
 

Dr. Ginger Charles (1960) heeft 27 jaar bij de politie 

gewerkt, waarvan zeventien jaar in Arvada, 

Colorado. Dankzij haar ervaring bij de politie kan zij 

een uniek en boeiend inzicht geven in het 

politiewerk, de politiemensen, veerkracht en de 

politiecultuur.  

Ze is gepromoveerd op het onderwerp 

gezondheidspsychologie aan de Saybrook 

University in San Francisco. In april 2013 stopte ze 

met haar werk bij de politie en momenteel doceert 

ze psychologie aan het Modesto Junior College in 

Modesto, Californië. Charles doet nog altijd 

onderzoek naar de politiegemeenschap en 

publiceert daar ook over. 

  



 
 
 
‘De langste reis is de reis naar binnen.’ 
 
Dag Hammarskjöld 
 
 
  



1 Door mijn werk als agent en docent ben ik een beter mens 
geworden...1 

1.1 Ginger Charles - voormalig politiemedewerker en docent psychologie in de 
Verenigde Staten 
 
‘Veerkracht in de rechtshandhaving vereist zelfreflectie, hoop, moed en eerlijkheid. 
Vanwaar dit krachtige statement? Ik heb in totaal 27 jaar bij de politie gewerkt en heb de 
enorme pieken en dalen van dit vak aan den lijve ondervonden. Ik koester elk moment, 
elke dramatische gebeurtenis of crisis en elke situatie waarin ik de kans kreeg iets te 
betekenen in het leven van anderen. 
 
En dan komt er een moment waarop je moet erkennen welke impact je geliefde vak heeft 
gehad. En toen heb ik een moeilijke keuze gemaakt. In april 2013 besloot ik te stoppen 
met mijn werk bij de politie. Het was tijd voor iets anders. 
 
Het is voor politiemensen heel moeilijk om ermee op te houden. Daar heb ik veel over 
gelezen en onderzoek naar gedaan. Het is heel bevredigend en zinvol werk. De 
spanning, risico’s en macht kunnen verslavend zijn. En politiemensen kunnen zich 
verloren voelen wanneer ze stoppen met het vak. Velen keren terug, maar veelal in 
banen die veel minder bevredigend zijn dan de functie die ze daarvoor hadden. Sommige 
politiemensen houden het mentaal, spiritueel of fysiek niet lang vol als ze met pensioen 
zijn. 
 
Dus toen ik stopte met mijn werk bij de politie wilde ik een voorbeeld zijn voor anderen in 
hoe je deze wereld op een goede manier achter je kunt laten. Op een zeker moment kom 
je tot het inzicht dat het tijd is om te vertrekken. Ik ben naar een andere staat verhuisd, 
heb beloofd me in te zetten voor de rechtshandhavingsgemeenschap en wilde op een 
andere manier een zinvolle invulling gaan geven aan mijn carrière. Ik ben in het diepe 
gesprongen en naar Californië verhuisd, een kleine 2000 kilometer van mijn vertrouwde 
omgeving. Daar ben ik als docent gaan solliciteren bij colleges en universiteiten. 
 
Ik weet nog dat veel collega’s destijds bij mijn naderende vertrek tegen me zeiden: ‘Wat 
ontzettend dapper dat je dit doet!’ Dat vond ik schokkend, want dit waren dezelfde 
mensen met wie ik jarenlang zij aan zij had gestreden tegen criminaliteit en geweld. En 
juist zij vonden het DAPPER als je durfde te stoppen met dit werk. 
 
In de maanden na mijn vertrek, toen ik op zoek was naar een baan, had ik tijd om na te 
denken over het vak dat ik achter me had gelaten. Ik miste mijn collega’s en het werk. 
Maar ik voelde dat deze overstap naar een volgende levensfase de juiste keuze was. In 
mijn hart blijf ik altijd een politieagent, maar mijn carrière draag ik graag over aan de 
volgende persoon die bereid is zijn leven in dienst te stellen van de politie. 
 
Na een half jaar werd ik als docent psychologie aangenomen op een kleine community 
college. Ik ben weliswaar gepromoveerd psychologe maar met mijn ervaring bij de politie 
kan ik het vak vanuit de dagelijkse praktijk benaderen. Ik breng de theorie tot leven met 

 
                                            



kleurrijke voorbeelden van de straat, zodat mijn studenten de stof kunnen toepassen op 
hun eigen leven. 
 
Door dit werk kreeg mijn carrière een nieuwe betekenis, ik had weer een roeping en 
voelde me weer nuttig omdat ik de kans kreeg deuren te openen voor deze studenten. 
Deze jongeren hebben onvoorstelbaar veel meegemaakt en allerlei problemen 
overwonnen, zoals drugsverslaving, ernstig seksueel misbruik door ouders, 
zelfmoordpogingen en andere ondermijnende omstandigheden, maar ze hebben zichzelf 
bij elkaar geraapt om een opleiding te gaan volgen. 
 
Ik heb bendeleden in de klas gehad die langzamerhand hun gemeenschappelijke kleuren 
en symbolen aflegden, gezonder gingen eten, serieus aan het werk gingen en slaagden 
voor het vak. Misschien ligt er een veelbelovende toekomst voor hen open, zonder de 
disfunctionele bendementaliteit. Ik heb geleerd diversiteit te omarmen en zie dit als een 
prachtig, veelkleurig wandtapijt, dat zo veel schoonheid in zich heeft. 
 
Aan het einde van elk semester blijven veel studenten met mij in contact. Soms omdat ze 
een aanbevelingsbrief nodig hebben voor een beurs of een sollicitatie, of gewoon als ze 
mijn advies nodig hebben. En zo af en toe nodigen ze me uit voor een etentje, om even 
bij te praten. 
 
Het komt ook voor dat studenten me na de les een cadeautje geven, zoals een 
bioscoopkaartje of een bon voor koffie. En dat terwijl ze zelf amper iets te besteden 
hebben! Hun dankbaarheid vind ik heel ontroerend.  
 
In de psychologie is er een leerstuk dat gaat over hoe je leven zich heeft ontwikkeld als je 
er achteraf op terugkijkt. Heeft het zin gehad en was het betekenisvol? Ben je geslaagd 
in het leven? Deze fase wordt ook wel ‘ego-integriteit tegenover wanhoop’ genoemd. 
Hoewel ik me nog niet in die ontwikkelingsfase bevind, kan ik nu al zeggen dat mijn twee 
beroepen ongelofelijk zinvol en betekenisvol voor me zijn geweest. 
 
Het is geen gemakkelijke weg geweest. Zo af en toe bekruipt me nog wel eens het 
gevoel dat ik ben afgedwaald en dat ik misschien toch bij de politie had moeten blijven. 
Daar verdiende ik beter en ik had er meer financiële zekerheid. Maar dan besef ik wat ik 
in deze nieuwe omgeving allemaal heb geleerd. Door mijn werk als agent ben ik een 
betere docent geworden. En door mijn werk als agent en docent ben ik een beter mens 
geworden. Ik denk dat ik de rechtshandhaving beter kan dienen met lesgeven. 
 
Als we naar menselijke veerkracht kijken, moeten we begrijpen dat de reis naar onze 
bestemming pijn en ongemak met zich meebrengt. Maar met hoop en vertrouwen 
kunnen we ons herstellen en ons herpakken. Als ik deze sprong in het diepe niet had 
gewaagd, had ik nooit dit diepere gevoel van compleetheid ervaren, deze nieuwe 
zingeving in mijn leven. Dat zou je misschien dapper kunnen noemen.’ 
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