en middelen uit het hele land was de nationale 
korpsleiding en zijn staf de bevoegde autoriteit. Maar de operationele inzet 
liep niet via de korpsleiding. Zo ontwikkelt zich in de praktijk aan de hand 
van kleine en grote regelingen een competentieafbakening en werkwijzen die 
invulling geven aan de globale uitgangspunten van het nieuwe politiebestel. 
De korpschef, door een televisieverslaggever aangeschoten voor commentaar 
op het verloop van de NSS, weigerde de pers te woord te staan, hij had daarin 
immers geen bestuurlijke of politiële verantwoordelijkheid.

5. Op het kruispunt

Vergeleken met de situatie waarin hoofdcommissarissen alleen met de bur-
gemeester en een beetje met de Hoofdofficier van Justitie te maken hadden 
en hun korpsen feitelijk heer en meester waren over de openbare orde en 
de opsporing in hun gemeente, zijn politiechefs door het regionale en het 
nieuwe landelijke bestel in een veel gecompliceerdere wereld terechtgeko-
men. De complicaties van het nieuwe landelijke bestel worden langzaamaan 
duidelijk. Politiechefs zitten op het kruispunt van de politiek, het bestuur, 
het OM, de samenleving en de politie. Het zijn geen monopolisten meer over 
veiligheid en opsporing. Het OM en de burgemeesters zijn actief sturende 
gezagsorganen geworden van die domeinen. Politiechefs draaien mee in het 
gecompliceerd geworden spel van de bevordering van veiligheid in gemeen-
ten, de portefeuille van de burgemeester, en van de opsporing van stafbare 
feiten waarin het OM beleidsmatig en operationeel stuurt. De nieuwe natio-
nale korpschef voert de beleidsprioriteiten uit van de minister. Dat spel vraagt 
nieuwe vaardigheden van de politiechefs, vaardigheden die spanning opleve-
ren met de cultuur binnen de politieorganisatie omdat daarin toch de eis geldt 
van loyaliteit met de eigen organisatie.

Van de hechte band die politiechefs en burgemeesters individueel hadden in 
het regionale bestel is alleen die tussen de tien regioburgemeesters en de poli-
tiechef over. De aard daarvan is veranderd. De regioburgemeesters hebben 
geen bevoegdheden in het nieuwe bestel. In de drie grootste gemeenten is dat 
anders. Daar zijn de regioburgemeesters ook burgemeester van de grootste 
gemeente en die zitten met de politiechef en de Hoofdofficier van Justitie in 
de Driehoek. Er ontstaan zo twee typen burgemeesters en politiechefs. Voor 
de politiechefs van de eenheden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de 
relatie met de burgemeester nog steeds van levensbelang en dus ook gevoelig. 
Voor de andere politiechefs wordt de relatie van minder groot belang. In de 
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andere gemeenten doen districts- of eenheidschefs het Driehoeksoverleg met 
de burgemeester.

Drie ontwikkelingen springen eruit. De eerste is al genoemd: het verlies van 
autonomie. Politiechefs zijn deel geworden van institutionele arrangemen-
ten waarin zij niet meer sturen maar gestuurd worden. De rol van de nieuwe 
regionale politiechefs illustreert die ontwikkeling. Het zijn, met uitzondering 
van de drie grootste gemeenten, vooral makelaars geworden in het regionale 
bestuurs-,veiligheids- en opsporingsdomein. Een tweede ontwikkeling ligt in 
het verlengde daarvan: politiechefs zijn meer en meer in de uitvoering gedron-
gen zijn; de politie als instrument van ander beleid. Een laatste ontwikkeling 
is de nieuwe set institutionele arrangementen op landelijk niveau die na 2012 
is gevormd. We hebben de ontwikkeling daarvan maar voor een deel in het 
vizier, het is nog een bouwproces. Wat in ieder geval opvalt, is de koppeling 
aan de politiek. De nationale korpschef wordt direct politiek aangesproken en 
gestuurd. Er is geen beschermende laag meer tussen hem en de minister. Het 
departement dempt niet en er is ook geen adviserende of sturende raad voor 
de politie. Dat maakt de korpschef en de politie zeer kwetsbaar voor expliciet 
politieke sturing. Het maakt de politie ook zeer kwetsbaar voor de gevolgen 
van de fundamentele overvraging van de politie. Politieke en publicitaire pres-
sie vergroten de kans op toezeggingen van een minister, die vervolgens hoog-
uit tot symbolische handhaving leiden, handhaving die vervolgens weer wordt 
verweten aan de politie. De nationale korpschef moet een man zijn met vele 
vaardigheden.134

134 Vacatureprofiel Korpschef Nationale Politie. 28 okt. Vergaderjaar 2015-2016 Bijlage bij 
Kamerstuk 30880; 32822 nr. Yber 2015. Bijbehorende competenties: besluitvaardigheid, 
samenbindend leiderschap, visie, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, gezag, overtuigings-
kracht. Vereisten: heeft zijn sporen in het politievak verdiend, dan wel heeft ruime ken-
nis van en ervaring, dan wel affiniteit met de politie en kan daarmee een gezaghebbend 
boegbeeld zijn voor de politie; is een onafhankelijk en authentiek persoon en denker met 
gevoel voor de boegbeeldfunctie van zijn positie; heeft ervaring met grote veranderopgaven 
(implementatie, structuur en cultuur) en weet mensen en organisaties aan zich te binden 
en inspireert anderen; heeft affiniteit met beheers- en bedrijfsvoeringsvraagstukken; heeft 
bij voorkeur ervaring opgedaan in andere organisaties in het veiligheidsdomein en heeft 
daarin een relevant netwerk opgebouwd; beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuur-
lijke en politieke verhoudingen; heeft een sterk publiek optreden, hij communiceert tactvol, 
helder en duidelijk, is transparant en empathisch; toont voorbeeldgedrag (onder andere 
van de korpswaarden Integer, Betrouwbaar, Moedig en Verbindend); is benaderbaar; acade-
misch werk- en denkniveau.



14 
Politiechefs gisteren, vandaag en morgen

1. Inleiding

‘Ze zijn de hoogsten in rang binnen de politie. Het punt waarop politiek en 
professie elkaar raken, de grens- en identiteitsbewakers van hun organisatie, 
de representanten ervan bij het publiek en bij fouten de koppen van Jut ervan.’ 
Met dit beeld van de politiechef begon ik deze studie. Allengs heb ik in de 
hoofdstukken dat beeld ingevuld. Twee historische lijnen hebben houvast 
geboden bij die detaillering. De institutionele lijn heeft als omslagpunten de 
bestelwijzigingen van 1993 en 2013. De andere, de maatschappelijke lijn, kent 
geen harde keerpunten. Het is een golfbeweging: politieke en economische 
ontregeling tijdens politieke knooppunten vormen de pieken en de terugkeer 
naar politiek stabielere verhoudingen daarna de dalen. In de jaren zestig ont-
wikkelde zich de eerste golf die voor de verklaring van de ontwikkeling van de 
politietop van de regionale politie van belang is, het knooppunt dat na 2000 
ontstond, vormt de tweede nog opgaande lijn in de nieuwe golfbeweging. Het 
is het begin van het ongemak van de zich ontvouwende nieuwe crisis, het 
begin ook van de bewustwording en van het zoeken naar manieren om met 
de ontregeling om te gaan. De theoretische en historische uitgangspunten 
gaven de mogelijkheid om te selecteren, maar daarbij ook het excuus om veel 
te negeren. Een geschiedschrijving van het wel en wee van politiechefs in een 
zo turbulente periode als die van de regionale politie kent zoveel momenten 
en facetten, dat het onmogelijk is om die in één studie te vatten.

Het is een bijzondere groep mensen. Veelal jong en met een grote onbevan-
genheid gestart met hun opleiding aan de NPA of haar voorganger het RIO-
HPA, werden ze stuk voor stuk gegrepen door het politiewerk, door de mensen 
erin en door het gecompliceerde metier van het leidinggeven daaraan. Wei-
nig beroepen krijgen met een vergelijkbare intensiteit met maatschappelijke 
problemen en met mensen in problemen te maken. ‘Politie-idealisme’ heb ik 
die betrokkenheid elders genoemd, ‘compassionele rechtvaardigheid’ was de 
term die Denkers ervoor muntte en die term treft nog beter dan idealisme 
de morele en normatieve aard van die betrokkenheid (Van Reenen 2013; Van 
Beers 2001). Zoveel impact heeft dat werk, dat het bij de meesten een deel 
van hun persoonlijkheid geworden is. Het is lastig vast te stellen waardoor 
de jonge inspecteurs van vroeger het tot politiechefs brachten. Behalve dat ze 
een goede naam hadden als chef, vielen ze op doordat ze grote projecten of 
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de hantering van belangrijke incidenten waaraan het politiewerk zo rijk is tot 
een goed einde brachten. Daarnaast waren ze ambitieus, hadden ze geen grote 
fouten op hun conto en moesten ze het vertrouwen hebben van de gezagsbaas, 
de burgemeester-korpsbeheerder of, daarna van de minister. Dat betekende 
vaak dat de keus viel op een kandidaat waarmee de burgemeester ervaring 
had, of op een kandidaat met een opvallend en voor de burgemeester beslis-
send profiel. In 2003 was het ook nog van belang in welk korps je begonnen 
was. Twee ‘moederkorpsen’ waren toen de grootste leveranciers van politie-
chefs: Amsterdam en Utrecht. Dat waren de korpsen waarin vooraanstaande 
en vernieuwende politiechefs de scepter zwaaiden; kweekvijvers voor gewilde 
politiechefs van de volgende generatie. In 1993 was van zo’n schoolvorming 
nog geen sprake en in 2012 is alleen nog een oververtegenwoordiging van 
oud-Utrechtenaren over. Een tijdelijk verschijnsel dus. De groep politiechefs 
die in 1993 de regionale politie opbouwden, kwam in meerderheid uit beschei-
den milieus, zo lijkt het. Hun carrières betekenden een snelle sociale stij-
ging binnen een generatie. Bij de politiechefs die in 2011 de korpschefposities 
bezetten, was de variatie in afkomst veel groter. Een ander verschil tussen 
1993 en 2011 is het aantal vrouwelijke politiechefs. In 1993 waren het allemaal 
mannen, in 2011 was het aantal vrouwen zeven. Het was het resultaat van het 
streven om meer vrouwen en andere minderheden binnen de politie versneld 
op topposities te krijgen. Het programma politietop divers was van dat streven 
de krachtigste en meest uitgesproken component.

Wat blijft er terugkijkend op de thema’s nog op te merken? In dit laatste 
hoofdstuk zet ik me nog tot twee dingen. In de eerste plaats vat ik een aantal 
inzichten uit de twee lijnen nog eens samen. In de tweede plaats ga ik in op 
de ontwikkeling van het politiechefschap in de toekomst. Een beschouwing 
dient als aanvulling op de bevindingen van deze studie. Ik gebruik daarvoor 
de functieomschrijving voor de nationale korpschef van 2015 als kapstok (zie 
voetnoot 135).

2. Politieke knooppunten

2.1. Ontregeling en herneming

De politiechefs die de regionale korpsen opbouwden, startten hun carrière 
toen de verbeelding aan de macht was, in het politieke knooppunt van de jaren 
zestig. De gebeurtenissen uit die periode vormden hen en bepaalden de ont-
wikkeling van hun denken. Ze namen het idee van een op de samenleving 
gerichte politie, ‘community policing’, over uit de Verenigde Staten en ont-
wikkelden daaruit een visie op de toekomst van de politie in Nederland, het 
teampolitieconcept. De hoofdlijnen uit dat denken blijven zichtbaar binnen de 
regionale korpsen.
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Bij de start van het derde millennium ontwikkelt zich een nieuwe politiek 
knooppunt, dat nog steeds onduidelijk is qua duur en intensiteit. Een nieuwe 
en omvangrijke stroom vluchtelingen en migranten die vanaf 2014 groeide, 
versnelt en verdiept die crisis en geeft niet alleen binnen Nederland en andere 
landen in Europa extra problemen, maar leidt ook binnen de EU tot de groot-
ste politieke crisis sinds haar ontstaan. Binnen ons land geeft de instroom 
van grote aantallen vluchtelingen en migranten aanleiding tot felle politieke 
discussies, ook op lokaal niveau en tot het ontstaan van soms gewelddadige 
protestbewegingen. De NCTV bijvoorbeeld waarschuwde op 16 maart 2016 
dat de politieke oppositie van de leider van de PVV mobilisering van zowel 
radicale islamisten als van tegenstanders van de komst van vluchtelingen en 
migranten tot gevolg kan hebben.135 Opvallend genoeg is nu de onrust in klei-
nere steden en dorpen heel groot, terwijl de crisis van de jaren zestig er een 
was van de steden. De politie en haar chefs zoeken al improviserend opnieuw 
naar adequate antwoorden en een juiste rol binnen deze crisis. En zoals de 
crisis van de jaren zestig de politiechefs van de jaren negentig vormde in hun 
denken en hun handelen, zo zal de huidige crisis het denken en het handelen 
vormen van de politiechefs die omstreeks 2020 de politie gaan leiden.

De aanpassing van de aanpak van de politie aan het politieke knooppunt van 
de jaren zestig laat zich in meer algemene termen omschrijven. Eerst was er 
de ontdekking dat ‘oud’ handelen onvoldoende helpt bij de aanpak van nieuwe 
problemen. Improvisatie en het zoeken naar werkende aanpakken als spon-
taan proces en met de fouten die daarbij horen, vormden de eerste fase. De 
politieke gevoeligheid van het politieel handelen maakte deze fase zeer relevant 
voor het gezag over de politie en voor politiechefs. Sterkere politieke sturing 
was daarvan het waarschijnlijke gevolg. Maar dat gebeurde selectief: alleen 
binnen korpsen die van de crisis last hadden en alleen voor gevoelige vormen 
van optreden. Recherchewerk bijvoorbeeld bleef erbuiten. Reflectie over en 
analyse van de oorzaken van het politieke knooppunt op politiek niveau en 
een dito analyse op het niveau van de politie als zoekproces, vermengen zich 
met uit de politiepraktijk opkomende succesvolle werkwijzen. Die verschillen 
onderling. Leren blijkt vooral onder druk mogelijk te zijn. Een brede visie over 
de politiële aanpak van de nieuwe situatie is de volgende fase. De veelvor-
migheid van de aanpassing vermindert. Daarna volgen de formulering van 
uitgangspunten voor oplossingen, strategieën en werkwijzen, eventueel een 
aangepaste organisatie en vervolgens de invoering ervan. Dat proces verliep 
in het knooppunt van de jaren zestig eerst onregelmatig. De formulering van 
een te delen visie liet tot 1977 op zich wachten.

Er ligt een zekere tragiek onder de visievorming door politiechefs. De tijd die 
verstrijkt tussen de analyse van de oorzaken van de problemen in een politiek 

135 Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 41, maart 2016, https://www.nctv.nl/
actueel/persberichten/complex-dreigingsbeeld-reden-tot-onverminderd-grote-zorg.aspx.
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knooppunt, het vinden van een gedeelde aanpak van die problemen en de 
invoering ervan vroeg in ieder geval in het verleden zoveel tijd, dat het domi-
nante probleem waarvoor het ontworpen was, al weer naar de achtergrond was 
verdwenen. Of de conclusie van de te grote traagheid ook opgaat voor de ont-
wikkelingen in de toekomst, kan niet worden gezegd. Het gaat in deze studie 
slechts om één casus, die van de jaren zestig. Er is gegeven het algemenere 
kenmerk van de institutionele traagheid van het hele proces wel aanleiding 
om hem als hypothese te formuleren.

Daarmee zijn reflectie en analyse niet nutteloos geworden, integendeel, ze 
zijn noodzakelijk voor een beroep dat een eigen inhoud zegt te hebben. Het 
zou een misvatting zijn om het kind van de reflectie en de fundamentele 
bezinning op het werk met het badwater van de institutionele traagheid weg te 
gooien. Reflectie en discussie, ook over fundamentele maatschappelijke pro-
blemen die de politie raken, zijn onmisbaar willen politiechefs met wijsheid 
leiding kunnen geven aan een organisatie die met zulke complexe vraagstuk-
ken werkt als de politie. Naarmate de omgeving van de politie ingewikkel-
der en slimmer wordt, moet de politie dat ook worden. Reflectie en discussie 
kunnen zelfs de drang om een nieuwe alomvattende doctrine te ontwikkelen 
dempen.

Mintzberg komt zo weer in de gedachten. De eigen situatie moet eigenlijk 
steeds kritisch in discussie zijn. ‘Emergent strategies’, die directer uit de 
noden uit de praktijk voortvloeien, gebaseerd op meer dynamische analyses, 
zijn kansrijker dan grote visies en geven ook meer mogelijkheden om na te 
gaan of ze werken. Verschillende regionale korpsen werkten met zo’n meer 
dynamische benadering. Ze hoeven niet voor de hele politie te gelden. Succes-
volle politiechefs zijn flexibel in dit opzicht. ‘They seem to be fitting the strat-
egy of the department to the historical context, the current expectations and 
the capabilities of the organisation. There may be many styles of policing than 
can “succeed” in a given city.’136

2.2. Onvoorspelbaarheid en hiërarchie

Onvoorspelbaarheid in het werk groeit in tijden van crisis. Het is een deel van 
de charme van politiewerk en tegelijkertijd een bron van spanning. Nu een 
nieuw politiek knooppunt zich ontwikkeld heeft en leidt tot grotere politieke 
instabiliteit, krijgt politiewerk een grotere politieke relevantie. Medialogische 
processen leiden snel tot publieke verontwaardiging en tot nieuwscascades. 
Publieke verontwaardiging over beelden en frames die via de media worden 

136 Moore (1994) gevonden in: De Korpschef anno 2000, Tijdschrift voor de Politie, 9. Met dank 
aan Guus Meershoek.
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gepresenteerd, vormen risico’s voor ministers, gezag over de politie en politie-
leiding.

‘Ze denken zeker dat we hier een stelletje oetlullen zijn’, zei een politiechef 
toen hij naar aanleiding van een grote stroomuitval in een van de gemeenten 
in zijn gebied door de nationale korpsleiding werd bevraagd op de genomen 
maatregelen. Hij voelde zich gecontroleerd. Hiërarchisering is de standaard-
reactie van de top van een organisatie. Beslissingsmacht wordt gecentraliseerd 
in een poging om de kans op fouten te verkleinen en het verwijt van te geringe 
betrokkenheid te vermijden. Centrale sturing, centralisering van verantwoor-
delijkheid en reductie van vrijheid van handelen op lagere hiërarchische 
niveaus is de bijna natuurlijke reactie op risico’s en onvoorspelbaarheid in het 
werk. Het vergroot ook de mobiliteit van de politie, opschalen en afschalen 
gaat sneller en de centrale sturing vergroot de reactiesnelheid. De reorgani-
satie van 2012 is zo ook een voorbereiding op mogelijke crises geworden. Het 
verkleint de foutenkansen doordat de vrijheid van handelen op lagere niveaus 
wordt gereduceerd. Maar de gevolgen ervan, wanneer ze eenmaal gemaakt 
zijn, zijn doorgaans groter (Taleb 2012). Fouten, eenmaal gemaakt, hebben 
een grote en zichtbare impact en kunnen moeilijker worden gecorrigeerd. 
Leren van fouten verloopt trager en is moeilijker als het al lukt. Als er een 
crisis ontstaat in de wijze van aanpak van problemen, is dat al snel een crisis 
binnen het hele systeem.

De gevoeligheid voor fouten werd vanaf 2012 nog groter doordat er ook sprake 
was van een concentratie van de macht over de politie en over justitie bij één 
minister in plaats van een verdeling over twee ministers, nieuw in Nederland, 
en doordat de minister en staatssecretaris van dat ministerie tot dezelfde poli-
tieke partij behoorden. Zo werd de reorganisatie een politiek project bij uitstek 
en was ook de kans op politieke sturing van de politie toegenomen.137 Politise-
ring van de kritiek op politieoptreden is een neveneffect.

Intelligentie op straat
‘We zetten de intelligentie op straat’ was de kreet van de ontwerpers van ver-
keerslichteninstallaties in Rotterdam in de jaren zestig. Het waren verkeers-
afhankelijke regelingen die een maximale aanpassing aan de lokale situatie 
mogelijk maakten. Tegenover die filosofie stond die van de centraal gestuurde 
regelsystemen die onder andere in Arnhem destijds functioneerden, verket-
terd door de Rotterdammers natuurlijk. Het is een mooie metafoor voor het 
alternatief voor hiërarchisering bij crises: een maximale vrijheid van hande-
len bij kleine eenheden. Weinig centrale controle, veel variatie, meer kans op 
fouten, maar doorgaans kleine fouten, en een grote kans op zelfcorrectie en op 

137 Het is denkbaar dat de concentratie van macht over de politie in één politieke hand zich 
beperkt tot de reorganisatieperiode van de politie en dat daarna weer een spreiding van 
macht plaatsvindt. 
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snel leren. Taleb (2012), aan wie ik de meeste noties over onvoorspelbaarheid 
in deze studie ontleen, beveelt kleinschaligheid aan als een organisatievorm 
die baat kan hebben bij wanorde (‘things that gain from disorder’). Het even-
tuele verlies aan centrale stuurbaarheid en flexibiliteit is een nadeel van deze 
benadering.

Interessant genoeg verwijst Taleb naar steden als bron van leren en groei bij 
wanorde, terwijl hij organisaties op statelijk niveau kwetsbaar acht voor fouten 
en het in stand houden daarvan (ik hoor Fijnaut pleiten voor een politiestruc-
tuur gegroepeerd rondom een aantal steden). Wanneer dat juist is, wanneer 
in de kleinere eenheden en op de schaal van steden het grootste leervermogen 
zit, is de tendens tot verstatelijking die het nieuwe politiebestel laat zien en 
waaraan de nieuwe politietop door de door hem ontwikkelde organisatiestruc-
turen de uniformerende werkwijze heeft bijgedragen, geen oplossing voor het 
handelen bij onvoorspelbaarheid maar juist een probleem.

Een deel van de opgaven van de politie vraagt nationale sturing en zelfs inter-
nationale coördinatie en daarvoor is een andere schaal en een hiërarchie nodig. 
Terreuraanslagen onderstrepen die noodzaak het meest zichtbaar. Minder 
zichtbaar maar minstens even bedreigend is de groei van de internationale 
georganiseerde criminaliteit. Kleinschaligheid is daarbij een belemmering.

Alles en niets
Binnen het oude regionale politiebestel was gekozen voor het uitgangspunt 
van de intelligentie op straat, met als compensatiemechanisme voor de nade-
len van kleinschaligheid het korps landelijke politiediensten. Het nationale 
bestel heeft de regionale barrières tegen hiërarchisering geslecht en daarmee 
de toegang tot de mensen en middelen door de minister en de nationale korps-
leiding zeker gesteld, een groot goed in tijden van beweeglijk terrorisme en 
dito georganiseerde gewelddadige criminaliteit. Min of meer bij toeval is het 
politiebestel voorbereid op de onvoorspelbaarheden van een crisis. Tegelijker-
tijd wordt kleinschaligheid beleden: één wijkagent per 5000 inwoners in de 
Politiewet en robuuste basisteams. Er is geen keuze gemaakt tussen de twee 
uitgangspunten. Niet kiezen betekent hier dat burgemeesters en politiechefs 
afhankelijk worden van de uitkomst van het gevecht om schaarse middelen 
binnen een al overbelast politiesysteem. Het politieke knooppunt vreet politie-
capaciteit. Dat is een gevecht dat naar alle waarschijnlijkheid de minister wint. 
Daar ligt het politieke belang.

2.3. Visie en vrijheid

De vraag naar een visie
Er is op politiek niveau opvallend weinig belangstelling voor een visie op de 
politie. Politiechefs hebben in de jaren zeventig voor het eerst een visie op de 
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politie geformuleerd en daarna ingevoerd, ze hebben haar in 2005 bijgesteld 
en in de bestelwijziging van 2011 heeft de leiding van de Nationale politie 
een aantal uitgangspunten geformuleerd, in de lijn met eerder denken, maar 
schreef ze geen visie uit. Er is in het verleden, maar ook bij de vorming van de 
Nationale politie, met de minister nauwelijks over gediscussieerd. De verkla-
ring dat zowel minister als nationale korpschef van het type ‘niet lullen maar 
poetsen’ waren en dus geen belangstelling hadden voor visies, schiet tekort. 
Visie is van belang. Maar in dit land volstaat men op het politieke niveau met 
de verdeling van de zeggenschap over de politie. De invulling daarvan, inclu-
sief de visie, wordt aan de politie gelaten.138 Politiechefs besteedden daar in de 
loop van de reorganisatie die na 2011 werd opgezet ook weinig aandacht aan, 
overbelast als ze waren en met een nationale korpschef die daar weinig voor 
voelde.

De vraag naar een visie komt echter weer op. Politieke knooppunten produce-
ren de vraag naar een juiste aanpak door de politie en naar de goede positie van 
de politie in relatie tot de samenleving en natuurlijk tot politiek en bestuur, 
de plek waar de politieke vraag naar de hantering van het politieke knoop-
punt aan de orde is. Die vraag kan niet genegeerd worden door een politie die 
een eigen deskundigheidsveld claimt. Zelfs politiechefs die een voorstander 
zijn van een sterk uitvoerende politie, een instrumentele visie zou je kunnen 
zeggen, kunnen niet om de vraag heen naar de uitgangspunten voor hun han-
delen tijdens politieke knooppunten. Hun zoekproces en de kwaliteit van het 
antwoord bepalen of de professionaliteitsclaim van politiechefs terecht zijn.139

Emancipatie
Visieontwikkeling binnen de politie kan ook nog begrepen worden vanuit 
een emancipatieperspectief: een eigen domein voor de politie, specifieker 
voor politiechefs waarbinnen relatieve autonomie heerst, gerespecteerd door 
bestuurders en politici. Als bewuste activiteit is deze emancipatiebeweging 
betrekkelijk jong, gerelateerd aan de beweging achter het POS-rapport. De 
politiechefs ontwikkelden een eigen zeggenschapsgebied waarbinnen de 
beroepsgroep tot op grote hoogte eigen baas is. Informeel zeker, maar wel 
vrij. De meest eenduidige representant van die beweging was Nordholt, die 
haar ook als emancipatie benoemde. Zijn keuze om altijd in uniform gekleed 

138 Ik schrijf ‘in dit land’, omdat bijvoorbeeld in België de opvatting heerst dat de vaststelling 
van een visie op de politie een taak is voor de regering. Daar is de gemeenschapgeoriën-
teerde politie opgenomen in de politiewet (Wet van 7 december 1998) en gespecificeerd in 
een ministeriële rondzendbrief.

139 In het verleden was ik van mening dat visieontwikkeling ten aanzien van de politie een 
politieke functie was. Ik kom daar gedeeltelijk van terug. Het argument daarachter is dat 
het belang van een politieke visie op politiewerk en op de politie sterker wordt naarmate het 
politieke belang van de politie toeneemt. Een expliciete politieke visie op de politie kan ook 
een kenmerk zijn van repressieve regimes en die moet er zijn omdat daarin staat dreiging 
en repressie centraal staan.
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te zijn past in dat beeld. Nordholt wilde van het uniform een voorwerp van 
trots voor de hele politie maken, inclusief de politiechefs. Voor de hoofdcom-
missarissen vóór hem was het uniform iets wat je soms aantrok, maar er was 
bij de meesten een voorkeur voor burgerkleding. En passant, maar ik weet 
niet of het beoogd was, lag in dat gebaar ook een signaal naar de politieman 
op straat, die ook in uniform zijn werk deed en die niet het comfort had om 
zich ‘in burger’ te kleden.

De term professionalisme en professionele ruimte zijn de termen die daarbij 
langzamerhand in zwang zijn gekomen om die eigen ruimte aan te duiden. 
Ook uitvoerende politiemensen gebruiken die term. Daar wordt professionele 
ruimte vooral gedefinieerd als eigen beslissingsruimte in de praktijk van het 
werken zonder interventie van de hiërarchie via protocollen, procedures of 
directe opdrachten.

Instrumentele of bestuurlijke politieleiders
De vraag naar instrumenteel of bestuurlijk politieleiderschap is verwant aan 
de emancipatiebeweging van de politiechefs van de jaren negentig. De politie 
verdiende via hun leiders ook een positie aan de bestuurlijke en de politieke 
tafel omdat daar de beslissingen werden genomen die het de politie makke-
lijker of moeilijker maakten. Het begin van erkenning was er op bestuurlijk 
niveau. Burgemeesters accepteerden de nieuwe rol van politiechefs. We heb-
ben gezien dat drie factoren hun experiment beëindigden:
a. Ze slaagden er niet in om er een gedeelde beweging van politiechefs van te 

maken, charisma en continuïteit zijn geen vrienden.
b. Het concept van bestuurlijk georiënteerd politieleiderschap bleef te impli-

ciet, werd niet als concept uitgewerkt en werd ook niet overgedragen op 
een nieuwe generatie, noch als concept noch als te respecteren en effec-
tieve werkwijze.140

c. De toonaangevende politiechefs groeven zelf het graf voor hun concept: ze 
overspeelden hun hand.

De emancipatie stokte. ‘Wij zullen de verzelfstandiging van de politie niet 
meemaken’, riep een bestuurder. Als dat het commentaar van je relevante 
omgeving is, heb je iets verkeerd gedaan. Vervolgens stokte ook de ontwik-
keling van wat ik eerder het bestuurlijk politieleiderschap noemde; de instru-

140 Politie in Ontwikkeling (p. 14-15) deed dat meer in 2005: ‘De Nederlandse politie wil een 
professionele organisatie zijn met een eigen verantwoordelijkheid. Zij oefent haar vak op 
deskundige wijze uit met een aan haar professionaliteit gelieerde zelfstandigheid. Deze 
professionele ruimte wordt met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de 
gezagsdragers ingevuld. Dit laat zich karakteriseren als: in gebondenheid vrij. Op grond 
van haar professionaliteit streeft de Nederlandse politie een gezaghebbende positie na ten 
opzichte van haar omgeving. Daarvoor heeft de politieorganisatie als geheel een bepaalde 
professionele ruimte nodig. Hierin ligt het accent niet op sturing vooraf, maar op (horizon-
tale) verantwoording achteraf over de resultaten waaraan de politie zich heeft verbonden.’’ 
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mentele benadering werd de dominante en die benadering paste goed in de 
sturingsambities van de ministeries en bij de bedrijfsmatige en coördina-
tieproblemen waarmee het regionale bestel te maken kreeg. Maar de onrust 
binnen de politie over de vraag wat goed leiderschap was bleef, wanneer de 
explosie van leiderschapsliteratuur binnen de politie na 2000 zo geïnterpre-
teerd mag worden. En nog steeds is bestuurlijk leiderschap een optie.

De boodschap die van de top van de Nationale politie is uitgegaan in dit 
opzicht, is een merkwaardige. Enerzijds lag de nadruk op het praktische van 
politieleiderschap en op de politie als uitvoerende organisatie. Politiechefs 
werden op die praktische oriëntatie gezet en voelden zich daarin ook gedis-
ciplineerd door de nationale korpschef en door de minister. Anderzijds werd 
in de beleidsstukken professionaliteit en professionele ruimte gepropageerd. 
Een dubbele boodschap dus. Als de politiechef een professional is, is de vraag 
waar zijn vrijheid en zijn beslissingsruimte liggen en waar zijn discussie-
ruimte ligt, een terecht gestelde. Het verschil van inzicht over het antwoord 
is blijven bestaan.

Een bestuurlijke invulling van de functie van politiechef stelt ook eisen aldus 
een van hen: ‘Als je je vak verstaat, heb je recht op een signaleringsfunctie. Je moet 
de uitvoering beheersen en als je een lulverhaal houdt waarvan je niet weet waar het 
over gaat, moet je je mond houden.’

Monopolisten
Opvallend is de afwijzing van ‘policing’ door politiechefs. Waarom hebben de 
politiechefs niet meer werk gemaakt van de brede veiligheidszorg van ‘poli-
cing’ als brede ordenende en handhavende activiteit? Hoewel enkelen van hen 
aandacht vroegen voor ‘policing’ en de noodzaak om in die termen te gaan 
denken, zijn politiechefs in hun benadering opvallend trouw gebleven aan 
hun institutie en aan een institutionele benadering van politiezorg. Het ging 
en gaat hen vooral om ‘police’.141 Ook wanneer er geen ambitie zou zijn onder 
politiechefs om in de bredere ‘policing’ een dominerende rol te spelen, was 
een visie op de rol van de politie en zelfs een strategie op zijn plaats geweest 
zijn gezien het belang van het ‘policing’-concept. De verklaring dat de poli-
tie niet op orde was toen de bredere veiligheidsvraag actueel werd, voldeed 
slechts tot het moment dat de politie weer op orde was. Waarom daarna de 
politiechefs niet meer moeite hebben gedaan om de hele veiligheidszorg in 
de steden tot hun werkterrein te maken, is niet echt duidelijk. Een mogelijke 
verklaring is dat de politie, een zogenoemde sterke institutie, haar identiteit 

141 Interessant is dat Britse politiewetenschappers in de jaren negentig zeiden het concept 
‘policing’ in Nederland te hebben opgedaan. Ze behoorden tot de groep die een nieuw poli-
tiebestel ontwierpen voor de politie van Noord-Ierland na het vredesakkoord en gebruik-
ten het policing-concept voor de nieuwe Noord-Ierse politie). Independent Commission on 
Policing for Northern Ireland (1999).
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ontleent aan wat haar onderscheidt, de combinatie van gewelds- en dwang-
bevoegdheden.

Op het terrein van gebieden als het milieu, het verkeer en de sociale zekerheid 
is al vele jaren geprobeerd de politie tot betekenisvolle initiatieven te bren-
gen. Maar dat lukt slecht. Twee verwante verklaringen vechten om voorrang. 
De eerste is de institutionele. Aan het geweldsmonopolie ontleent de politie 
haar bestaansrecht; meer bestuurlijke handhavingsvelden, snel al oneigenlijk 
vanuit het perspectief van de monopolist, vallen buiten haar domein. Politie 
in Ontwikkeling (2005) kiest die positie: het is ander werk; maar is er dan 
verbaasd over dat vanuit het perspectief van de BOD het deel van de georga-
niseerde criminaliteit dat tot haar domein behoort door haar ook wordt opge-
spoord. Een tweede verwante verklaring is de arrogantie van de monopolist. 
Andere handhavingsvelden dan het eigen terrein worden door de politiechefs 
al snel gezien als minder dan dat van de politie. In ieder geval in jaren tach-
tig was dat voor de kring van hoofdcommissarissen al een motief om buiten 
dat veld te blijven. Langzamerhand ten onrechte trouwens, het opleidings- en 
deskundigheidsniveau van sommige bijzondere opsporingsdiensten is hoger 
dan dat van de politie.

3. Macht

3.1. Politisering en verstatelijking

‘Inherently political’ zei Reiner (2010) over de politie en ik zei het hem na. 
Een definitiekwestie was het voor mij: het monopolie van het legitiem gebruik 
van geweld rust bij de staat, dus inherent bij de politiek. Maar de politiechef 
werd en wordt door andere instituties afgeschermd van politieke sturing: de 
burgemeester en de Officier van Justitie hebben elk een eigen wettelijke posi-
tie. Daar is dus weinig politieks aan. Waaruit bestaat dan de politisering van 
politiewerk en van de positie van de politiechef?

De politisering van veiligheid en van politiewerk
Het thema veiligheid is een politiek thema geworden. Toenemende politieke 
druk binnen de landelijke politiek en binnen grote steden leidde eerst tot 
prestatie- en efficiencydruk op de politie, vervolgens tot sturing op presta-
ties vanuit het ministerie van BZK, tot landelijke coördinatiepogingen in het 
 regionale bestel en ten slotte tot een nationaal politiebestel. Sterkere sturing 
en centralisatie van de organisatie zijn vormen van politisering.142

142 Van Thijn (1994) maakt al in 1994 melding van ongeloof binnen de ministerraad, dat de 
minister van BZK geen zeggenschap had over het gebruik van de middelen die waren toe-
gewezen voor de uitbreiding van de sterkte van de politie. 
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Zoals de komst van de regionale politie een schaalvergroting betekende 
ten opzichte van de oude gemeentepolitiekorpsen, betekent nationalisering 
hetzelfde ten opzichte van de regio’s: stapsgewijze en versnellende schaal-
vergroting. Overwinningen van de staat op de stad, zo lijkt het. De nieuwe 
institutionele context heeft de positie van de minister veel sterker gemaakt. 
‘Opschalen’ is gemakkelijker geworden omdat de regionale korpschefs en hun 
burgemeesters verdwenen zijn. De landelijke korpschef beslist daarover en 
wanneer het om beveiliging van personen en objecten gaat, beslist de minis-
ter over bijstand vanuit de eenheden en kan hij burgemeesters aanwijzingen 
geven. Bij terroristische aanslagen is de minister met de NCTV bevoegd gezag 
en sturende instantie.

Het tweede motief is het project zelf. Het nationaliseringsproject is een project 
dat tot stand kwam toen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV aan de 
macht kwamen. In die coalitie stond veiligheid centraal en het project had dan 
ook een duidelijke politieke doelstelling: veiligheid als maatschappelijk pro-
bleem aanpakken via de nationalisering van de politie. De realisering ervan 
werd zeker gesteld door de concentratie van macht over justitie en politie in 
één ministeriële hand, een hand van VVD-huize. Toen in de coalitie van VVD 
en PvdA daarna in 2011 ook de PvdA de nationalisering accepteerde, kreeg het 
veiligheidsproject bredere politieke steun, maar het bleef een project van de 
rechterzijde van het politieke spectrum.

Een derde aspect van politisering is het samenvallen van de bestelverande-
ring en de reorganisatie met de ontwikkeling van het politieke knooppunt. 
Dat knooppunt ontwikkelt zich verder naar een critical juncture op Europees 
niveau. De reorganisatie sluit aan bij deze ontregeling. De slagvaardigheid en 
de mobiliteit van de politie zijn vergroot, de mogelijkheden van specialisatie 
op crises ook. Dat heeft ongetwijfeld voordelen vergeleken met de oude situa-
tie. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de aanpassing van de politie aan 
het politieke knooppunt er een is van het type waar Taleb voor waarschuwt.

De sterkere parlementaire controle op het functioneren van de politie poli-
tiseert ook. De kans daarop is veel groter geworden door het gedeeltelijk 
wegvallen van de ‘grindbak’ van de burgemeesters. De politie was niet van 
de minister, maar is dat na 2011 wel veel meer geworden. Kamervragen en 
Kamerdiscussies geven nu een veel grotere informele politieke sturing aan de 
politie dan eerder. Medialogische processen zijn immers politiek zeer relevant. 
Zie de zogenoemde Marokkanenrel in Gouda. Politiek geïnspireerde politiële 
behoedzaamheid ligt op de loer. Maar ook waar het gaat om verantwoording 
is de politiechef nu dichter bij het politieke verantwoordingsproces gekomen. 
Bij het overleg van de betrokken ministers met de Vaste Kamercommissies 
voor veiligheid en justitie en buitenlandse zaken over de afhandeling van de 
ramp met de MH17 op 24 juli 2014, voerde naast de minister de nationale 
korpschef het woord over de afhandeling van de ramp. Dat is nieuw. Ook de 
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reorganisatie van de politie die volgde op de formele bestelwijziging in 2011 is 
een politiek dossier bij uitstek. En het was de affaire Teeven – heel dicht bij 
de operationele opsporing – in combinatie met de problematisch geworden 
reorganisatie van de politie die leidde tot het aftreden van de minister en het 
voortijdig vertrek van de nationale korpschef daarna. De top van de Natio-
nale politie is deel geworden van de politieke dynamiek op nationaal niveau, 
met alle onzekerheden die daarbij horen. Toegenomen ruwheid. De aanvan-
kelijke opvatting dat de korpschef als effectief hitteschild kon optreden tegen 
de gegroeide politieke druk moet, kijkend naar het voortijdige vertrek van de 
eerste nationale korpschef, worden bijgesteld.

De pragmatische stad en de nieuwe politiechef
Intussen gaan de steden onder leiding van hun burgemeesters, de lokale lei-
ders van een veiligheidsbeleid dat niet uitsluitend meer afhangt van politie-
werk en van groot belang is binnen gemeenten, op een praktische manier door 
met het thema veiligheid. Die beweging die rondom de millenniumwisseling 
in Rotterdam het meest zichtbaar werd ingezet, zet zich door. Burgemeesters 
zijn veiligheidsburgemeesters geworden, zeker in de grote steden, maar ook 
in een aantal kleinere waar georganiseerde criminaliteit zich uiterst hinderlijk 
manifesteert. Burgemeesters zijn de architecten geworden van eigen, betrek-
kelijk zelfstandig veiligheidsbeleid. Een veelheid van initiatieven vloeit daaruit 
voort, ik doe maar een greep: de stadsmariniers, interventieteams, collectieve 
winkelontzegging, handhavingsteams in het openbaar vervoer, samenwer-
kingsvormen met het bedrijfsleven en particuliere beveiligingsbedrijven. De 
regie wordt gevoerd door de gemeente en het beleid wordt daar gemaakt.

Burgemeesters, ontdaan van een deel van hun zeggenschap over de Nationale 
politie, organiseren nu zowel lokaal als in grotere netwerken eigen veiligheids-
beleid dat zich aan de zeggenschap van de minister van Veiligheid en Justitie 
onttrekt. De strijd tussen stad en staat verschuift: meer statelijke macht over 
de politie, meer effectief veiligheidsbeleid op stedelijk niveau, meer georgani-
seerde bestuurlijke belangenbehartiging door burgemeesters vanuit gemeen-
ten naar de landelijke politiek. Stedelijke kracht en vaardigheid om problemen 
op te lossen is ook een breder fenomeen. In Nederland bijvoorbeeld zie je 
dat terug in de decentralisatiebewegingen op het gebied van de sociale zeker-
heid en de zorg. Wereldwijd betogen bewegingen als die van Barber dat de 
toekomst van de oplossing van maatschappelijke problemen op het niveau 
van de steden ligt. ‘Laat de steden, onze politieke eenheden met de grootste 
 netwerken en de meeste onderlinge verbindingen, onze steden die het vooral 
moeten hebben van samenwerking en pragmatisme, van creativiteit en multi-
culturaliteit, doen wat staten niet kunnen’ (Barber 2014, 3).

Politiechefs zijn hun dominante posities in de ordehandhaving en de opspo-
ring in de afgelopen twintig jaar kwijtgeraakt en nu, in het nationale bestel 
krijgen ze binnen de territoriale eenheden een nieuwe habitat. Die wordt niet 



Politiechefs gisteren, vandaag en morgen    325

alleen bepaald door de nieuwe politiewet, maar ook door de ontwikkelingen 
in het brede lokale veiligheidsbeleid. Dat geldt zeker voor de politiechefs van 
de drie grootste gemeenten, die onder hun ‘veiligheidsburgemeesters’ een 
belangrijke invloed kunnen hebben op het lokale veiligheidsbeleid, maar 
moeten daar dan ook de expertise en de bijbehorende vaardigheden binnen 
hun eenheid voor hebben. Politiechefs en hun burgemeesters vormden en 
vormen de lokale assen van gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Dat gemeentelijke beleid regionaliseert via RIEC’s en krijgt een landelijke 
dimensie via het LIEC. Het is een beweging die typerend is voor de gemeente-
lijke dynamiek: van onderop en ietwat moeizaam opbouwend naar een regio-
nale schaal en landelijke afstemming.

Politiechefs kunnen daar een belangrijke rol in spelen. De beweging is sterk 
omdat ze aansluit bij de gemeentelijke bestuurs- en politietraditie en omdat 
ze gedragen wordt door de burgemeesters in hun nieuwe rol van veiligheids-
burgemeester. Zo groeit een nieuwe strategische positie van de zwevende poli-
tiechefs in een nieuwe politiebestel. Dat geldt mogelijk ook voor de andere 
politiechefs, die minder betrokken zijn bij de grotestadsproblematiek. Een 
van hen omschreef zijn rol vooral als een makelaar tussen de vele partijen 
die in zijn regio bestaan, maar ook tussen de regio en het landelijk niveau. 
Een inhoudelijker rol in het veiligheidsbeleid tussen gemeenten en binnen 
provincies of regio’s is denkbaar, maar afhankelijk van de behoefte, de ruimte 
die de individuele burgemeesters daarin geven en de ambitie van de regio-
burgmeester.

De coördinatieval van politiechefs
Zo ontwikkelen zich de twee oude lijnen, die van de pragmatische stad en 
van de formelere staat, op een nieuwe manier en in nieuwe verhoudingen. 
De nationale korpschef is vooral op de staat georiënteerd en de politiechef op 
de stad of op de regio. De uitdaging om die twee lijnen en de verschillende 
belangen en ideeën die daar spelen in lijn te brengen en te houden, is nu 
ook een interne politieopdracht geworden. Het onvermogen van het regionale 
politiebestel om landelijk tot afstemming te komen, wordt nu voor een deel 
omgezet in een interne coördinatielast voor politiechefs tussen het regionale 
en het landelijke niveau (er is ook een coördinatielast binnen eenheden, maar 
die was er al binnen het regionale bestel). Dat dit bestuurlijke en politieke 
implicaties heeft, laat zich raden, zeker nu groepen burgemeesters zich als 
politiek relevante pressiegroep steeds duidelijker ook publiek manifesteren.

Het ruimere mandaat dat politiechefs krijgen volgens de herijkingsnota 2015 
vergroot hun mogelijkheden om te sturen en betekent dat hun positie binnen 
de organisatie en ook ten opzichte van het bestuur en het OM wordt versterkt. 
Meer zeggenschap over middelen en ook een mandaat over personeel, ondui-
delijk nog, maar in ieder geval wel betreffende de formatie, brengt belangrijke 
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beheerscompetenties naar het niveau van de eenheidschef. Die uitbreiding ver-
groot de zeggenschap van de politiechef over het politiebeleid binnen de regio, 
verandert de verhouding tussen nationale korpsleiding en politiechefs, tussen 
politiechefs en districts- en basiseenheidschefs en tussen politiechefs-regio-
burgemeester en gewone burgemeesters. Het ruimere mandaat moet meer 
ruimte gaan geven voor eigen beleid binnen de eenheden. Het compliceert 
ook de verhoudingen, omdat het over belangen van veel partijen gaat.

3.2. Bestelwijzigingen en reorganisaties

Politiechefs spelen in de grotere bewegingen van het politiebestel nauwelijks 
een rol.143 Er is nog discussie mogelijk over de invloed van de RvK, die in 2009 
voorstander werd van een Nationale politie en de burgemeesters alleen ach-
terliet als verdedigers van de regionale politie, maar ook die beweging was 
verre van beslissend. Het bestel is het domein van de politiek, daar worden 
machtsverhoudingen veranderd, daar wordt zeggenschap verdeeld of gemono-
poliseerd. Voor de bestelwijziging van 2012 was dat het politieke veiligheids-
programma van VVD, CDA en PVV. Politiechefs voeren de reorganisaties die 
daar het gevolg van zijn gewoon uit.

Min of meer op de bluf
De beslissing om het politiebestel te veranderen werd steeds min of meer op 
de bluf genomen. Niemand overzag de gevolgen. Er ontstaat in de aanloop 
wel een gedeelde opvatting over de noden en de wenselijkheid van de veran-
dering, maar die is gebaseerd op veronderstellingen. Doortimmerde plannen 
die tegen het licht gehouden kunnen worden, feitelijke gegevens, uitgewerkte 
scenario’s of deelexperimenten die aannemelijk kunnen maken of beoogde 
doelstellingen kunnen worden gehaald en tegen welke kosten, zoekt men 
tevergeefs. Die doelstellingen zijn ook steeds globaal; efficiencyverbetering en 
effectiviteitswinst. Er is steeds de veronderstelling dat de efficiency toeneemt 
en dat de effectiviteit groter wordt. Dat is nu juist na de reorganisatie van 1993 
niet onderzocht.

De op de formele bestelverandering volgende reorganisatie van de politie is 
steeds de eigen uitdaging voor de politiechefs en de bestuurlijke leiding van 
de politie. Ook van de reorganisaties staat vooraf niet vast of ze uitvoerbaar 
zijn, tegen welke kosten en op welke termijn. Het zijn dus avonturen. Voor 
de minister is het een politiek avontuur, voor de politiechefs zijn het veran-

143 Omstreeks 1990 maakten politiechefs van grote gemeentelijke politiekorpsen deel uit van 
commissies binnen politieke partijen die zich met politie- en justitiezaken bezighielden. 
De invloed daarvan is onbekend, ik vermoed at die gering was. Ook Fijnaut (2012) achtte 
hun invloed gering. Een gepensioneerde politiechef maakte deel uit van de commissie- 
Leemhuis, die in 2005 adviseerde om het beheer over de politie te nationaliseren.
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dermanagementavonturen. Minister Opstelten had als DG bij het ministerie 
van BZK de reorganisatie van 1993 meegemaakt en wist dus van de moeilijk-
heden. Maar destijds had niemand op de ministeries en slechts een enkeling 
onder de politiechefs ervaring met grote gecompliceerde organisatieveran-
deringen. Van politiechefs die de opbouw van de Nationale politie voor hun 
rekening namen, had niemand een organisatienieuwbouw van een dergelijke 
omvang en complexiteit meegemaakt. Geen van hen was organisatieverande-
ringsspecialist, terwijl dat wel voor een aantal jaren hun hoofdtaak zou zijn. 
Overigens had ook geen van de externe adviseurs zo’n complex project ooit 
eerder begeleid.

Geen van de politiechefs die in 1990 of in 2010 werd gevraagd om als ‘beoogd 
korpschef’ (1990) of als kwartiermaker de reorganisatie te leiden, heeft nee 
gezegd. Niemand heeft eerst een haarbaarheidsstudie willen doen. Dat zou 
op dat moment ook een uiterst onorthodox voorstel geweest zijn. Wat zal, als 
in het regeerakkoord een Nationale politie is opgenomen, een politiechef nog 
naar de haarbaarheid en de risico’s vragen? Waarschijnlijk zou hij afvallen 
voor de functie. Dat risico heeft niemand genomen.

Reorganisatie als uitvalrisico
Heelhuids de eindstreep halen is de ambitie van alle politiechefs. De onder-
liggende angst is dat ze uitglijden over een bananenschil die ze niet hadden 
zien liggen. Het leidt tot een voortdurende waakzaamheid bij de hele groep 
politiechefs. Intussen blijkt het risico op vertrek na een verkeerd gehanteerd 
incident veel minder groot dan verwacht. Slechts één politiechef vertrok in 
verband met een verkeerd gehanteerd incident; die van Rotterdam-Rijnmond. 
Twee anderen vertrokken na interne problemen waarbij de OR het vertrou-
wen opzegde. Wanneer we de directeur van de Politieacademie meetellen, zijn 
het er drie. Het valt dus nogal mee met de kans om uit te glijden over een 
bananenschil. De afbreukrisico’s zijn het grootst bij reorganisaties. De meeste 
regionale korpschefs die voortijdig vertrokken, zijn gestruikeld op kwesties 
die verband hielden met de vorming van de regionale korpsen in 1993. Ook 
het voortijdig vertrek van de nationale korpschef in 2016 is een gevolg van de 
kritiek op de uitdijende reorganisatie van 2012.

3.3. Het fundamentele tekort aan politie

Je kunt niet steeds nee zeggen, verzuchten politiechefs die al sinds jaar en 
dag proberen de werklast van hun mensen binnen de grenzen te houden. 
Er is geen grens aan de vraag naar interventie door de politie. De verklaring 
daarvan is in de inleiding gegeven; de illusie van de vrijwillige naleving. Een 
tweede oorzaak is het negeren van vragen over uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid van regelgeving op politiek niveau en dus het niet beschikbaar stel-
len van voldoende middelen daarvoor. Dat geldt voor nagenoeg ieder gebied 
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van overheidsbeleid. Politiechefs leven met dat tekort en hanteren strategieën 
om overbelasting binnen de perken te houden. De buitenwereld ervaart hen 
als neezeggers.

‘Het piept en het kraakt bij de politie’ 144

Overvraging is de keerzijde van het fundamentele tekort aan politie. In tijden 
van oplopende crisis neemt dat probleem toe, simpelweg omdat er meer vraag 
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De nieuwe organisatie heeft een belangrijke verdedigingslinie van de politie 
tegen die overvraging ontmanteld: de regionale structuur met de dominante 
burgemeesters. In die structuur was de greep van de minister op de korpsen 
gering. Nu, in het nationale bestel, komt de vraag naar inzet via de minister 
rechtstreeks bij de nationale korpschef binnen. In die dynamiek, in het media-
logische spel van via de media soms indringend geagendeerde maatschappe-
lijke problemen, geventileerd als persoonlijk leed waarvan je je onmiddellijk 
afvraagt waarom de politie daar niet allang iets aan gedaan heeft, ontstaat 
politieke druk. Vragen aan minister en Kamer leiden vaak tot toezeggingen 
en vervolgens tot de opdracht van de korpschef om initiatieven te ontplooien. 
Dat een deel van de initiatieven van symbolische aard was, is onvermijdelijk: 
symbolische handhaving is de standaardreactie op overvraging.

Nieuwe spelen
In de oude structuur waren de regionale korpschefs actief. Ze lobbyden zelf 
voor meer mensen en middelen bij ministeries, samen met hun burgemees-
ters – de grote drie hadden afzonderlijk overleg met de minister, waarin ook 
sterkteproblemen aan de orde kwamen – en vaak in onderlinge competitie. 
Politiechefs wezen in de media ook met enige regelmaat op hun tekorten. Nu, 
in het nationale bestel, zijn het andere ‘spelen’ geworden. Politiechefs hebben 
daarin slechts een ondersteunende rol. Strategieën van de minister van V&J 
en de nationale korpschef zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd om de kans 
op een beslissing tot budgetverruiming binnen het kabinet te vergroten. De 
minister heeft de regie. De nationale korpschef wordt ook hier deel van het 
politieke spel op nationaal niveau om het deel van de schaarse middelen. Poli-
tiechefs daaronder, leiders van de eenheden, hebben er geen deel meer aan. 
Op het decentrale niveau wordt het gespeeld door burgemeesters of groepen 
burgemeesters zoals we al eerder zagen. Een deel daarvan onttrekt zich aan de 
waarneming omdat het zich afspeelt in beslotenheid. Een deel is publiek. In 
een ingezonden artikel in de Volkskrant van 24 maart 2016 slaakten de burge-
meesters van de tien grootste gemeenten een noodkreet over de overbelasting 
van de politie en presenteerden ze een investeringsagenda van negen punten. 
Aan die publicatie hebben politiechefs een bijdrage geleverd, maar achter de 
schermen. Het kan geen toeval zijn dat de installatie van een nieuwe nationale 
korpschef, de presentatie van een rapport over de budgettaire problemen van 
de politie, het ingezonden stuk van de tien burgemeesters en het interview 
met de nieuwe korpschef in het NOS-programma ‘Nieuwsuur’ waarin de bud-
gettaire problemen van de politie aan de orde kwamen, in één week vielen. 
Niet alleen het politiebestel is nationaal geworden, de strategieën om de belan-
gen van de politie veilig te stellen werden ook nationaal gecoördineerd.
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4. Politiechefs naar morgen

Wat kunnen we over het werk van politiechefs in de toekomst zeggen? Weinig 
en dat weinige is nog speculatief. In deze paragraaf waag ik mij aan deze spe-
culatie en ik gebruik daarbij de functieomschrijving van de Nationale korps-
chef van 2016 als polsstok.

4.1. Een aardverschuiving

Een aardverschuiving noemden Jansen en Van Sluis (1994, 3) de veranderin-
gen tussen 1950 en 1994. Ze hadden gelijk. De hoofdcommissarissen van de 
oude gemeentepolitiekorpsen waren de koningen van een overzichtelijk en 
exclusief universum. Buiten de burgemeester en de Hoofdofficier van Justitie 
hadden zij met weinig mensen te maken. De ontwikkelingen nadien laten 
zich eenvoudig samenvatten: geen soeverein meer, weg exclusiviteit en weg 
overzichtelijkheid. Het verlies ging geleidelijk. Burgemeesters bemoeiden 
zich meer met de openbare orde, ontfermden zich over de openbare orde en 
gingen daarna de bredere veiligheidszorg domineren en het OM nam de stu-
ring van de opsporing over en de communicatie daarover. Wat later nog, na 
2012, nam een minister de politieke leiding over de politie en het beheer ervan 
in handen. De koningen waren dienaar geworden. De overzichtelijkheid van 
het universum van de politiechef nam, ietwat paradoxaal, met de komst van de 
regionale korpsen snel af. Dat zat voor een deel in de in de structuur. Politie-
chefs moesten meer en in steeds gevarieerdere netwerken gaan opereren en 
overlegstructuren onderhouden binnen een bestel dat niet was ingericht op 
het aanpakken van problemen die het niveau van de regio te boven gingen. De 
complicaties tot slot hadden te maken met de aard van de problemen waarmee 
politiechefs te maken hadden. Ook die werden ingewikkelder en het lijkt erop 
– maar dat is vooral een beeld en geen bekend gegeven – dat het aantal ervan 
toenam en dat ook de ‘fuzzyness’ groter werd.146 De sprongsgewijze groei van 
de ambitie, van ordehandhaving en opsporing, naar integrale veiligheid en 
naar een geïntegreerde aanpak betekende een grote complicatie. Integrale vei-
ligheid als concept en als doel is al uiterst ambitieus en gecompliceerd, een 
geïntegreerde aanpak, de organisatie ervan, is dat nog meer.

Jansen en Van Sluis (1994, 3) schetsten de eisen die aan een korpschef in het 
jaar 2000 gesteld zouden moeten worden. Kort weergegeven waren het:
• een uitgesproken visie over de rol van de politie;
• het vermogen om maatschappelijke ontwikkeling te scannen en te verta-

len naar een toekomstscenario voor de politie;
• maatschappelijke betrokkenheid gekoppeld aan distantie;

146 ‘A fuzzy concept is a concept of which the boundaries of application can vary considerably 
according to context or conditions, instead of being fixed once and for all’ (Haack 1996).
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• gevoel voor ambtenaarschap en de daaraan verbonden loyaliteit;
• politiek-bestuurlijke gevoeligheid;
• bestuurder en regisseur, geen vakinhoudelijk expert;
• evenwichtige persoonlijkheid en bewezen stressbestendigheid.

Een overzichtelijke lijst was het147 en een juiste voorspelling van de beweging 
die politiechefs in die periode zouden maken in de richting van overheidsma-
nagement. Met ‘bestuurder’ zaten ze ernaast. Als we de functie-eisen voor de 
nieuwe nationale korpschef van 2016 leggen naast de lijst van Jansen en Van 
der Sluis, blijkt dat de aardverschuiving doorgaat, zij het in een wat andere 
richting.148

De functieomschrijving voor de nieuwe nationale korpschef is ook goed bruik-
baar als kapstok om aan het eind van deze studie iets over de toekomst van de 
functie van nationale korpschef en politiechefs te zeggen.

4.2. De relatie met de politiek en het bestuur

Politieke gevoeligheid of structurele depolitisering
Waar de minister een directere politieke verantwoordelijkheid heeft voor de 
politie dan in het verleden, ook direct kan sturen en politiek wordt aange-
sproken op het handelen van de politie ook wanneer hij geen directe verant-
woordelijkheid heeft, is politieke gevoeligheid van de nationale korpschef een 
functie-eis. De mogelijkheid tot politisering van de politie ligt veel meer dan 
in het verleden in de structuur opgesloten. Politisering wordt hier opgevat 
als expliciet politieke sturing van de politie en als anticiperende aanpassing 
van de politie aan de mogelijke politieke gevolgen van haar optreden voor 
de minister. Politisering heeft als risico dat het vertrouwen in de politie als 
neutrale uitvoerder van regelgeving en dat een uitvoering getoetst wordt door 
de rechter, vermindert. De nationale korpschef, en op het gemeentelijke en 

147 Het mooie van de aanpak is dat het eisenpakket toekomstgericht is, vooruitgrijpt naar een 
jaar of zes in de toekomst. Guus Meershoek maakte mij op deze publicatie attent.

148 Besluitvaardigheid; samenbindend leiderschap; visie; politiek-bestuurlijke sensitiviteit; 
gezag; overtuigingskracht. Vereisten: heeft zijn sporen in het politievak verdiend, dan wel 
heeft ruime kennis van en ervaring, dan wel affiniteit met de politie en kan daarmee een 
gezaghebbend boegbeeld zijn voor de politie; is een onafhankelijk en authentiek persoon 
en denker met gevoel voor de boegbeeldfunctie van zijn positie; heeft ervaring met grote 
 veranderopgaven (implementatie, structuur en cultuur) en weet mensen en organisaties 
aan zich te binden en inspireert anderen; heeft affiniteit met beheers- en bedrijfsvoerings-
vraagstukken; heft bij voorkeur ervaring opgedaan in andere organisaties in het veiligheids-
domein en heeft daarin een relevant netwerk opgebouwd; beschikt over een uitstekend 
gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; heeft een sterk publiek optreden, 
communiceert tactvol, helder en duidelijk; is transparant en empathisch; toont voorbeeld-
gedrag (onder andere van de korpswaarden Integer, Betrouwbaar, Moedig en Verbindend); 
is benaderbaar; academisch werk- en denkniveau. 
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 regionale niveau de politiechefs en de districts- en eenheidschefs, hebben een 
belang bij de beperking van de politieke sturing van de politie.

Om die reden is bij de start van de Nationale politie door sommigen gepleit 
voor een grotere afstand tussen minister en politieleiding, bijvoorbeeld door 
de instelling van een Raad voor de Politie als een gremium dat zo’n politi-
sering kan verminderen. De Belgische Federale Politieraad werd daarbij als 
voorbeeld genoemd. Die Raad kan worden gebruikt voor advies- en onder-
zoekstaken voor de minister. Bij de start van de Nationale politie is een der-
gelijke constructie afgewezen. Vermoedelijk was daarvoor een reden dat de 
directe relatie tussen minister en korpschef de grootste kans gaf om zonder 
te veel vertragingen en interventies van derden de reorganisatie te realiseren. 
Een tweede consequentie zou mogelijk zijn geweest dat de politiebegroting 
onderdeel zou worden van de begroting van V&J en dus onder een Directo-
raat-Generaal zou vallen. Nu is de politie een eigen rechtspersoon. De instel-
ling van zo’n raad verdient heroverweging.

Visie niet meer gevraagd maar wel nodig
Een uitgesproken visie op de rol van de politie is geen eis meer voor de natio-
nale korpschef en dat was al zo bij de eerste nationale korpschef. Ook de 
vaardigheid om maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen analyseren en 
daarop de politie in te richten is niet langer nodig. De tekst van de functie-
omschrijving volgt hier de lijn die al in 2010 is ingezet: een meer praktische 
oriëntatie van de politie op de uitvoering van haar kerntaken, terug naar het 
‘dweilen met de kraan open’ zou je kunnen zeggen, de taak waar de politie 
zo goed in is (Rood 2013). De vraag waar al dat water vandaan komt en of 
niet iemand wat harder aan die kraan kan draaien, de vraag naar een analyse 
van maatschappelijke ontwikkelingen en remedies dus, hoeft door nationale 
korpschef en politiechefs in de toekomst niet meer gesteld te worden. Het is 
de instrumentele lijn van het politieleiderschap.

De instrumentalisering van politieleiderschap wordt in de functieomschrij-
ving gecontinueerd en is in zeker opzicht een verarming, een risico zelfs. De 
kennis die binnen de politie en binnen het politieleiderschap voorhanden is 
over maatschappelijke ontwikkelingen en over criminaliteit is uniek en als 
hij van een goede analyse is voorzien, van vitaal belang voor bestuurlijke en 
politieke besluitvorming. Het is verstandig om die expertise te gebruiken en 
om de mogelijkheid van een meer bestuurlijk politieleiderschap dat daarmee 
samenhangt, open te houden. Dat type leiderschap, dat zich sterker betrekt 
op de ontwikkelingen in de samenleving, de signalering ervan en de aanpak 
daarvan ook buiten het politiële domein, is nog aanwezig binnen de politie, 
een deel van de gemeentelijke traditie en de rest van de visie van de jaren 
tachtig.
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De richting weg van de aandacht voor visie heeft ook als vermoedelijk effect 
dat de aandacht van politiechefs voor achterliggende waarden van politie-
werk vermindert. Instrumentalisering en waardeoriëntatie gaan niet zo goed 
samen. Verwarrend is dat de leiderschapstrainingen binnen de politie sterk 
gericht zijn geweest op de normatieve en ethische component van dat leiding-
geven. Het concept van authentiek leiderschap is daarop met name op gericht 
(Cooper 2005). Het verschil tussen die twee richtingen veroorzaakt wrijving.

Wanneer het morele gehalte van politiek leiderschap daalt, zoals Van den 
Brink claimt, is er binnen de politie behoefte aan de waardeoriëntatie van haar 
leiderschap. In de eerste plaats is dat nuttig om het morele en ethische gehalte 
van de politie op peil te houden, in een instrumentelere omgeving, maar het 
kan ook nuttig zijn wanneer de ontwikkeling van het huidige politieke knoop-
punt leidt tot pressie op de politie om acties uit te voeren die haaks staan op 
rechtsstatelijke waarden.

Toekomst blijft gevraagd
Er is een verwant risico en dat is dat in de reorganisatie de vraag naar de 
behoefte aan politiezorg op de middellange termijn onvoldoende aan de orde 
is geweest. Nu is dat binnen politieke knooppunten altijd een heikele onder-
neming omdat, zoals betoogd, een analyse van de problemen nog niet te geven 
is, maar de vraag naar de toekomst moet steeds gesteld blijven worden en de 
opties moeten worden weergegeven. Het ontwerp van de Nationale politie is 
niet gebaseerd op een analyse van de maatschappelijke problemen voor zover 
ze de politie aangaan, noch op een schatting van de toekomstige behoefte 
aan politiezorg (Fijnaut 2012). Er is wel een eerste aanzet toe gegeven via een 
bundel papers van de directie HRM van de Nationale politie, De Toekomst 
Begint Vandaag (2012), maar meer dan een gebaar werd dat niet. Nu moet wel 
gezegd worden dat die analyse gedurende een politiek knooppunt ook niet 
goed te maken is, zoals ik eerder betoogde. Er verandert in de omgeving te 
veel tegelijk. Dat neemt niet weg dat de vraag naar oorzaken en naar werkende 
aanpakken wel steeds gesteld moet worden en dat het zoeken naar politiële 
antwoorden en het experimenteren ermee een onmisbaar onderdeel is van de 
hantering van de crisis. Ook om die reden is het noodzakelijk om kritisch te 
kijken naar het verdwijnen van de oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelin-
gen uit de functieomschrijving van de korpschef.

De relatie met andere domeinen
Over visie gesproken: de vraag naar de positie van de politie binnen het geheel 
van veiligheidsarrangementen en van inspecties en handhavers is te negeren 
in een situatie waarin de politie het handhavingsveld alleen beheerst. Dat is 
allang niet meer zo. De veelheid van organisaties en de interdependenties in 
de verschillende domeinen vraagt reflectie en ook praktische afstemmings-
voorzieningen.
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4.3. De reorganisatie centraal

Nieuwe ambities
Ook de nieuwe nationale korpschef zal nog jaren druk zijn met die reorganisa-
tie. Alle regiochefs die na de reorganisatie van 1993 hun voorgangers opvolg-
den, brachten belangrijke veranderingen aan in hun korpsen en nog tot zo’n 
tien jaar na de reorganisaties waren problemen in sommige korpsen die terug 
te voeren op de reorganisatie. Dat zal dit keer niet anders zijn. Sterker nog, de 
Herijkingsnota geeft een dergelijk perspectief al aan. Werkende weg zochten 
destijds de opvolgers naar de goede structuur. Tot nu toe leek de ruimte voor 
‘werkende weg’ minder groot dan in 1993 en daarna. Die ruimte is wel nodig.

Lastig daarbij is dat de aanpassingen die met de Herijkingsnota gegeven zijn, 
toch weer nieuwe ambities bevatten, vooral in de opsporing. Bouman, de ver-
trekkende korpschef, betwijfelde of dat wijsheid is. De reorganisatie was al 
zo ingewikkeld geworden en bevatte zoveel verrassingen, dat minder ambitie 
meer voor de hand had gelegen. Het lijkt een voorbeeld van de politieke reflex 
van het steeds formuleren van nieuwe ambities en het creëren van nieuwe 
verwachtingen en dus nieuwe druk op de politie zonder voldoende rekening 
te houden met de realiseringsmogelijkheden.149

Een nieuw moment in de reorganisatie is de versterkte positie van de politie-
chef. Die brengt een andere verhouding tussen nationale korpsleiding en poli-
tiechefs. Dat wordt dus weer ontwerpen, proberen en bijstellen. Politiechefs 
hebben gehamerd op deze verandering, dus veel weerstand zal er niet zijn, 
maar het werkbaar maken ervan vraagt tijd en oefening en het betekent een 
aanpassing van de net in opbouw zijnde bedrijfsvoering, een toch al lastig deel 
van de reorganisatie.

Cultuurinterventies
Destijds, bij de regionale korpsen, verschoof na de vorming ervan na de struc-
tuuraanpassingen, na ongeveer acht jaar, de aandacht bij de opvolgers van 
de structuur naar de cultuur van de organisatie. Of dat nu ook gebeurt, is 
niet echt te voorspellen, maar het is wel een voor de hand liggende switch. 
Cultuurinterventies helpen politiechefs bij de ontwikkeling van een identiteit 
van de eenheden en ook, maar dat is veel lastiger, bij de groei van een lan-
delijke identiteit van de hele Nationale politie. Cultuurinterventies zijn ook 
effectief bij de sturing van organisaties met professionele kenmerken. Hier 
komen oude vaardigheden – de meeste politiechefs hebben ervaring met de 
interventies – goed van pas.

149 Interview Gerard Bouman, Van Hoorn en De Jong (2015).
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4.4. Vakinhoudelijkheid

De leiding terug naar het werk
Politiechefs moeten weer verstand van de politie hebben, ‘hun sporen in het 
politievak verdiend hebben’ aldus de functiebeschrijving voor de nationale 
korpschef. Die lijn van de start van de Nationale politie, sterk uitgedragen 
door de eerste korpschef en door hem gepropageerd voor alle politiechefs, 
wordt gecontinueerd. Het beeld van de politiechef als publiek manager, na 
2000 gegroeid in het regionale bestel en gepropageerd door het ministerie 
van BZK, wordt inmiddels afgewezen.

Die sterkere oriëntatie op het vak heeft een aantal gevolgen. De eerste is dat 
de mogelijkheid om via ‘zij-instromers’ nieuw bloed in de politie te krijgen 
vermindert. Vrouwelijke politiechefs die van buiten komen, zoals bij het diver-
siteitsprogramma, bestuurders – burgemeesters wellicht – die de politie gaan 
leiden, of militairen waarnaar ook in het verleden nog is gegrepen, zullen 
minder gemakkelijk binnenkomen met deze eis. Het betekent een relatieve 
sluiting van de rangen.

Een tweede effect van de versterking van de praktijkoriëntatie van de leiding 
van de politie is dat een sterkere specialisatie op beleidsmatige en strategische 
elementen van het politievak mogelijk wordt. De verdeling van portefeuilles 
onder politiechefs maakt zulke hoogwaardige specialisaties op onderwerpen 
mogelijk. De landelijke structuur maakt zo’n specialisatie ook voor de hele 
organisatie relevant, gezaghebbend en indien gewenst binnen de organisatie 
sturend. De politiechef met mensenhandel in zijn portefeuille bijvoorbeeld 
kan richting geven aan het beleid van de hele politie op dat gebied, aan de 
deskundigheid binnen de eenheden en eventueel aan de strategieën die daar 
gelden.150 Ook naar buiten, naar ministeries, het bestuur en het OM kan zo’n 
portefeuillehouder van groot belang zijn. De versterking van de rol van poli-
tiechefs in deze domeinen plaveit de weg naar een grotere rol van de politie-
leiding in de media. Op strategische onderwerpen was de politieleiding vanaf 
de millenniumwisseling al nagenoeg onzichtbaar. Gezaghebbende porte-
feuillevoering en een goede mediatraining vormen de voorwaarden voor een 
nieuwe start hier.

Een derde effect is een grotere herkenbaarheid van chefs op het uitvoerende 
niveau. Ik zeg dat met enige voorzichtigheid. Politiemensen hebben de nei-
ging om te klagen over onzichtbaarheid van de leiding, maar beschermen hun 
autonomie zodra leiding zich met hun werk gaat bemoeien.

150 Er moet natuurlijk nagedacht worden over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
eenheidschef en portefeuillehouder en tussen eventuele bemoeienis van de nationale staf 
en, niet te vergeten, het OM. 



336     politiechefs

De politiechef terug
In de overgang van de regionale politie naar de Nationale politie zijn de regio-
nale korpschefs die in het nationale bestel als politiechefs terechtkwamen, 
gedisciplineerd. Die beweging, ingegeven door de wil om de oude regio’s en 
hun autonomie af te breken en te vervangen door een nationale structuur en 
door het voornemen om ook vanuit de nationale top te gaan sturen, bracht 
verwarring bij de politiechefs die de eenheden moesten opbouwen. Vrijheid 
van handelen was daarvoor een noodzaak. De conflicterende oriëntatie van 
top en politiechefs leidde tot frictie en tot beperking van de ontwikkeling van 
de nieuwe rol van politiechef, die nu als enige ‘zwevende’ functionaris in het 
nieuwe politiebestel was overgebleven. De politiechefs van de grootste Rand-
stedelijke eenheden bleven in hun regio’s een soort hoofdcommissarissen. 
Voor de andere politiechefs lag de uitdaging aanvankelijk vooral in de reorga-
nisatie, waaraan zij hun handen vol hadden.

Nu, na een paar jaar, beginnen zich de contouren van de nieuwe politiechefs, 
bazen van een eenheid, beter af te tekenen. Centraal daarbij is de opkomst 
van het fenomeen veiligheidsburgemeester, overal in het land. Veiligheid is 
het nieuwe specialisme van de burgemeesters geworden. In de grote steden 
hebben ze daarvoor een eigen staf en eigen middelen, in de andere regio’s 
spelen daarbij politiechefs en ook districtchefs en hun staven een rol. De rol 
is veelzijdig:
• een concipiërende: wat is het veiligheidsbeleid in dit gebied;
• een coördinerende: hoe wordt tussen gemeenten en politiedistricten afge-

stemd;
• een middelenverschaffende: hoe worden bij projecten mensen en midde-

len in de regio en eventueel van buiten verdeeld en toegedeeld;
• een mediërende: bij conflicten tussen burgemeesters of tussen burge-

meesters en districtchefs.

Een tweede beweging, nog niet overal duidelijk maar wel denkbaar, is dat het 
gemeentelijke veiligheidsbeleid van de grote steden, nu overgenomen door de 
kleinere, leidt tot een landelijke beweging onder regie van de regioburgemees-
ters uit de nieuwe politiewet. Zo’n landelijk gecoördineerd veiligheidsbeleid, 
ondersteund door RIEC’s en het LIEC, kan een parallelle structuur worden 
naast het door de minister gestuurde beleid ten aanzien van de politie, niet 
per se conflicterend, maar wel zelfstandig. In de vierjarige beleidsplannen 
zit de coördinatiemogelijkheid tussen de twee beleidsmechanismen. Om het 
eens anders te zeggen: het gevecht tussen de stad en de staat krijgt een nieuw 
gezicht.

Een derde beweging is de verruiming van het mandaat van politiechefs op het 
gebied van middelen en van sterkteverdeling, aangekondigd in de Herijkings-
nota (2015). De politiechef krijgt meer sturingsmogelijkheden voor een regio-
naal politiebeleid en wordt dus binnen zijn gebied belangrijker.
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Ook op het niveau van de politiechefs gaat de vraag spelen naar de manier 
waarop de verhoudingen binnen de eenheden geïnstitutionaliseerd wordt. 
Ook daar is de inrichting binnen de eenheden voor een deel bepaald door 
de voorkeuren van de politiechef en wijken eenheden dus onderling wat af. 
De vraag is ook op eenheidsniveau vervolgens wat er gebeurt wanneer er een 
nieuwe politiechef arriveert. Hoeveel ruimte heeft die of neemt die om veran-
deringen aan te brengen binnen de regio en wat is de structuur waarbinnen 
dat plaats kan vinden?

Ook voor de politiechefs geldt dat hun organiserende bouwactiviteiten sterk 
persoonsgebonden zijn: de persoon van de regioburgemeester, de HOvJ en de 
politiechef zijn doorslaggevend geweest. Na de eerste bijstelling van fouten die 
tijdens de opbouw van de eenheden plaatsvond, komt ook daar een moment 
van sterkere institutionalisering, het vaststellen van structuren met een lange 
looptijd.

Experimenteerrruimte en dekking
Gedurende politieke knooppunten is het zoeken naar nieuwe antwoorden. 
Daarbij is ruimte nodig voor experimenten. Die ontstaan doorgaans in de 
praktijk en gewoon zonder dat daaraan beleid ten grondslag ligt. Die experi-
menten zijn essentieel voor het leervermogen van de politie. De belangrijkste 
rol van politiechefs is voorkomen dat hiërarchisering ze onmogelijk maakt. 
Autonome professionaliseringsbewegingen zoals ‘de hark voorbij’ zijn daarbij 
van belang.

Er is een tweede functie van politiechefs: dekking verschaffen. Experimen-
ten leiden tot fouten. Binnen leertheorieën zijn fouten nuttig en wordt fouten 
maken gestimuleerd, binnen medialogische en politieke omgevingen zijn ze 
riskant. Experimenten zijn het lopen van dat risico waard voor de politiechef.

4.5. De nationale korpschef als einde

Institutionalisering
Na de vechter komt de verbinder, om de profielen van de eerste twee natio-
nale korpschefs maar eens radicaal te vereenvoudigen. De eerste fasen van 
de rea lisering van een nieuwe organisatie zijn onvermijdelijk sterk persoons-
gebonden. Dat geldt voor de minister en het geldt ook voor de nationale 
korpschef. Ook de tweede nationale korpschef is een pionier, maar meer al 
dan zijn voorganger is bij hem de vraag naar de institutionalisering aan de 
orde: de standaardisering van de functie van de nationale korpschef. Dat lukt 
nooit helemaal en er zijn altijd elementen van nieuwe ambities in de functie-
omschrijvingen van opvolgers te vinden, maar reorganisatie zal daaruit ver-
dwijnen.
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Interessant daarbij is dat de nieuw aangetreden nationale korpschef zowel de 
ervaring als politiechef heeft als die van departementsambtenaar. Hij verenigt 
de habitus van de politieman en die van de overheidsmanager in zich. Denk-
baar is dat daaruit een model voortkomt dat de twee rollen verbindt.

Toch naar een Raad van Bestuur?
Wanneer de positie van de politiechef sterker wordt en ook de minister in de 
Herijkingsnota de burgemeesters in het nieuwe bestel wat rehabiliteert, komt 
de gedachte van een korpsleiding die fungeert als Raad van Bestuur voor de 
politie weer op. Die gedachte werd in 2012 door de politietop afgewezen, maar 
ligt in de rede bij de versterking van de positie van de burgemeesters en van 
de politiechefs die zich inmiddels begint af te tekenen. Het is niet alleen een 
kwestie van stijl, maar ook van het ontwerpen van nieuwe verdelingen van 
bevoegdheden en invloed.

Netwerken en publiek optreden
Er is in de functieomschrijving een sterke nadruk gekomen op een strategisch 
netwerk buiten de politie en op een sterk publiek optreden. Dat lijkt een correc-
tie op de rol van de politietop vanaf 2011 en dat geldt ook voor de communicatie 
in het korps: helder en duidelijk, empathisch bovendien moet die worden. Zo 
laat de nieuwe functiebeschrijving van 2016 zich voor een deel lezen als een 
correctie op het leiderschap gedurende de eerste fase van reorganisatie en ook 
als een kenschets van de stand van zaken binnen die reorganisatie. De positie 
van de nationale korpschef en dus ook de steun voor de Nationale politie in 
politiek en bestuur hangt voor een deel af van de kwaliteit van zijn netwerk. 
Dat geldt al in normale omstandigheden, het geldt nog meer tijdens een ris-
kante reorganisatie en in een periode van een politiek knooppunt.

De vraag naar een sterk publiek optreden en effectieve communicatie is opval-
lend. Deze moet ook gezien worden binnen de nieuwe politieke verhoudin-
gen. Waar regionale korpschefs in het verleden bijvoorbeeld nog vrijmoedig 
konden zeggen dat zij sympathie hadden voor de positie van de vakbonden 
in een loonconflict met de minister en hun acties steunden, is dat voor een 
nationale korpschef nagenoeg onmogelijk geworden. Hij zou dan publiekelijk 
ingaan tegen zijn politieke baas. Zeker in een medialogische context is het 
handelen en spreken van de nationale korpschef politiek relevant geworden. 
Het sterke publieke optreden dat gevraagd wordt, moet dan ook tegelijkertijd 
politiek sterk zijn; in de lijn met de minister. De eerste nationale korpschef 
veroorloofde zich pas bij zijn afscheid een zachte kritiek op parlement en 
minister.

Authentieke individuen en korpsvorming
Onafhankelijkheid en authenticiteit; persoonlijkheidseisen voor de nationale 
korpschef. We hebben ze eerder gezien in deze studie. Het zijn de eigen-
schappen die je nodig hebt om leiding te geven in onvoorspelbare omgevin-
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gen; onafhankelijkheid en authenticiteit (De Ruyter 2011). Je komt ze tegen 
als pijlers binnen de vorming van strategisch management van de School 
voor Politieleiderschap. Persoonlijke ontwikkeling stond daarbij centraal, de 
‘gouden pijler’ (Landman 2013). Dat is een sterke keuze bij leiderschap tijdens 
politieke knooppunten. Authenticiteit en onafhankelijkheid zijn individuele 
eigenschappen, ze verwijzen niet naar gemeenschappelijke idealen en waar-
den en naar korpsvorming. Wil politieleiderschap kans van slagen hebben, 
dan moet het als concept worden ontwikkeld en beproefd binnen de setting 
van de nieuwe Nationale politie. Korpsvorming, elitevorming als basis voor de 
groep toekomstige politiechefs.
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J. van Deursen Regionaal korpschef Gelderland-Midden
H. van Essen Politiechef eenheid Den Haag
A. van Gils Gemeentesecretaris gemeente Amsterdam
A. Grootoonk Regionaal korpschef Noordholland-Noord
M. Hanrath Nederlands Politie-instituut
C. Heijsman Politiechef eenheid Oost-Nederland
F. Heeres Politiechef eenheid Oost-Brabant
G. Huijser van Reenen Regionaal korpschef Zaanstreek-Waterland
L. Huyser Politiechef eenheid Noordholland
G. van der Kamp Voorzitter algemeen Christelijke Politiebond
N. Kramers Regionaal korpschef Friesland
L. Kuijs Lid korpsleiding Nationale politie
B. Lutken Regionaal korpschef Rotterdam-Rijnmond
A. Meijboom Regionaal korpschef Rotterdam-Rijnmond
F. Paauw Politiechef eenheid Rotterdam
D. van Putten oud-commandant Koninklijke Marechaussee
A. Rietstra Regionaal korpschef Noordholland-Noord
A. Roelofs Regionaal korpschef Gelderland-Noord-Oost
B. Rookhuijzen Regionaal korpschef Limburg-Noord
D. Schoof  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veilig-

heid
M. Sitalsing Regionaal korpschef Twente
J. Stikvoort Regionaal korpschef Hollands-Midden
G. Velthuis Politiechef eenheid Limburg
W. van Vemde Regionaal korpschef Gooi
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F. Vijlbrief Adviseur Algemene Bestuursdienst
J. Vissers Politiechef eenheid Zeeland-WestBrabant
T. Visscher Regionaal korpschef Zuidholland-Zuid
B. Welten Regionaal korpschef Amsterdam-Amstelland
F. Westerbeke Hoofdofficier van Justitie
B. Wijbenga Regionaal korpschef Flevoland
H. van Zwam Regionaal korpschef Gelderland-Zuid



Itemlijst interviews

De interviews met de politiechefs waren in hoofdzaak vrije interviews. Een 
itemlijst stuurde de gesprekken op hoofdlijnen. De items waren:
• personalia;
• beroep ouders;
• keuze politieberoep en carrièregang;
• visie: inhoud en ontwikkeling;
• organisatorische vormgeving en veranderingsmotieven en methodieken;
• beleid, leiding, samenwerking met collega’s en omgang met stakeholders.

De vraagstelling had in eerste instantie betrekking op de periode van de regio-
nale politie. De ontwikkeling van de Nationale politie en de rol van de geïnter-
viewde daarin was de bijna onvermijdelijke bijvangst in de antwoorden en de 
discussies. De interviews vonden plaats in 2011, 2012 en 2013.

Bij de interviews die betrekking hadden op de hantering van incidenten met 
ex-korpschefs is de itemlijst niet gebruikt. Interviews met andere dan politie-
chefs werden per stuk voorbereid.
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