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Im Nebel

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den anderen,
Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allem ihn trennt.

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist einsam sein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Hermann Hesse





Verantwoording en voorwoord

Twee boeken – Weerbaarheid onderzocht (20102015) en Veerkrachtige 
verhalen1 – bekronen een intensieve verkenning bij de politie op het 
gebied van menselijke processen. In het eerstgenoemde boek wor-
den actuele inzichten uit onderzoek naar weerbaarheid geordend en 
de implicaties voor de politiepraktijk toegelicht. Veerkrachtige verhalen 
is een bundeling van persoonlijke verhalen die de resultaten van het 
onderzoek verdiepen – ze laten zien hoe weerbaarheid in de praktijk 
ervaren wordt. Al het onderzoek is uitgevoerd in de context van het 
Programma Versterking Professionele Weerbaarheid (PVPW). Het 
PVPW is als gezamenlijk initiatief van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, de politievakbonden en de politietop, formeel gestart aan het 
einde van 2011. Binnen dit programma heeft een groep van vijftien tot 
twintig mensen met hart en ziel gewerkt aan diverse andere portefeuil-
les dan alleen de onderzoeksagenda, zoals de Mentale Krachttraining, 
het 24-7 Loket Politie, Fit@NP en het suïcideregistratiepunt. De for-
mele afronding van het PVPW in 2015 vormt een mooie aanleiding 
voor het schrijven van deze twee boeken over weerbaarheid. Hoewel de 
onderzoeken naar weerbaarheid nog steeds voort gaan, is het tijd om 
belangrijke inzichten op een samenhangende manier bijeen te bren-
gen en ze daarmee beschikbaar te maken voor mensen in het onder-
wijs, beleidsmakers, bestuurders, managers en alle geïnteresseerde 
politiemedewerkers. Maar ook voor mensen buiten de politie, die weer-
baarheid zien als onderdeel van hun vakmanschap.

Annika Smit, Nanette Slagmolen en Marion Brepoels

1 Voor het kritisch becommentariëren van de concepttekst bedanken de auteurs de Lees
commissie Politieacademie onderzoekspublicaties, in het bijzonder Luuk van Spijk.
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Weerbaarheid als rode draad…

In het kader van mijn studie Forensica, Criminologie en Rechtspleging 
wist ik in de zomer van 2012-2013 een stageplek te bemachtigen bij 
de Forensische Opsporing van de politie, Eenheid Limburg. Tijdens 
deze bijzondere praktijk- en onderzoeksstage zag ik alle ins en outs 
van het opsporingswerk en hoorde ik bijzondere, vaak zeer aangrij-
pende levensverhalen van politiemedewerkers. Hierdoor leerde ik het 
politiewerk kennen. Gedurende de negen maanden stage hield ik een 
dagboek bij waarin ik niet alleen beschreef in welke zaken ik had mee-
gelopen, maar ook tegen welke dilemma’s ik opliep. Mijn gevoel en de 
vragen waarmee ik worstelde, besprak ik elke week met mijn stage-
begeleider en forensisch coördinator Wiebe van Lohuizen. Hij was de 
enige die mijn dagboekverslag las en daarop reflecteerde. Dit was ook 
nodig omdat mijn onderzoeksopdracht juist ging over professionele 
weerbaarheid, iets wat ik toen nog niet zo benoemde maar het achteraf 
bezien wel blijkt te zijn.

Weerbaarheid loopt als een rode draad door mijn leven. Ik heb erva-
ren dat er dagen zijn waarop je meer en juist minder weerbaar bent. 
Voor mij hoort dit bij het mens-zijn. Soms zijn het ogenschijnlijk kleine 
gebeurtenissen die grote impact op me hebben en die beïnvloeden 
hoe ik me voel en ook hoe ik acteer in mijn werk. Toch denk ik dat 
juist het kwetsbaar mogen zijn mij heeft geholpen in mijn ontwikke-
ling als mens én als professional. In het voorjaar van 2014 besloot ik 
vrijwillig ontslag te nemen bij de Raad voor de Kinderbescherming, 
de organisatie waar ik op dat moment 24 jaar werkte. De bedoeling 
was dat ik een sabbatical zou nemen om me te bezinnen op hoe ik 
me professioneel wilde ontwikkelen. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan 
omdat ik door het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid 
gevraagd werd om samen met wetenschappelijk onderzoekers Annika 
Smit en Nanette Slagmolen een boek over weerbaarheid te schrijven. 
Vanaf april 2014 brainstormde ik zestien maanden lang intensief met 
Annika en Nanette over professionele weerbaarheid in al haar facetten. 
Samen zochten we naar een bijzondere wijze om dit vorm te geven. 
Ik  trok het land in en benaderde politiemedewerkers en experts uit 
 binnen- en buitenland om met hen te praten over hun persoonlijke kijk 
op  weerbaarheid.

Het was niet makkelijk om een keuze te maken uit de vele verhalen die 
ik hoorde, ze zijn stuk voor stuk zó de moeite waard. Uiteindelijk heb-
ben we verhalen geselecteerd die verschillende aspecten van het poli-
tiewerk belichten, zowel binnen de Basispolitiezorg als de  Opsporing. 
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De  informatie die we verzamelden, hebben we verwerkt in het boek 
Weerbaarheid onderzocht (20102015); hierin worden belangrijke resul-
taten uit de onderzoeken die hebben plaatsgevonden geordend en 
toegelicht. In deze verhalenbundel hebben we dertien verhalen opge-
nomen. Weerbaarheid is nooit af en niet in een tijdslijn te vatten. Ik 
hoop dat ik nog veel mooie verhalen uit en voor de politieorganisatie 
mag schrijven.

Marion Brepoels
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Inleiding

Politiewerk vereist menselijkheid en raakt bovendien dieper liggende 
menselijke lagen. Deze kant van het politievak vraagt niet alleen om 
wetenschappelijke inzichten, zoals beschreven in het gelijktijdig met 
deze verhalenbundel uitgegeven boek Weerbaarheid onderzocht (2010
2015). Vooral persoonlijke belevingen vormen een rijke illustratie van 
de manier waarop politiemedewerkers in een uiterst complexe en ingrij-
pende context mensen blijven. In de laatste fase van het Programma 
Versterking Professionele Weerbaarheid (PVPW) zijn de verhalen 
van deze bundel verzameld. Daarmee is de cirkel van de programma-
periode in zekere zin weer rond: het PVPW startte en eindigde met 
bijzondere en aangrijpende ervaringen van politiemensen en anderen 
die bij de politieorganisatie betrokken zijn. In welke context dit proces 
mogelijk werd, wordt in onderstaande paragrafen toegelicht.

Historische context

Belangstelling voor de mens in het politie-uniform is relatief nieuw. 
Pas vanaf de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, is sprake van 
groeiende aandacht voor het gedrag van politiemensen in Nederland. 
De interesse voor psychologische aspecten in het politiewerk hangt 
samen met ingrijpende ontwikkelingen in de maatschappij. De bewe-
gingen in de jaren zestig leiden in de jaren zeventig en vooral tachtig 
tot heftige confrontaties tussen politie en jongeren; regelmatig esca-
leert het op straat bij rellen en demonstraties.2 Om adequaat op te 
treden bij (dreigende) escalaties, worden in die tijd voor het eerst inter-
venties gericht op achterliggende factoren in het handelen van politie-
medewerkers. Het innerlijke perspectief komt in beeld, zoals impulsen 

2 Meershoek, G. (2015). The Dutch police and the explosion of violence in the early nine teen 
eighties. In: Xavier Rousseaux, Jonas Campion (ed.), Policing New Risks in Modern Europe. 
London: Palgrave.
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en verleidingen van de politiemens zelf. De instroom van vrouwen in 
politiekorpsen – Den Haag start hier als eerste korps actief mee vanaf 
de jaren zeventig3 – roept vragen op over bejegening. Hoe ga je met 
vrouwen om binnen de politie? Langs deze weg wordt gedrag ook op de 
werkvloer binnen de korpsen onderwerp van gesprek.

Er begint een psychologisch perspectief te ontstaan op de politie (in de 
maatschappij) en binnen de politie (in de korpsen en in de opleiding). 
Gezondheidsrisico’s die men in het politiewerk loopt op psychosociaal 
vlak worden vervolgens in de jaren negentig bespreekbaar gemaakt. 
In januari 1996 opent de politiepoli haar deuren in het Academisch 
Medisch Centrum, als verwijsadres voor politiemensen met een moge-
lijke posttraumatische stressstoornis. Dit gebeurt onder leiding van 
psychiater prof. dr. Berthold Gersons, in opdracht van een aantal grote 
korpsen. In de jaren daarna verschijnt af en toe een thema als vitaliteit 
of weerbaarheid op de agenda van de Raad van Korpschefs. De vakbon-
den blijven er bovendien aandacht voor vragen. In de loop van het eer-
ste decennium van deze eeuw krijgt een aantal onderzoeken naar het 
(psychisch) welzijn van politiemensen veel aandacht in de media, zoals 
het rapport De agent aan het woord.4 Men concludeert: de politieagent 
heeft een zwaar beroep en wordt psychisch belast.

Ontwikkeling van een nationaal thema

In de periode dat het rapport De agent aan het woord verschijnt, wor-
den in de politiekorpsen gesprekken gevoerd over actuele vraagstuk-
ken in het politiewerk. Insteek van de gesprekken is: wat moet men 
weten om in de toekomst goed politiewerk te kunnen doen?5 In som-
mige korpsen, zoals in Amsterdam, worden psychofysiologische 
interventies ontwikkeld die de weerbaarheid – al dan niet onder deze 
noemer – moeten versterken. In de meeste korpsen gebeurt dit niet. 
Maar waar de gesprekken ook plaatsvinden en welke thema’s de revue 
ook passeren, één ding hebben ze bijna allemaal gemeen: vroeg of laat 

3 Meershoek, G. (2012). Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politiefunctie. 
Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

4 Kant, A., & Raak, R. (2009). De agent aan het woord. Rapport van de SP.
5 Dit gebeurde in het kader van de ontwikkeling van een strategische onderzoeksagenda 

door de Politieacademie. Hiervoor zijn ongestructureerde interviews (24 in totaal) gehou-
den en brainstormsessies (tien in totaal) met politiemedewerkers, wetenschappers en o.a. 
wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. Interviews en sessies hebben alle plaats-
gevonden tussen augustus 2009 en maart 2011. 
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uit men zorgen over de vitaliteit van de politie als organisatie of van 
 politiemensen, soms in specifieke groepen of functies. Een aantal cita-
ten uit die gesprekken:

‘Over de kwetsbaarheid van de politie wordt nauwelijks gesproken, 
dus hebben we het maar over mentale weerbaarheid.’ (agent)

‘Het werkelijke politievak gaat over moed, angst en stress – maar nie
mand heeft het erover.’ (hoofdcommissaris)

‘De politie is een beetje ziek, maar we praten er vooral niet over.’ (lid 
districtsleiding)

‘Het welzijn van de politie moet worden onderzocht. Ik maak me ernstig 
zorgen. Ze krijgen teveel over zich heen.’ (hoofd wijkpolitie)

Deze (gedeelde) zorg is opvallend, evenals de beleving dat hier niet echt 
over gepraat wordt. Woorden als ‘taboe’ vallen soms in de gesprekken. 
Betekenisvolle vragen worden opgeroepen. Hoe belangrijk is vitaliteit 
voor de politie en hoeveel aandacht is daarvoor? Voortdurend wordt 
 vanuit het politievak de mens belicht: gegeven de aard van het vak, 
moet men dit van de politiemens kunnen verwachten. Maar omge-
keerd wordt niet of nauwelijks geredeneerd: gegeven de aard van de 
mens, kun je dit van het politievak verwachten. In hoeverre en op welke 
aspecten moet de mens begrepen worden om politiewerk te kunnen 
doen en ontwikkelen, om politie te kunnen zijn? In essentie is dit het 
leidmotief geweest van al het onderzoek in weerbaarheid: de mens 
beter begrijpen in het politievak.

De moeilijkheid van kwetsbaarheid

Politiewerk is mensenwerk, wordt ook vaak in de gesprekken gezegd. 
Hoe kan het dan gebeuren dat juist op de menselijke aspecten zor-
gen worden geuit, alsof daar onvoldoende aandacht of ruimte voor 
is? Dit blijkt een lastig onderwerp te betreffen, waar vaak ‘omheen’ 
gepraat wordt. In wezen gaat het over kwetsbaarheid; weerbaarheid 
impliceert namelijk kwetsbaarheid.6 Een onkwetsbaar persoon heeft 
geen weerbaarheid nodig. Toch wil men liever het tegenovergestelde 

6 Smit, A.S. (2012). Een weerbare politie: de morele bril als landschap van bewustzijn. 
Counselling Magazine, 4.
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 benadrukken: sterkte, kracht – zie ook de uitspraken van de agent en 
de hoofdcommissaris hiervoor. In verdiepende gesprekken geeft men 
blijk van een wezenlijke angst voor kwetsbaarheid. Niemand ontkent 
dat psychische blessures kunnen ontstaan in het politiewerk, maar 
men wil het wel in de hand kunnen houden. Als men een weerbaar 
karakter heeft of hard oefent, dan zou er niets mogen gebeuren. De 
nuance tussen voorkómen (zekerheid) en terugdringen (een zeker 
risico blijft) is emotioneel allesbehalve subtiel: het verschil behelst een 
oncomfortabel controleverlies. ‘Angst is de meest onderschatte emotie 
bij de politie,’ zegt een leidinggevende in een van de gesprekken.

Politiemensen worden enerzijds aangetrokken tot spanning en avon-
tuur en anderzijds kunnen ze last ondervinden van de bijbehorende 
ingrijpende omstandigheden. Dit contrast, en de verwarring die daar-
mee gepaard kan gaan, is een rode draad in de verkenning die met ver-
schillende onderzoeken van start gaat. Die verkenning loopt parallel aan 
een beweging die vooral in de politiek-bestuurlijke context vorm krijgt 
en verder door de media wordt gevoed. Adviesbureau AEF publiceert 
het rapport De prijs die je betaalt7 en zet daarmee de boel op scherp. Het 
thema weerbaarheid verbindt uiteindelijk een aantal cruciale partners: 
het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politievakbonden en de 
politieleiding. Op dat moment is er nog geen nationale politie. De voor-
zitter van de Raad van Korpschefs neemt het onderwerp in portefeuille 
en vormt een stuurgroep met de hiervoor genoemde partijen, inclusief 
de ondernemingsraad. Eind 2011 gaat het Programma Versterking Pro-
fessionele Weerbaarheid (PVPW) formeel van start. In de inleiding van 
Weerbaarheid Onderzocht (20102015) wordt de totstandkoming van de 
onderzoekslijn toegelicht, inclusief de aangeboorde wetenschappelijke 
disciplines en gebruikte methoden.

Leeswijzer

Dertien mensen delen in de hierna volgende verhalen hoe zij weerbaar-
heid ervaren. De verhalen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen, in 
willekeurige volgorde. Sommige verhalenvertellers werken bij de poli-
tie, binnen de eenheden of bij de Politieacademie. Anderen werken in 
directe verbinding met de politieorganisatie, zoals een kinderrechter, 
een strafrechtadvocaat en een officier van justitie. Ook zijn drie ver-

7 Andersson Elffers Felix (2011). De prijs de je betaalt… Politie: de kosten achter een hoog risico
beroep. Utrecht: AEF.
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halen van buitenlandse (ex-)politiemensen opgenomen. Deze verhalen 
belichten verschillende aspecten van het politiewerk en verschillende 
manieren waarop weerbaarheid wordt beleefd. De bundel sluit af met 
een reflectie op deze verhalen door Jannine van den Berg, als lid van de 
korpsleiding verantwoordelijk voor het thema weerbaarheid.





Hoofdagent Peter Stienen (1971) en zijn collega Ron Frissen van de een
heid Limburg raken op 3 juni 2011 tijdens de noodhulp betrokken bij 
een dramatisch incident met fatale gevolgen. De meldkamer stuurt hen 
iets voor tweeën naar de Laagstraat in Hoensbroek waar een verwar
de man loopt te zwaaien met een mes. De man wordt neergeschoten 
door de agenten omdat er geen andere optie is. Peter Stienen merkt dat 
zijn gedrag en handelen na dit voorval veranderen en wordt uiteinde
lijk  gediagnosticeerd met onder meer partiële posttraumatische stress
stoornis (PTSS).



‘De werkelijkheid kan je niet opschrijven. Die is zo verbijsterend dat 
 niemand het zou geloven.’

Simon Carmiggelt



Soms vraag ik me af hoe het met de 
omwonenden gaat…

Peter Stienen – hoofdagent

‘Ronny en ik hadden die dag vroege dienst en waren vanaf zeven uur 
’s ochtends druk in de weer. Er was zelfs geen tijd geweest om te lun-
chen8 en we waren net klaar met het opmaken van proces-verbaal toen 
de melding kwam over een incident op de Laagstraat. Dit was hemels-
breed nog geen driehonderd meter gezien van de plek waar wij op dat 
moment waren. Het enige wat we wisten, was dat er op straat een man 
met een mes liep.

Ik zag gelijk chaos toen we de hoek om de Laagstraat in reden. Op 
de doodlopende straat lag midden op de weg een gekantelde brommer 
met een bergje ernaast dat ik niet kon thuisbrengen. We kwamen tot 
stilstand op hooguit vijftien meter van een persoon die uitgedost in 
legertenue en knie- en bodyprotector woest stond te zwaaien met beide 
armen met daarin wapens. In de ene hand zag ik een lang ridder-
zwaard en in de andere hand een bijl voorzien van twee snijkanten. Ik 
weet nog dat door mijn hoofd schoot dat ik mijn veiligheidsvest niet bij 
me had. Ik was dat net kwijtgeraakt en mijn nieuwe vest had ik nog niet 
gekregen. Ronny had ondertussen zijn vest wel aangeschoten. Op dat 
moment bleek dat Ronny tijdens het in- en uitstappen zijn portofoon 
was kwijtgeraakt.

Zodra ik een stap buiten de auto zette, voelde het alsof ik in een nacht-
merrie was beland. We besloten te splitsen en de minuten die toen volg-
den, kan ik nog goed reconstrueren. Ik heb samen met Ronny de man 
herhaaldelijk aangeroepen om zijn wapens neer te leggen. Dit werd 
kracht bijgezet door het dreigen met het gebruik van ons inmiddels 
getrokken vuurwapen. De man weigerde echter hieraan te voldoen en 
riep onder meer: ‘Schiet maar! Jullie kunnen mij toch niets maken, 

8 Zie ook het hoofdstuk Het lichaam centraal in het boek ‘Weerbaarheid onderzocht 
(2010-2015)’. 
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want ik ben Jezus!’ en woorden van gelijke strekking. Hij stond in vol 
ornaat voor ons te zwaaien met zijn wapens en op enig moment besloot 
ik te schieten op zijn benen teneinde hem te kunnen aanhouden, omdat 
hij weigerde zijn wapens neer te leggen en hij ondertussen steeds dich-
ter op ons af kwam. De afstand was op dat moment hooguit vijf meter. 
Hij gaf echter in het geheel geen krimp waardoor ik niet wist of ik hem 
nu wel of niet geraakt had. Van het ene op het andere moment kwam 
hij echter op ons afgestormd en ik stond als versteend.9 Hij rende in de 
richting van Ronny, hief zijn bijl ten hemel en op het moment dat hij 
deze wilde gooien naar Ronny, zag en hoorde ik dat Ronny eveneens 
een gericht schot vuurde. Er was geen andere keuze mogelijk dan te 
schieten. Het ging allemaal in fracties van seconden.

Dit keer werd de man zeker geraakt, want ik zag hem in elkaar zakken 
en op de grond vallen. Daarna bleef hij roerloos op zijn buik liggen. Ik 
ben toen met nog steeds getrokken dienstwapen op de man afgelopen 
en ik weet nog dat ik toen heb geroepen naar Ronny: ‘Het is voorbij! 
Wapens bergen!’ Ik stelde de meldkamer via mijn portofoon in ken-
nis van het feit dat de verdachte was neergeschoten en dat hij waar-
schijnlijk ter plekke was overleden. Uiteraard had ik ook om assistentie 
gevraagd aan de meldkamer. Vervolgens raapten we ons letterlijk bij 
elkaar en besloten ons opnieuw te splitsen om de omgeving van het 
plaats delict te gaan checken. Op mijn route trof ik in eerste instantie 
een vier meter lang lopend bloedspoor aan. Dit bleek te zijn van de 
voormalig bestuurder van de brommer. Deze volwassen man lag over 
de breedte van de weg en goed te zien was hoe zijn linkerhand precies 
door zijn polsbot was afgeslagen. Zijn linkerhand lag op een meter van 
de rest van het lichaam. De man was, naar later bleek, door het zwaard 
geheel doorboord en was vermoedelijk op slag dood. Ik ben vervolgens 
doorgelopen in de richting van waaruit hij vandaan was gekomen en 
bij een van de volgende woningen van een aldaar gelegen appartemen-
tencomplex, zag ik een man zittend op zijn stoel voor de deur van zijn 
woning. Toen ik hem aansprak en hij niet echt reageerde, zag ik dat 
hij ernstige verwondingen aan met name zijn hoofd had. Deze bleken 
later te zijn veroorzaakt door het zwaard van de dader. In een ander 
naast gelegen pand trof ik een man wiens rug en hoofd zwaar verwond 
waren. Deze man bleek na onderzoek eerst te zijn geslagen met de bijl 
tegen zijn hoofd en toen hij nog probeerde weg te komen, werd hij in 
zijn rug geslagen met het zwaard.

9 Zie ook de paragraaf over freeze-fight-flight in het hoofdstuk De geest centraal in het boek 
‘Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)’. 
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Als verdoofd deed ik mijn eerste onderzoeksronde om na een tijdje 
weer terug te komen bij de plek waar onze auto stond.

We zijn toen vlug van de plaats delict gehaald door collega’s en naar 
ons eigen bureau gebracht. Na een tijd heb ik naar huis gebeld en tegen 
mijn vrouw gezegd dat ik wat later thuis zou zijn. De Rijksrecherche 
zou diezelfde avond nog arriveren voor hun onderzoek en ik heb geluk-
kig van tevoren mijn vrouw nog kunnen zien.

Ik ben vervolgens teruggegaan naar het bureau van Heerlen, voor 
mijn verhoor verdachte. Toen ik werd opgehaald voor mijn verhoor, 
bleek Ronny al een uur in verhoor te zitten. Ik was op dat moment erg 
verward, omdat ik het liefst nog met Ronny wilde overleggen over de 
strategie voor het verhoor. Ik wilde ook aan hem vragen of we iets zou-
den verklaren of dat we zouden zwijgen. Maar Ronny had ik niet meer 
gezien of gesproken en ik besloot om mee te werken. Vervolgens werd 
ik verhoord door de Rijksrecherche.10 Ik speelde volledig open kaart 
over wat die middag was voorgevallen. Ik weet nog dat men me vroeg of 
ik het verhoor aankon of dat ik liever op een later moment erover wilde 
praten. Ik koos ervoor om het verhoor meteen te doen, omdat het dan 
meteen achter de rug was, maar vooral omdat ik nog steeds in de film 
zat voor mijn gevoel. Het verhoor duurde tot diep in de nacht.

Bij mijn thuiskomst midden in nacht zat ik nog zo boordevol adrenaline 
dat ik volledig over mijn vermoeidheid heen was. De halve nacht heb 
ik samen met mijn vrouw naar het nieuws op zowel lokale als lande-
lijke tv-zenders gekeken waar het incident het onderwerp van gesprek 
was. Na drie uurtjes slapen heb ik de dag erna urenlang in de tuin 
gewerkt. Iets wat ik eigenlijk nooit doe, want ik vind tuinieren geen 
leuke bezigheid. Maar die dag deed ik het als een bezetene. Ik weet ook 
nog dat ik totaal geen honger had en niets heb gegeten die bewuste en 
de voorgaande dag. Het spookte zo in mijn hoofd. Omdat ik gewoon-
weg niet wist of mijn schot de man had geraakt, belde ik met het team 
Forensische Opsporing. Ik moest gewoon weten of het een treffer was. 
Men vertelde me toen dat ik de man wel degelijk had geraakt in zijn 
knie en dat hij – hoe wonderlijk ook – kennelijk gewoon had kunnen 
doorlopen. Ik vermoed dat de adrenaline hier een rol in speelde. Op het 
moment dat ik hoorde dat ik wel raak had geschoten, viel een enorme 
last van mijn schouders.

10 Zie voor onderzoek naar het tijdstip van horen door de Rijksrecherche het rapport Horen 
van politieambtenaren na vuurwapengebruik van Smit e.a. uit 2015 (in het hoofdstuk 
Opbrengsten in ‘Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)’).
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De dagen daarna kreeg ik verplicht vrij en mijn vrienden en kennissen 
kwamen langs, waardoor ik keer op keer vertelde wat er was gebeurd. 
Het incident was onderwerp van gesprek, men toonde oprechte belang-
stelling.

Na een week verplichte rust ging ik weer aan de slag in de nachtdienst. 
Maar toen ik in een van de nachtdiensten tijdens de surveillanceronde 
samen met een collega onbewust langs de plek des onheils reed, voelde 
ik me opeens heel erg slecht. Mijn collega heeft me toen gelijk naar 
het bureau gebracht. Ik kreeg vervolgens vier dagen bureaudienst 
door te ruilen met een collega. Hierdoor hoefde ik niet de straat op. 
Daarna ging ik op vakantie. Ik weet nog hoe ik aan het einde van mijn 
vakantie er tegenop zag om weer naar het werk te gaan. Maar ik mocht 
terug naar het woninginbrakenteam (een afdeling van de recherche) 
waar ik geen uniform meer aan hoefde en ik vast in de bureaudienst 
terecht kwam. Er viel hierdoor een enorme druk van me af. Ik was 
klaar met het werk op straat. Overigens ben ik vrij kort na het incident 
weer de schietbaan op gegaan, verplicht. Er was voor mij een speciale 
schiettraining geregeld waarbij gebruik werd gemaakt van ‘poppen’ die 
schietend op je af komen. Deze training ging me goed af.

Na het incident veranderde ik qua gedrag, dit sloop er langzaam in. Ik 
kon minder verdragen en dat uitte zich vooral in een verbaal agressieve 
houding over allerlei zaken. Vooral mijn vrouw en jonge, kleine kinde-
ren hadden hier last van. Mijn vrouw is mentaal heel sterk en naar mij 
toe vaak hard in wat ze zegt. Ik denk dat dit ons gered heeft. Vooral door 
haar en voor de kinderen zocht ik hulp. Via het werk kwam ik terecht 
bij een psycholoog waar ik therapie kreeg. De gesprekken die ik daar 
had, waren erg waardevol voor mij. Ik had er echt iets aan.

Ronny en ik hoorden pas na negen maanden dat we niet vervolgd zou-
den worden. Die periode tot de uitspraak was echt een hel voor me. Er 
zijn destijds door de verantwoordelijken wel excuses aangeboden voor 
de lange duur van het onderzoek, want men zei dat de zaak al na een 
paar weken duidelijk was.

Enige tijd na mijn incident keek ik naar een tv-uitzending waarin het 
ging over een voorval waarbij de politie in een wilde achtervolging een 
dader een file injoeg. In dit programma hoorde ik alleen maar kritiek 
op politieoptreden. En terwijl ik naar de uitzending keek, ging ik totaal 
door het lint. Ik vond het zo onterecht dat men op die manier oordeelde 
over de politie en het onmachtgevoel door de wijze waarop de politie 
werd aangevallen. De kritiek van anderen hierop maakte me woedend. 
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Mijn vrouw, die toen van mij de volle lading kreeg, stelde me op dat 
moment voor de keuze: ‘Je kunt nu een uur met de hond buiten gaan 
wandelen om af te koelen – of ik vertrek met de kinderen.’ Ik ben gaan 
wandelen met de hond om te kalmeren en wist toen dat de hulp die ik 
had niet genoeg was.

Ik meldde het voorval bij de psycholoog die nog met me in een behan-
deltraject zat en ik werd doorgestuurd naar de politiepoli in Amster-
dam. Daar is men gespecialiseerd in het diagnosticeren van PTSS. 
Hier kreeg ik te horen dat ik een partiële PTSS heb en tevens werd 
geconcludeerd dat ik tegen een burn-out aan zat. Vanaf dat moment 
heb ik intensieve gerichte therapie gehad, een behandelplan van zes-
tien sessies. Tijdens de zestiende behandeling hoorde ik dat ik een 
eventueel vervolgtraject zelf moest betalen. Zowel de mededeling dat 
ik was uitbehandeld – wat voor mijn gevoel nog lang niet zo was – als 
het bericht dat ik verdere behandeling zelf moest betalen, heeft me 
enorm gefrustreerd.

Ondertussen liep mijn afkeuringstraject en werd ik uiteindelijk voor 
bijna twintig procent arbeidsongeschikt verklaard. Dit houdt overigens 
niet in dat ik een aantal uren niet meer hoef te werken; het betekent dat 
ik niet meer de straat op mag voor mijn werk met bewapening. Zowel 
gevoelsmatig als financieel heeft dit flinke gevolgen. Ik wilde agent 
worden, juist omdat ik niet op kantoor wilde werken. Dat ik dat niet 
meer mocht, was echt heel moeilijk te verteren. Ik sprong dan ook een 
gat in de lucht toen ik een leer-werk-traject bij de Forensische Opspo-
ring mocht doen. Ik kreeg de kans om mee te lopen bij het Permanent 
Autoteam (PAT). Geweldig vond ik het, het was echt mijn ding en ik 
leerde er binnen korte tijd heel veel. Deze werkomgeving heeft me erg 
goed gedaan. Ik ging er volledig voor, want hier wilde ik werken en 
er was me voorgehouden dat als ik het goed deed, ik hier mogelijk bij 
zou kunnen blijven. Ik heb in die tijd zeer goed werk verricht volgens 
mijn directe begeleiders en leidinggevenden. Zo goed, dat ik in mijn 
beoordelingsformulier vermeld kreeg dat men mij liever vandaag dan 
morgen wilde hebben als collega. Ik was voor hen de meest geschikte 
kandidaat.

Vervolgens kwam de reorganisatie, waardoor mijn droombaan uitein-
delijk in rook is opgegaan. Althans dat is wat men mij heeft gezegd. Er 
bleek daar maar één formatieplek te zijn, die een schaal 8 functie was. 
En ik had een schaal 7 rang. Het was me niet te doen om een schaal 
hoger en ik vroeg of ik met behoud van mijn schaal toch op deze plek 
geplaatst kon worden, bij het PAT ligt immers mijn hart nu ik niet meer 
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op straat kan werken. Maar dat ging niet en een collega met wel de 
juiste schaal kreeg de functie. Wat ik toen doormaakte, is zo moeilijk 
te beschrijven. Ik ervoer een enorme onmachtstrijd, iets wat misschien 
het beste te vergelijken is met het gevoel verraden te zijn. Ik voelde me 
volledig aan de kant gezet. Tegelijkertijd liep (en loopt nog steeds) de 
schadeclaimprocedure die hoort bij het PTSS-verhaal en ook dat gaf en 
geeft veel stress en onrust.

Gelukkig heb ik wel dagelijks fijne collega’s om me heen die me steu-
nen en niemand begrijpt waarom ik niet bij het PAT kon blijven. Ook 
ben ik blij dat ik aan de bel trok toen het echt slecht met me ging. 
Hierdoor kreeg ik de hulp die ik hard nodig had en ben ik aan het werk 
kunnen blijven.

Soms vraag ik me af hoe het met de omwonenden van de Laagstraat 
gaat. Want het is een sociaal zwakkere buurt waar mensen wonen die 
leven op de grens van leven en dood, als je het hebt over financiën en 
mogelijkheden. En dan denk ik aan de vrouw die de melding deed dat 
er een man op straat liep te zwaaien met een wapen. Zij had alles van-
uit het raam van haar woning gezien en heeft mij de onheilsplekken 
aangewezen. Dan voel ik compassie met haar omdat ik besef dat de 
mensen uit deze omgeving niet de hulp krijgen die wij als politiemede-
werkers hebben en dan zou ik graag bij de vrouw langs willen gaan om 
te vragen hoe het nou met haar gaat. Dat gevoel is een ander onmachtig 
gevoel en ik vermoed dat veel politiemedewerkers dit hebben en dat 
dit voor buitenstaanders niet zichtbaar is. Maar ook hiermee kunnen 
omgaan, is politiewerk.’







Mr. Anita LeeserGassan (1936) is oudkinderrechter. Tevens was ze 
 advocaat,  rechtercommissaris en vicepresident van de Rechtbank 
Amsterdam. Veerkrachtig of weerbaar zijn, betekent voor haar dat het 
de ene dag beter gaat dan de andere en dat je daarin balanceert. Ze 
weet zeker dat ook weerbare mensen soms een dag hebben van niet 
zo weerbaar zijn. Zelf overleefde ze tijdens de Tweede Wereldoor
log als Joods  meisje samen met haar moeder het concentratiekamp 
 BergenBelsen en het laatste transport. Door deze buitengewone erva
ringen ontwikkelde ze een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.



‘Onze kennis kan nooit verder gaan dan onze ervaring.’

John Locke



Ook weerbare mensen hebben soms een dag van niet 
zo weerbaar zijn…

Anita LeeserGassan – oudkinderrechter

‘Ik vind de politiemens een prettig type mens. Aan de ene kant stoer 
en aan de andere kant toch mens zijn. Maar ik heb in mijn carrière 
ook fanatiekelingen gezien. Fanatiek betekent voor mij ik moet en zal 
je  hebben. Dat roept bij mij een autoriteitsconflict op, zelfs als je rechter 
bent.

Een van mijn laatste zaken was een ‘noodweerzaak’. Het was een poging 
tot inbraak in een modezaak in de Bijlmermeer en een politiekoppel 
reed ernaartoe. De jongens ontsnapten op een scooter en werden door 
de politie klemgereden met de auto tegen het hek van de Arena. Ze 
vielen met en onder de scooter en vervolgens wilden de boefjes ver-
der vluchten te voet en ze splitsten zich. De agenten deden dit ook. De 
fanatiekeling schoot een van de jongens dood. Hij zei dat hij dacht dat 
de jongen een wapen trok, maar er is geen wapen gevonden. ‘Het was 
hij of ik’, zei de agent. Het begon bij mij al bij het klemrijden, wat in 
mijn ogen niet kon – want zoveel was er niet gebeurd. Vervolgens is 
psycholoog en veiligheidsdeskundige Jaap Timmer erbij gehaald om 
de verklaring van de agent te beoordelen. Het was niet uit te sluiten of 
de verdachte een wapen had. De agent bleef maar zeggen ‘het was hij of 
ik’. Hij had hem toch ook in een been kunnen schieten? De verdachte 
kwam in uniform naar de zitting. Ik vroeg hem op de zitting wat hij 
er nou zelf van vond. En hij bleef maar herhalen ‘het was hij of ik’. Hij 
had er geen zichtbare last van dat hij een mens had dood geschoten. 
Het kwam op mij over zonder enige vorm van empathie. We moesten 
noodweer honoreren. De politieman was niet bij de uitspraak. Ik heb 
die man ervaren als een stuk akeligheid en vond het moeilijk om hem 
gelijk te geven. Maar ja, zo is de wet. Hoe haal je het in je hoofd om voor 
een poging tot inbraak jongens met een auto klem te rijden? Wat ben je 
dan voor een fanaticus?
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Niet lang hiervoor hadden we een politieagent die in een flat in de 
Bijlmer was geroepen bij een meisje dat ontzettend te keer ging. Er 
bleek een man bij te zijn en de situatie escaleerde. Op deze zaak zijn 
naderhand veel reconstructies gedaan. Kortweg, de agent had gescho-
ten op de man en deze hield hier vervolgens een dwarslaesie aan over, 
waardoor hij verlamd was. Tijdens de zitting kwam het slachtoffer in 
zijn rolstoel. De betreffende agent was een goed uitziende politieagent, 
een stoere man. Het slachtoffer hadden we al eerder op film gezien bij 
de reconstructies, maar de politieman ging helemaal kapot tijdens de 
zitting door de aanblik van de man in de rolstoel. Ik kon die agent wel 
zoenen, omdat hij gewoon een mens was. Hij zat er echt mee. Hij is 
volgens mij zelfs uit dienst gegaan door dit incident. Deze zaak heeft 
me enorm geraakt.

De associatie is dat je als politieman natuurlijk gewoon je werk moet 
doen. Toch vind ik het verschil groot tussen de fanatiekeling en de 
andere agent die niet anders kon, maar die in ieder geval gewoon als 
mens reageerde. Je weet dat je als rechter moet doen wat je doen moet, 
maar ik gunde het de agent uit het eerste verhaal eigenlijk niet dat hij 
vrijuit ging. Dit kwam voor een deel voort uit zijn houding achteraf.

Ik kwam altijd graag op het politiebureau. Ik vind de sfeer heel leuk en 
het hele gedoe omtrent politie interessant, het soort mensen. Samen 
met politiecommissaris Kees Sietsma gaf ik cursussen op justitieoplei-
dingen. Een aardige man, we reden dan samen naar de cursuslocatie. 
Politiemensen zijn vaak interessante mensen, het type mensen waar ik 
op zichzelf graag mee omga.

Ik herinner me een enorme corruptiezaak waarin ik rechter-commis-
saris was. De politiechef in die zaak was een jonge vrouw, die ik op 
enig moment moest verhoren. De stoere mannen van haar basiseen-
heid overvleugelden haar helemaal. Ze kreeg nergens support en werd 
door die stoere kerels zo verschrikkelijk in de maling genomen. Tijdens 
een van de verhoren zei ik tegen haar dat ik zag dat het zo moeilijk 
voor haar was. Die vrouw ging aan mijn tafel kapot. Ik kwam haar later 
nog eens tegen bij een dag over huiselijk geweld en ze vertelde me hoe 
moeilijk ze het had gehad in deze zaak.

Mensen functioneren beter en zijn weerbaarder als ze niet zo one-
track-minded zijn: ondanks alle moeilijkheid toch menselijk kunnen 
blijven. Het macho ik-moet-en-zal-je-hebben roept bij mij een autori-
teitsconflict op. Want ik wil wel iemand terugbrengen naar de realiteit. 
Heel flauw. Bijvoorbeeld wanneer een politieman in zijn uniform en 
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met helm op binnenkomt bij de rechtbank om een tapvergunning te 
halen en dan zeg ik ‘Kunt u zich legitimeren?’ Als iemand zich zo groot 
maakt, dan heb ik daar moeite mee en dan denk ik doe maar gewoon.

In mijn moeilijke periode – toen ik tijdens de oorlog ondergedoken zat 
en later in het concentratiekamp – overleefde ik door stug door te gaan 
met ademhalen. We moesten voor elkaar blijven leven, mijn moeder 
en ik. Veerkrachtig of weerbaar zijn, betekent voor mij dat het de ene 
dag beter gaat dan de andere dag en dat je daarin balanceert. Het is 
niet zo dat er per definitie weerbare mensen bestaan en niet-weerbare 
mensen. Ik weet zeker dat ook weerbare mensen soms een dag hebben 
van niet zo weerbaar zijn.

Soms vraag ik me met oude herinneringen af of het nou een foto is of 
een film. Heb ik dit nou zelf onthouden of gehoord van anderen? Een 
voorbeeld. Er speelde in mei 2014 een theaterstuk Theater Na de Dam. 
Mijn onderduikzusje en ik werden daarover geïnterviewd vanwege ons 
oorlogsverleden. Toen kwamen we op haar tiende verjaardag. We zaten 
ondergedoken in een pension in de Alexander Boersstraat. Ik herinner 
me die verjaardag heel goed. We hadden een plank onder in een kast 
feestelijk ingericht. Ik had een lapje gemaakt met een 10 erop gebor-
duurd. Mijn onderduikzusje zei dat zij zich herinnerde dat we nougat 
voor haar hadden gemaakt. Dat kwam nu pas weer bij mij boven. Het 
was vanwege haar tachtigste verjaardag die we samen hebben gevierd. 
Ik had een nieuw lapje gemaakt, nu met een 80 erop en nougat erbij 
ingepakt voor haar. Het grappige was dat zij het lapje niet meer wist en 
ik me de nougat niet meer herinnerde. Dat was dus iets heel simpels, 
maar zo is het. En toch was het voor ons allebei net zo emotioneel.

In de periode dat ik nog werkte, waren er politiemensen die elkaar niet 
vertrouwden. Althans in de grote corruptiezaak waarover ik eerder 
sprak, verstopte men zelfs de sleutels van de bureaus voor elkaar. Dit 
veroorzaakte een sfeer van wantrouwen en zelf willen scoren. Het is 
voor mij de meest moeilijke context om te werken, als je niemand kunt 
vertrouwen. Dan wordt het erg moeilijk om contact te leggen en een 
vertrouwensband te hebben.

Ik moest een keer twee jongens verhoren over een schietpartij tijdens 
een overval. Een van de jongens ontkende en zat al een tijdje vast toen 
de ander werd aangehouden. Die bleef zich op zwijgrecht beroepen. Ik 
zei dat zijn vriend vastzat en dat het hem toch slapeloze nachten kon 
bezorgen als hij wist dat zijn vriend onschuldig vastzat. Hij keek mij 
aan en zei dat hij goed sliep. Ik heb toen gepraat met die jongen totdat 
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hij toch kwam met zijn verhaal. Hoe ik dat deed? Tja, dan was ik soms 
net een verkoopster.

Een jongen kwam op zitting met zijn petje achterstevoren, ging achter 
in zijn stoel hangen en hij maakte rare geluiden. Op die momenten 
voelde ik drift opkomen. Ik benoemde dat dan, wat zijn houding met 
mij deed. Ik zei dat ik best boos op hem kon worden, maar dat ik daar 
helemaal geen zin in had. Door dit te zeggen brak de ander open. Het 
zijn eigenlijk allemaal technieken. Ik had op dat moment niet hoeven 
te zeggen ‘Zet je pet af’.

En zoals bij de verdachte die ik goed kende en die zijn naam niet wilde 
zeggen. Ik stelde me toen voor met de naam van mijn collega. De man 
reageerde stomverbaasd, schoot in de lach, en zei ‘Mevrouw Leeser, 
u weet toch wie ik ben’ en begon vervolgens wel te praten.

Ik denk dat je behalve het gebruiken van technieken jezelf goed moet 
kennen. Of misschien is dat wel onderdeel van de techniek als je beseft 
dat je het aflegt met alleen autoritair reageren. Ik kreeg soms ook trai-
ningen hoe te handelen op zittingen. Daarnaast heb ik die techniek 
vanuit mijn opvoeding meegekregen. Mijn vader was een geweldige 
verkoper. Hij was advertentiereiziger voor het blad de Kampioen van de 
ANWB. Hij verkocht de naambordjes van hotels. Hij ging dan naar het 
Amstelhotel en gaf de receptioniste een tientje en vroeg of zij klanten 
wilde bellen en met hem doorverbinden. Dat wekte toch een andere 
indruk bij klanten dan met je koffertje langs komen.

De allerbelangrijkste karaktereigenschap die een politiemens beslist 
moet hebben, vind ik, is respect voor de mens. Ik denk dat dit zeker te 
leren valt. Hiervoor heb je invoelend vermogen, empathie en eerlijkheid 
nodig. Met eerlijkheid geef je als politiemens ook iets van jezelf, name-
lijk menselijkheid. Hoe je daarin de balans houdt, vind ik moeilijk te 
benoemen. Je wordt met heel veel situaties geconfronteerd. Je kunt niet 
alles laten binnenkomen – maar je wilt ook geen koude kikker zijn.

Ook voor mij was dat niet eenvoudig. Ik noem maar wat. Als kinder-
rechter zit je er iets dichter op. Ik was rechter in wat de eerste racisti-
sche moord genoemd wordt van dader Nico Bodemeijer, die de 15-jarige 
Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeijer doodstak. Deze gebeurtenis 
wordt elk jaar herdacht. Nico kwam een keer tijdens de verhoren kaal-
geschoren binnen. Maar ik wist dat zijn vader Joods was. Die vader was 
rond 4 mei altijd helemaal van de rel, want dan kwam alles weer boven. 
Toen die jongen plots kaalgeschoren binnenkwam, schrok ik heel erg. 
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Want haar eraf was een van mijn trauma’s. Als ze je haar eraf halen dan 
ben je geen persoon meer. Ik zeg altijd als dát met mij gebeurd was dán 
was ik doodgegaan. En ik zei dus tegen hem: ‘Goh, heb je je haar eraf 
gehaald, en wat zegt je vader daarvan?’ Ik legde dus mijn persoonlijke 
beleveniswereld op tafel. Zelfs de vader wist niet waarover ik het had, 
want die bleek niet dezelfde associatie te hebben. Later, tijdens de kof-
fiepauze van de terechtzitting, stevende de moeder van Nico op me af 
en vroeg iets over het postuur van het slachtoffer. Ik reageerde als door 
een wesp gestoken. Dat ze mij überhaupt erop aansprak, hoe haalde ze 
het in haar hoofd me aan te spreken. Dat gaf mijn persoonlijke beleving 
weer.

Ik was vroeger bevriend met voetballer Rinus Michels. Het was mijn 
eerste werkdag als advocaat en ik had rozen gekregen van mijn vader. 
Mijn eerste cliënte was een vrouw met negen kinderen die wilde schei-
den en een nieuw leven wilde beginnen. Ik vroeg haar of ze wel zeker 
wist dat ze wilde scheiden. ’s Avonds belde Rinus hoe het was gegaan. 
Ik vertelde hem hoe moeilijk ik het vond, die vrouw met negen kinde-
ren. Rinus zei: ‘Huilen kan iedereen maar jij kan iets voor haar doen.’ 
De balans vinden in wat ik kon doen voor mensen had betekenis. 
En dat lukt niet altijd, maar dat is professionaliteit. Dat het soms ook 
niet lukt, hoort erbij.

Zo was er een vrouw die werd voorgeleid voor drugssmokkel. Zij had 
een zoontje en vertelde dat haar kind die dag jarig was. Ik vroeg die 
vrouw of ze even wilde bellen om hem te feliciteren, omdat de jongen 
in een tehuis zat. Bleek dat hij in het Dorp zat bij Arnhem en dat hij 
doofstom was. Dat viel me zwaar. Ik heb toen de zitting geschorst en 
ben even gaan uithuilen bij een collega. Het was een heel vervelende 
situatie, maar de vrouw moest vast blijven zitten.

Journaliste Loes de Fauwe schreef een boek met verhalen11 over de 
 kinderen die ik in mijn periode als kinderrechter op zitting had, de 
kinderen die onder mijn toezicht stonden. Bijvoorbeeld het meisje dat 
zwaar mishandeld door de politie op handen gedragen naar buiten 
werd gebracht omdat ze te erg verwond was voor een brancard. Ik wilde 
bij mijn afscheid als rechter graag weten hoe het met deze kinderen 
ging. Loes en ik hebben ze opgezocht en Loes heeft dat in de verha-
lenbundel beschreven. Het raakt me dat het met sommigen ondanks 
de ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen toch niet goed is 

11 Fauwe, L. de (2010). Een moeilijke jeugd: De zoektocht van Anita Leeser, kinderrechter. 
Amsterdam: Bert Bakker.
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 gekomen – maar gelukkig met anderen wel. Het is niet mogelijk om 
het verdere verloop bij te houden. Dat moet je los laten.

Politiemensen blijven soms bezig met handelingen die ze hebben 
gedaan, had ik het niet zus of zo moeten doen. De verdachte heeft zich 
zelf gemeld bij de politie en heeft bekend dat hij het misdrijf heeft 
gepleegd. En vervolgens zegt hij dat hij niet goed verhoord is… Dat 
gebeurt in zaken en dan de balans vinden, is heel moeilijk. Dat is voor 
politiemensen zo en ook voor anderen, zoals rechters.’







Remmert de Wit (1968) is kerndocent van de Politieacademie. Hij geeft 
les in Weerbaarheid en IBT (Integrale Beroepsvaardigheden Training) 
en is mentor van een groep aspiranten die in februari 2015 in Apeldoorn 
startten met hun opleiding. Deze groep staat in het teken van de pilot 
‘vorming’, waarin sprake is van enige accentverschuivingen die te maken 
hebben met weerbaarheid. Volgens hem ligt de drijfveer van aspiranten 
vooral in zinvol bezig zijn en stilstaan bij wat je doet en wat het werk 
inhoudt.



‘De waarheid zet uit naarmate wij zelf groeien. Nooit achterhalen wij 
haar.’

Hella Haasse, in: Zelfportret als legkaart



Door de feedback leerde ik anders naar mezelf 
kijken…

Remmert de Wit – kerndocent Politieacademie

‘Weerbaarheid staat voortdurend centraal met haar drie pijlers: fysiek, 
mentaal en moreel. Ik ben ervan overtuigd dat bewust stilstaan bij het 
mentale en zingevingsaspect, groot effect heeft op de vorming van 
onze agenten. Het is zo belangrijk om zelf te weten waar je voor staat 
en je bewust te zijn van je innerlijke kompas. Daarnaast is mentale 
veerkracht en een gezonde leefstijl essentieel om een goede balans te 
houden.

Deze omslag is nu gemaakt binnen de opleiding en ik noem de 
methode waarop wij lesgeven vormingsonderwijs. Want het is geen 
afzonderlijke les vorming, maar het is aandacht voor morele, fysieke 
en mentale vormgeving in elke les die de aspirant volgt. Het geleerde 
wordt tegelijkertijd toegepast, studenten krijgen opdrachten mee en 
moeten zelf dilemma’s aandragen. Wij hebben ons hierin laten inspi-
reren door Annika Smit van het Programma Versterking Professionele 
Weerbaarheid.

Groepsdynamica en kwetsbaarheid zijn belangrijke speerpunten in 
de opleiding. Overigens was dit altijd al zo, maar het is nu explicieter 
gemaakt. Aspiranten zijn heel verschillend in wat ze vertellen in de 
groep en hoe ze ervaringen delen. Ik vroeg bijvoorbeeld tijdens een 
les aan een aspirant hoe zijn stage was verlopen en of hij nog iets bij-
zonders had meegemaakt. Deze antwoordde ontkennend. Bij doorvra-
gen bleek de jongen een lijkvinding te hebben meegemaakt, terwijl 
hij nog nooit een ‘dooie’ vooraf had gezien. Dit had meer indruk op 
hem gemaakt dan aanvankelijk bleek. Een andere studente vertelde uit 
zichzelf over een zaak die veel impact had. Ze had meegeholpen bij de 
noodhulp in een suïcidezaak op het treinspoor van een 16-jarig meisje. 
Ook mocht ze mee naar het ‘slecht-nieuwsgesprek’ bij de ouders. Dit 
was heftig en de studente besloot na een aantal weken nog een keer 
terug te gaan naar de ouders om te informeren hoe het met hen ging. 
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Dit was zowel voor haar als de ouders goed geweest. De drijfveer van 
aspiranten ligt vooral in zinvol bezig zijn en stilstaan bij wat je doet 
en wat het werk inhoudt. Iedere agent heeft wel een ‘Koninginnedag 
2009’-verhaal. Hoe je omgaat met de traumatische gebeurtenissen in 
je werk, is bepalend voor hoe je erin staat.

Vaardigheden kun je trainen. Enerzijds zijn er fysieke technieken, bij-
voorbeeld handboeien omdoen en wetten kennen. Anderzijds is er de 
vorming die vooral met mentale technieken te maken heeft: hoe kun 
je jezelf trainen om je focus op je taak te houden in lastige situaties maar 
ook in het dagelijkse leven? Een hele belangrijke is: hoe ga je om met en 
herstel je van stress? Dit is vergelijkbaar met professioneel bezig zijn met 
sport. Zelf heb ik een sportachtergrond en ben ik altijd intensief bezig 
geweest met karate. Als sporter is het belangrijk dat je je bewust wordt 
van mentale processen waarbij stressreductie een belangrijke rol speelt. 
Dit geldt ook voor de executieve beroepen in de politieorganisatie.

Ook voor docenten is de nieuwe manier van lesgeven een omslag. Som-
mige docenten hebben al jarenlang dezelfde lesmethode. In het nieuwe 
project, dat geleid wordt door commissaris Stefan van Zanten, zal wor-
den geprobeerd om op één lijn te komen als het gaat om lesgeven en 
vorming. Dat is geen makkelijk proces, want innerlijke overtuiging 
speelt hierbij een grote rol.

In Eindhoven loopt sinds vorig jaar een pilot en daar draaien aspiran-
ten werkweken van 38 uur waarin meer praktijk wordt gedaan en ook 
veel aandacht is voor bijvoorbeeld sporten en gezonde voeding. De aspi-
ranten hebben hier bij toerbeurt ‘piket’, worden bij incidenten opge-
piept en lopen mee met de agent op straat. De studenten zijn hier erg 
enthousiast over en ik ben het afgelopen jaar vaker door aspiranten in 
Apeldoorn gevraagd wanneer we hier starten met een project.

We zijn nu een half jaar aan de slag met de groep in Apeldoorn. Feitelijk 
zijn we informeel met vormingsonderwijs begonnen. De aspiranten 
gaan hier zes uur per week sporten. Mijn collega en ik zijn regiedocen-
ten, hetgeen het beste te vergelijken is met mentoren. We begonnen 
tijdens de twee introductieweken met een speciaal programma en de 
rode draad was fysiek, mentaal en zingeving. Dit werd vanaf het eerste 
moment zo geïntroduceerd. De eerste dag begon om zeven uur in het 
zwembad, waar de aspiranten een fysieke uitdaging kregen. Daarna 
trokken we de bossen in en kwam groepsdynamica aan bod. Weerbaar-
heid stond constant centraal en er werd doorlopend teruggekoppeld. 
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Hierdoor ontstond een groep mensen12 die enorm naar elkaar toe-
groeiden.

Het mentale aspect van de introductieweken was anders dan voorheen. 
We gaven de groepsleden opdracht om zichzelf te presenteren door een 
wie, wat en hoe ronde te doen. Hier stond de volgende vraag centraal: 
Wat heeft jou gevormd tot nu toe? Ook de docenten presenteerden zich 
en stelden zich kwetsbaar op en lieten echt iets van zichzelf zien aan de 
groep. Dat ging diep en we hebben hierdoor veel mooie verhalen gekre-
gen. Die varieerden van een pestverleden en adoptie tot een verhaal 
over een militaire diensttijd in Afghanistan. Het delen van die verhalen 
heeft hele bijzondere verbindingen teweeggebracht. Tussen aspiranten 
onderling, tussen docenten en aspiranten maar ook tussen de docen-
ten onderling. Waar we eerder afstand hielden omdat dit nu eenmaal 
gebruikelijk was in de relatie docent-student, leerden we nu dat verbin-
ding zoeken en die behouden mooi en waardevol is. We hebben tijdens 
die weken de kernwaarden van de nationale politie bij de kop gepakt. 
Wat betekenen moed, verbinding, integriteit en betrouwbaarheid voor jou? 
En dit afgezet tegen de drie pijlers van weerbaarheid.

In de opleiding zijn briefing en debriefing toegevoegd. Dat betekent 
dat we de dag om 8 uur starten met briefen en we beginnen altijd met 
een rondje welbevinden. Hierdoor worden zaken sneller gesignaleerd. 
Zoals bijvoorbeeld de keer dat een naaste van een aspirant was over-
leden en bij een ander waar iets was met de partner. Dit soort zaken 
worden dan aangegeven en het is goed dat je collega’s dit weten, zodat 
er rekening mee kan worden gehouden. In het begin duurde de brie-
fing wat langer, maar nu zijn we binnen 20 tot 30 minuten klaar. Ook 
kwam er door de briefing bepaalde problematiek van aspiranten naar 
buiten en we hebben hier professionele hulp op kunnen inzetten. Iets 
wat we zonder briefing wellicht niet hadden gemerkt aan de medewer-
ker. Het is gewoon heel moeilijk om een masker op te houden als er 
expliciet naar je welbevinden wordt geïnformeerd.

De groep leert dat kwetsbaarheid tonen een teken is van moed. De aan-
pak maakt dat de groepsleden krachtiger worden. We hebben ook geko-
zen voor een buddysysteem en mensen kiezen zelf wie ze als buddy 
willen. Tevens zijn de docenten zelf ook lerende in de groep, je moet 
je er dan wel voor openstellen. In mijn teamcluster van docenten gaat 
men er heel goed mee om. De docenten zitten vaak bij de briefings en 

12 Zie ook het hoofdstuk Weerbaarheid van de groep in het boek ‘Weerbaarheid onderzocht 
(2010-2015)’.
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debriefings. En ook docenten krijgen feedback. Dat was wennen, want 
ook dat hadden we niet vaak meegemaakt. De effecten hiervan vind ik 
erg positief, door de feedback leerde ik anders naar mezelf kijken.

In de vijfde week van de opleiding zijn we met de hele groep naar de 
Tuin van Bezinning in Warnsveld geweest. De studenten hadden de 
opdracht gekregen om in hun eigen team in de basiseenheid op zoek 
te gaan naar het verhaal van een overleden collega van die eenheid. Het 
was een heel bijzondere ervaring om vervolgens met iedereen bij de 
gedenkplaats van die overleden collega te staan. Om van de aspirant, 
die zich erin had verdiept, iets te horen over de wijze waarop de persoon 
om het leven was gekomen.

In de opleiding is veel aandacht voor sporten en er is een voedings-
consulente die komt lesgeven over eten en slapen. Ook is er bijvoor-
beeld gesproken over rookgedrag. Ik had de illusie dat we mensen hier 
makkelijk van af zouden helpen, maar dat blijkt veel moeilijker dan ik 
dacht. Daarnaast ben ik me ervan bewust dat ze ook mens zijn en mens 
mogen blijven.

Zelf vind ik het fantastisch dat ik me in mijn werk mag verdiepen in 
zingevingsaspecten. Ik was hier al langer mee bezig en dat het thema 
nu zo belangrijk is geworden voor de opleiding, stemt mij heel blij. 
De andere docenten zijn er wisselend over, bij de één gaat het vanzelf 
en de ander heeft tijd nodig om eraan te wennen. Het levert absoluut 
een wezenlijke bijdrage aan de groep. Ik weet zeker dat de manier 
waarop we nu bezig zijn al een enorme verrijking is. Zowel voor de 
aspiranten als voor de docenten.’







Mr. Job Knoester (1968) is strafrechtadvocaat bij Knoester & Van der 
Hut Advocaten en behandelt met name zeden en levensdelicten. Hij 
heeft een bijzondere expertise in tbs en cold case zaken. Daarnaast is hij 
gastdocent bij Fontys Hogeschool Journalistiek en doceert hij cursussen 
voor de advocatuur en strafrecht specialisten. Ook schrijft hij commen
taren voor vakbladen en is hij sinds juni 2015 lid van het college van 
het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Hij vraagt 
zich af of de politiemens – gezien de opleiding, beloning en training die 
hij krijgt – voldoende is toegerust voor de zware en vaak centrale rol in 
onze samenleving.



… want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren…

Willem Elschot, in: Het huwelijk



Daarom geloof ik ook dat politiemensen echt goed 
willen doen…

Job Knoester – strafrechtadvocaat

‘Een rechercheur zei 26 jaar geleden tegen me dat ik veel te eigenwijs 
was om bij de recherche te werken. Ik werd destijds als getuige gehoord 
naar aanleiding van een mishandeling in het openbaar vervoer. Ik weet 
niet of de rechercheur gelijk had. Uiteindelijk werd ik advocaat en al 
zeg ik vaak dat ik niet eigenwijs ben, bevestigt dit misschien juist wel 
mijn eigenwijsheid. Ik hoop dat politiemedewerkers van nu over mij 
niet hetzelfde oordelen als de rechercheur van destijds, juist omdat ik 
opensta voor de mening en waarheid van een ander.

Het opkomen voor mensen, of het nu verdachten of nabestaanden 
zijn, geeft me energie. Hoe dat komt, weet ik niet. Toch gaat het mij 
soms niet in de koude kleren zitten. Dan realiseer ik me heel goed dat 
politiemensen doorgaans nog veel vaker en intensiever worden gecon-
fronteerd met ellende en leed. Ik lees teksten, zie foto’s en bekijk dvd’s 
met verhoren in de dossiers die ik onder ogen krijg. Hulpverleners en 
politiemensen hebben dan al contact gehad met slachtoffers, of troffen 
de lichamen aan op de plaats delict. Soms zijn dit zelfs kinderen en zij 
bekijken in andere gevallen urenlang beeldmateriaal van kinderporno, 
om maar een paar zijstraten te noemen.

Door mijn zorgzame karakter en mijn sterke persoonlijkheid kan ik 
de heftigheid van de zaken en emoties in en van mijn werk doorgaans 
goed een plek geven. Evenals de kritische en soms zelfs vijandige reac-
ties vanuit de samenleving. Ik ben vooral veerkrachtig omdat mijn 
geliefde mij volledig steunt en aanvult. Hierdoor voel ik me completer. 
Ik zorg de helft van de week voor mijn kinderen en als zij er zijn, heb-
ben ze mijn volle aandacht. Door de tijd die ik met hen en mijn vrouw 
doorbreng, kan ik loskomen van de heftige indrukken en emoties van 
mijn werk. Ik woon aan de duinen, vlak bij het strand. Alleen al de geur 
en het geluid van de zee geeft mij rust in mijn hoofd. Dat is dan ook de 
plek waar ik vaak te vinden ben in mijn vrije tijd.
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De politie en de advocatuur hebben denk ik iets gemeen. De wereld 
zou er veel beter uitzien als politie helemaal niet nodig was. En nu ik 
dan toch openhartig ben, geef ik toe dat ik ook de advocatuur in onze 
samenleving een noodzakelijk kwaad vind. Ik heb me binnen mijn 
rechtsgebied gespecialiseerd op het terrein waar ik de meeste affiniteit 
mee heb. In mijn zaken kom ik op voor verdachten, al dan niet met een 
veronderstelde stoornis, en personen die zeggen dat ze ten onrechte 
veroordeeld zijn. Dan kom je al snel uit bij zaken waarin geweld, moord 
en doodslag, verkrachting en andere zedenzaken spelen. Tevens werk 
ik voor nabestaanden, waarbij het vaak gaat om zaken met emoties. Ik 
kan nu minder kil dan vroeger verhalen aanhoren en dossiers bekijken. 
Natuurlijk kan en moet ik een zaak professioneel en zakelijk benade-
ren. Toch komt het geregeld voor dat de rillingen over mijn lijf lopen 
en ik kippenvel krijg. Dit gebeurt ook als sommige cliënten me hun 
levensverhaal vertellen. Jaarlijks sta ik tientallen tbs’ers bij. Hoewel ik 
het niet wetenschappelijk kan onderbouwen, durf ik te stellen dat de 
tbs’er die dader werd nagenoeg altijd slachtoffer van zijn persoonlijke 
omstandigheden was voordat hij een delict beging. En sowieso was hij 
slachtoffer van een bijzonder onveilige situatie die ik niemand toewens. 
Daarmee impliceer ik niet dat ‘het’ altijd komt door een slechte jeugd, 
maar wel dat ik de andere kant van het verhaal ken als het gaat om het 
specifieke specialisme van mijn praktijk.

Ik denk dat politiemensen die kiezen voor een vak dat zo zwaar is, 
dit eerst en vooral doen vanuit een grote betrokkenheid en passie. 
Daarom geloof ik ook dat politiemensen echt goed willen doen. Uit-
zonderingen natuurlijk daargelaten. Tegelijkertijd vraag ik me wel af 
of de politiemens – gezien de opleiding, beloning en training die hij 
krijgt – voldoende is toegerust voor de zware en vaak centrale rol in 
onze samenleving.

In het strafproces vormt het (schriftelijke) werk van de politie veelal de 
basis waarop wordt beslist. In landen om ons heen wordt zeker in zware 
strafzaken op openbare zittingen uitgebreid onderzoek gedaan. Neder-
land heeft er om proceseconomische redenen voor gekozen de rechter 
als hoofdregel te laten beslissen op grond van processen-verbaal van de 
politie. Als getuigen al worden gehoord, gebeurt dat vaak in het beslo-
ten kabinet van de rechter-commissaris. Het horen van getuigen op een 
openbare zitting is uitzondering. Dat betekent dat procesdeelnemers 
groot vertrouwen moeten hebben in het werk van de politie. Ik ben 
van mening dat opleidingsniveau niets zegt over (emotionele) intelli-
gentie. Toch vraag ik me wel af of het verschil in opleidingsniveau en 
beloning niet te groot is tussen politieambtenaren die de basis creëren 
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voor het strafproces, en degenen die hier in de laatste fase mee aan de 
slag gaan: Openbaar Ministerie, advocatuur en rechters. Hiermee doel 
ik niet op een proces-verbaal met taalfouten, want het gaat voor mij om 
veel wezenlijkere dingen.

Sinds een aantal jaren bekijk en beluister ik altijd de op dvd’s en andere 
gegevensdragers opgenomen verhoren van verdachten, aangevers 
of getuigen. Ik maak hierbij zelden mee dat het schriftelijke proces- 
verbaal overeenkwam met de opnames. Vaak verschilt het op cruciale 
punten. Zo was er een zaak waarin ik een verdachte bijstond die werd 
beschuldigd van het plegen van ontucht met een minderjarige, jonger 
dan 16 jaar. De vraag was niet of er seksueel contact was geweest maar 
of het seksueel contact voor of na het 16e levensjaar had plaatsgevonden. 
Tijdens opname van het verdachtenverhoor hoorde ik diverse zinsne-
den waarin de aangeefster duidelijk liet merken erg slecht te zijn in het 
schatten van tijd en dingen in de tijd terugplaatsen. Dit was door de 
politieambtenaren niet in het proces-verbaal geschreven.

Recentelijk stond ik een cliënt bij die werd verdacht van het plegen van 
ontucht met zijn volwassen maar zwakbegaafde dochter. In het pro-
ces-verbaal stond dat cliënt had gezegd dat hij haar bij haar borst had 
gegrepen. Nadat ik het verhoor had bekeken en beluisterd, bleek de 
zaak echter iets genuanceerder te liggen. In het proces-verbaal was niet 
vermeld dat cliënt had verteld dat hij dicht tegen zijn dochter aan op 
de bank had gezeten en dat cliënt op het moment dat hij de afstands-
bediening wilde pakken per ongeluk de borst van zijn dochter aan-
raakte. Ik kan talrijke illustratieve voorbeelden noemen.

Politiemedewerkers worden niet bepaald geprikkeld om hun werk in 
het vervolg beter en/of eerlijker te doen. Want waar in de genoemde 
gevallen fouten werden gemaakt, heeft de rechter hier niet of nauwe-
lijks consequenties aan verbonden (dit blijkt uit rechtspraak). Je kunt je 
afvragen wat erger is. Er zullen ongetwijfeld, net als bij iedere beroeps-
groep, ook bij de politie rotte appels in de mand zitten. Medewerkers 
die willens en wetens de boel voor de gek houden en daarmee een aan-
slag plegen op het beginsel van eerlijk proces en dus een rechtvaardige 
samenleving. Ik ga er echter van uit dat als dit soort fouten worden 
gemaakt, het geen kwade opzet is maar oprecht handelen van poli-
tiemensen in hun streven om daders te vinden. Dat neemt niet weg 
dat de maatschappij verlangt dat het recht op een eerlijk proces wordt 
gewaarborgd. Daarom verdient elke vorm van inbreuk hierop, ook als 
het politieoptreden door ‘niet opzettelijke’ fouten betreft, aandacht. 
Als de politie wordt aangesproken op gemaakte fouten, lijken echter de 
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gelederen te sluiten en vindt als het ware een proces van externalisatie 
plaats. Als professioneel toeschouwer van het politiehandelen consta-
teer ik dan dat op krampachtige wijze wordt geprobeerd om verkeerde 
beslissingen, vergissingen of fouten toe te dekken. Op dit moment heb 
ik de indruk dat niet of veel te laat door de politie wordt toegegeven dat 
er ook binnen hun organisatie fouten worden gemaakt die grote gevol-
gen hebben. Ik vermoed dat dit voortkomt uit angst voor bijvoorbeeld 
interne groepsdruk en negatieve publiciteit.

De rechter wil meestal van een dader zien dat hij inzicht heeft in hoe 
dingen fout konden gaan. Want inzicht biedt hoop voor de toekomst. 
Datzelfde mechanisme zou feitelijk moeten gelden voor de politie. Vol-
ledig voorkómen van fouten in politiewerk, al moet hier altijd naar wor-
den gestreefd, is onmogelijk. Ieder door de politie misplaatst gepleegd 
geweld is vreselijk. Als een burger daarbij overlijdt, noemt men het 
een ramp. Denk aan het overlijden van de Arubaan Mitch Henriquez 
tijdens een aanhouding door de Haagse politie. In de Haagse Schil-
derswijk wordt al jarenlang aandacht gevraagd voor toepassing van 
buitenproportioneel geweld door de politie. Zeer recent pas gaf de 
Haagse burgemeester Van Aartsen in de gemeenteraad toe dat hiervan 
sprake is. Aan de andere kant zal de samenleving moeten accepteren 
dat geweldsincidenten zich voordoen. We mogen dan wel van de politie 
verwachten dat alles wordt gedaan om dat te voorkómen.

Ik ben opgevoed met de gedachte dat de politie je beste vriend is. Dat 
is wat ik ook mijn kinderen meegeef. In de basis verdient de politie res-
pect voor haar optreden. Op momenten dat politieambtenaren al dan 
niet opzettelijk onjuist verslag doen van verhoren van verdachten of 
getuigen, komt mijn opvoedingsgedachte onder druk te staan. Zeker 
als ik zie dat de politie onvoldoende blijk van inzicht geeft over de nood-
zaak om het in de toekomst beter te doen. Datzelfde gevoel heb ik als 
de politie uit een soort automatisme direct ontkent dat fouten worden 
gemaakt zoals dit vóórkomt in zaken waarbij zij het geweldsmonopolie 
hanteert.

De politie verricht belangrijk, moeilijk en zwaar werk. Daar ben ik van 
overtuigd. Ook wil ik graag geloven dat men het goede wil doen. Vaak 
verlang ik naar wat ik als kind voelde, dat de politie mijn beste vriend 
is. Ik denk dat ik dit eerder zou hebben als politieambtenaren beter 
beloond worden, meer of betere opleidingen en trainingen krijgen. 
Dan past het beter bij de verantwoordelijke functie die het is. En ik vind 
het essentieel dat politieambtenaren beseffen wat de noodzaak is van 
het recht op een eerlijk proces en de invulling daarvan.’







Commissaris Alain Remue (1964) is hoofd van de Cel Vermiste Per
sonen, het steunpunt van de Federale Politie in België. Deze afdeling 
houdt zich specifiek bezig met verontrustende verdwijningen, de iden
tificatie van nietgeïdentificeerde lichamen en/of lichaamsdelen en de 
identificatie van mensen met geheugenverlies. Af en toe kan het flink 
knallen in zijn team. Maar alles wordt altijd uitgepraat, want: ‘we geven 
elkaar koste wat kost mentale rugdekking’. Dat is wat volgens hem zijn 
team zo veerkrachtig maakt.

Stressteam

Het ‘stressteam’ is een Belgische federale politiedienst bestaande uit psycho-

logen en maatschappelijk assistenten die het politiepersoneel ondersteunen. 

Er wordt opvang geboden bij crisisincidenten en therapeutische begeleiding 

georganiseerd voor politiemensen. De medewerkers zijn professionals die na 

een psychologieopleiding een therapieopleiding hebben afgerond. Ze zijn 24/7 

bereikbaar. In crisissituaties komt het stressteam ter plaatse en wordt er kort 

psycho-educatie gegeven over de mogelijke gevolgen van hetgeen de betreffende 

politiemedewerker heeft meegemaakt. Hierdoor is dan al het contact gelegd en 

daardoor is de drempel naar het stressteam nadien minder groot. Er worden ook 

lastige thema’s binnen de politie behandeld. Behandelonderwerpen zijn voorna-

melijk stressproblemen, PTSS, burn-out, depressie en angstproblematiek. Ook 

slachtoffers van pesterijen komen bij het team terecht. Op preventief vlak wor-

den de moeilijkere beroepen van dichterbij gevolgd en geeft men cursussen als 

stressbeheer, suïcidepreventie en burn-outpreventie.





Ieder lid van mijn team mist een hoekje…

Alain Remue – commissaris in België

‘In mijn team is alles bespreekbaar. De groep hangt sterk aan elkaar en 
ik vind de sfeer in het team essentieel.13 Zelfs meer dan de kwaliteit van 
het werk. Wij doen zelf de selectiegesprekken voor nieuwe teamleden 
en als de dood je niks doet, hoor je niet bij ‘ons’. Hoe je tegen de dood 
aankijkt, is relevant voor mij. Mijn mensen worden dus ook niet aan-
gewezen, dit werk moet je willen doen en de stap hiertoe zet je zelf. Ik 
heb een fantastisch team, iedere medewerker zet zich in voor de volle 
honderd procent. Emotionele stabiliteit is de basiskwaliteit, wil je deel 
uitmaken van de Cel Vermiste Personen. Dit betekent niet alleen dat 
je enorm gedreven bent in je werk, maar dat ook je partner het moet 
zien zitten. Want er zijn dagen dat we constant van huis zijn. De eerste 
zes maanden na de start loopt de nieuwe medewerker mee in een soort 
leertraject. Dit geeft hem of haar de kans om zich aan te passen aan de 
nieuwe werkomgeving en stap voor stap te leren verantwoordelijkheid 
voor het werk te nemen. We bewaken elkaar en er is veel sociale con-
trole in mijn team. Ik zeg wel eens dat elk teamlid een hoekje mist, dat 
is noodzakelijk om in mijn team te kunnen werken. Want we zijn niet 
perfect.

We werken landelijk en hebben twee tot drie ernstige zaken per week 
en ongeveer drie nieuwe vermissingen per dag. Gelukkig worden de 
meeste mensen snel in levende lijve teruggevonden. Dit neemt niet 
weg dat we jaar in jaar uit ook een fiks aantal doden meemaken en 
dat er een groep mensen is die nooit wordt teruggevonden. Ik weet uit 
eigen ervaring hoe het is als ouders bij je komen staan terwijl je aan het 
werk bent. Bijvoorbeeld als je al een week aan het dreggen bent en de 
vermiste nog steeds niet is gevonden. Ze vragen je hoe hun kind eruit 
ziet als het uit het water gehaald wordt. In die dagen hoor je zoveel over 
het kind dat het bijna een kind van jezelf is geworden. Ik kan je  zeggen 

13 Zie ook het hoofdstuk Weerbaarheid van de groep in het boek ‘Weerbaarheid onderzocht 
(2010-2015)’.
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dat op die momenten dit werk nooit routine zal worden. Ik maak situa-
ties niet mooier dan ze zijn, want eerlijk zijn tegen nabestaanden is 
voor mij absolute noodzaak. Een waterlijk ziet er monsterlijk uit. De 
natuur tast een lichaam aan, het is vreselijk om te aanschouwen. Als 
iemand me vraagt hoe dit is, dan zeg ik dat het verschrikkelijk is, hoe 
moeilijk ik dat ook vind. En dit soort vragen krijgen wij geregeld, het 
hoort bij ons werk.

In België werken we met een ‘stressteam’. Dit team komt in actie na 
ernstige incidenten en de psychologen en deskundigen gaan dan aan 
de slag met de betrokken politiemensen. Mijn mensen hebben mini-
maal twee keer per jaar verplicht een gesprek met psychologe Sara 
Belmans van het stressteam. En vaker met haar spreken kan ook. In 
aanvang waren er medewerkers die dachten dat het niet nodig was. 
Maar dit veranderde al snel, iedereen is blij met Sara en ze loopt zelfs 
geregeld een dag mee in het team. Gewoon om te kijken hoe wij ons 
werk doen. Ook gaat ze wel eens mee naar een borrel. Dit is trouwens 
iets wat ik geregeld met mijn afdeling doe. Ik gooi dan tijdens een rus-
tige vrijdagnamiddag de tent dicht om met mijn teamleden friet te 
gaan eten in een eetcafé. Wederom een verplichting, want we doen dit 
onder diensttijd. Ongeveer twee uur stel ik verplicht en daarna is het 
vrije tijd en heeft men de keuze na te borrelen of weg te gaan. Ik vind 
dit soort momenten nodig, ons werk is zo intensief en we komen vaak 
niet toe aan iets gezamenlijks als vorming. Dit is een soort vorming en 
het versterkt de onderlinge band. Voor de hectiek van dit werk is vor-
ming noodzaak. Tenslotte zijn we als familie van elkaar.

Als je zo intensief samenwerkt als wij en er de nodige werkstress is 
door de inhoud van het werk, leidt dit geregeld tot onderlinge botsing. 
Vooral omdat we allemaal mensen zijn met sterke karakters. Hierin 
heb ik één regel: onenigheid op de werkvloer betekent dat de buiten-
deur dichtgaat en dat blijft zo totdat het conflict is opgelost. Storing 
van buitenaf kunnen we daar niet bij hebben. Deze methode werkt, wij 
praten zaken áltijd uit. Hierdoor is de groepsdynamiek groot. Je zou 
ons kunnen zien als een constante interventiegroep, we geven elkaar 
no matter what mentale rugdekking. Dit is in mijn beleving wat mijn 
team zo veerkrachtig maakt. Daar ben ik trots op.

Cel Vermiste Personen blijft mijn kindje. Tot een paar jaar geleden 
wilde ik tot aan mijn pensioen in dit team werken. Ik ben er nu nog 
niet uit, soms denk ik aan verandering, een andere plek waar ik mijn 
carrière kan afsluiten. Dit heeft alles te maken met de dood van  Olivier 
Rouxhet, voormalig duiker van de Civiele Bescherming. Olivier was 
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mijn maat en collega. Hij was een ervaren duiker en kwam om het 
leven in 2011 tijdens de zoektocht naar Amélia en Alyssa, twee ver-
miste meisjes. Ik had de leiding over dit onderzoek. We werkten al vijf-
tien jaar samen en ik was ter plaatse toen het ongeval gebeurde. Ik heb 
de reddingspogingen gezien en ik zie nog het gezicht van Olivier voor 
me toen ze hem naar boven hadden gehaald. Hij leefde op dat moment 
nog en toch wist ik al dit komt niet meer goed. Het was een heel bizar 
moment. Naarmate het water wegzakte om Olivier te redden, zakte 
mijn ‘gehoor’ weg. Er was minutenlang volledige stilte in mijn hoofd 
en mijn geluid kwam pas terug toen ik de sirenes van de hulptroepen 
hoorde naderen. De eerste week en tijdens de begrafenis was er veel 
saamhorigheid. Dit incident heeft ons team veranderd.

Ondertussen ging het niet goed met me, ik verloor op vakantie van 
de ene op de andere dag mijn haren. Bij het ontbijt zei mijn vrouw: 
‘Joh je ziet er niet uit, hoe heb jij je haren laten knippen?’ en ik wreef 
over mijn hoofd en de haren vielen met plukken tegelijk uit. Ik ben 
vervolgens door artsen volledig binnenstebuiten gedraaid en er werd 
geen onderliggende ziekte gevonden die mijn haaruitval kon verkla-
ren: het kwam door de stress veroorzaakt door de dood van Olivier. De 
volgende grote klap kreeg ik toen de procureur van Luik het geweer 
van schouder veranderde: mijn collega, drie andere verantwoorde-
lijke politie medewerkers en ik werden vervolgd en voor de rechtbank 
gedaagd. Er werd ons toebrengen ‘van slagen en verwondingen, 
niet opzettelijk en met de dood tot gevolg’, ten laste gelegd. We heb-
ben in die periode veel steun gekregen, zelfs van onze hoogste baas, 
 commissaris-generaal van de Belgische federale politie Catherine de 
Bolle. Er kwamen massale steunbetuigingen via sociale media en er 
was enorme media belangstelling. Politiek gezien lag deze zaak uiterst 
gevoelig. Uiteindelijk is de zaak afgeblazen en zijn mijn collega en ik 
buiten vervolging gezet.

Eind goed, al goed; het heeft mij echter gebroken. Ik dacht altijd dat ik 
een olifantenvel had, maar door de dood van Olivier en de nasleep hier-
van weet ik dat dit niet zo is.14 Ik ben anderhalf jaar geleden volledig 
ingestort. Het was een combinatie van burn-out en posttraumatische 
stress. Ik ben erg ziek geweest, ik had ernstige hyperventilatie en ik 
ben minstens twintig kilo afgevallen door de ellende. Door dit alles 
was ik zes maanden uit de running. Een periode waarin ik overigens 
veel steun had van familie, vrienden en collega’s en veel contact had 

14 Zie ook de hoofdstukken De geest centraal en Weerbaarheid: drie domeinen in verbinding 
in het boek ‘Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)’. 
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met psychologe Sara van het stressteam. Ook een periode waarin ik 
 getwijfeld heb of ik het werk nog wel wilde doen. Ik besefte dat de Cel 
Vermiste Personen ‘mijn kindje’ is en toen er opnieuw een kind ver-
mist werd, ben ik weer gestart met werken. De twijfelmomenten die ik 
nu af en toe heb, waren er vóór het ongeval van Olivier niet. Toen dacht 
ik geen moment aan op een andere plek te willen werken.

Ik wil nooit meer meemaken dat een van mijn medewerkers tijdens 
het werk het leven laat. Sinds het ongeval met Olivier bekijk ik elke 
nieuwe duikoperatie met andere ogen en ben ik telkens opgelucht als 
onze duikers weer naast ons op de kade staan. Met ouders van vermiste 
kinderen had ik vanaf de start van dit werk een sterke band en ook 
al raakten zaken me nog zo zeer, ik kon ook de knop omzetten. Het 
verlies van Olivier raakt me anders, ik verloor een stukje van mezelf 
en het lukte niet meer de knop om te zetten. Ik heb een hele moeilijke 
 periode achter de rug en ik kijk anders tegen mijn werk aan, nu ik 
twijfel momenten heb waarop ik me afvraag of ik nog een andere rich-
ting op wil. Maar daar ben ik nog niet uit!’







Dr. Annika Smit (1975) is strategisch adviseur en wetenschappelijk 
 onderzoeker bij de Politieacademie en sinds 2011 maakt ze deel uit van 
het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid. In de gesprek
ken die ze voert met individuele politiemedewerkers en in groepen houdt 
ze mensen een spiegel voor. Deze gesprekken gaan diep en zijn beslist 
niet gemakkelijk. Het is voor haar een proces van ervaren en ondergaan 
om te beseffen wat politiewerk inhoudt. En volgens haar moet je mens
zijn begrijpen om goed politiewerk te kunnen doen.





Het is een zoektocht naar bewustzijn…

Annika Smit – strategisch adviseur en wetenschappelijk onderzoeker

‘Werken bij het Programma raakt voor mij de kern van wie ik zelf ben. 
Politiemensen zijn voor mij allereerst mensen en het is de mens die me 
raakt. Het feit dat ik hierin een bewegende rol heb, is voor mij essen-
tieel. De bijzondere thema’s die politiemensen bewegen – liefde voor 
de medemens, maar ook dood en ellende – houden me bezig. Het gaat 
bij uitstek over menselijkheid. De contrasten in het werk maken me 
nieuwsgierig: liefde, angst, trots, confrontatie, een worsteling die voort-
durend terugkomt.

Dit voert me terug naar mijn eigen eerste herinneringen, want ik ben 
als het ware worstelend geboren. Ik kan me herinneren dat ik als jong 
kind vaak verdrietig en angstig was. Ik kon de angsten en het verdriet 
geen naam geven en niet altijd plaatsen. Het had te maken met wie ik 
ben, niet met mijn directe omgeving waarin ik opgroeide. Ik liet me 
als klein kind niet altijd troosten, was erg op mezelf en weerde regel-
matig contact met anderen af. Soms kroop ik letterlijk onder de tafel 
om weg te zijn van de rest. Pas in mijn puberteit veranderde dat echt 
en vond ik het prettig met anderen te zijn. Ik heb in het Programma 
geleerd mezelf bewuster te begrijpen. En de verbinding herkend met 
de worstelingen van andere mensen. Gaandeweg leerde ik politiemen-
sen beter begrijpen. Het is een proces van ervaren en ondergaan om je 
te realiseren wat politiewerk inhoudt. Dit betekent dat ik door functies 
en rangen heen, van aspirant tot commissaris, ben gaan beseffen op 
welke manier deze mensen op elkaar lijken.

Ik kwam in 2006 terecht bij de Voorziening tot Samenwerking Poli-
tie Nederland (vtsPN). Daarvoor werkte ik in de industriële sector als 
wetenschappelijk onderzoeker en programmamanager in een virtueel 
lab. Ik hield me bezig met toekomstvragen binnen het veiligheids-
domein en keek naar de humane kant hiervan. De mens staat in mijn 
onderzoeken altijd centraal. Het werk in de industriële sector vond ik 
zeer innovatief, maar desondanks is het niet mijn ding. Ik wilde graag 
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terug naar de basis van onderzoek doen zoals ik deed tijdens mijn pro-
motietijd bij de Radboud Universiteit. De onderzoeken die ik daar deed, 
gingen over de werking van het geheugen en aandacht bij mensen.

Werken bij de politie beviel me van meet af aan uitstekend en vanuit 
mijn functie binnen de vtsPN ben ik in 2009 doorgestroomd naar de 
Politieacademie. Hier kon ik aan de slag met de strategische onder-
zoeksagenda van de Politieacademie. Samen met commissaris Jan 
Struijs ging ik op pad, we trokken de korpsen in. De combinatie politie 
en wetenschap vind ik boeiend en daar voel ik me op mijn plek. Ik ont-
dekte een rode draad die later ‘weerbaarheid’ werd. In het begin betrof 
het onderzoek vooral fysieke en mentale componenten. Naderhand zijn 
hier zingevingaspecten en groepsfactoren bij gekomen.

Thema’s als trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
kwamen regelmatig aan bod. In 2010 ben ik gestart met de eerste 
onderzoeks opzet in ‘weerbaarheid’. We formeerden een club politie-
medewerkers en dit was de aanzet voor het Programma Versterking 
Professionele Weerbaarheid. In een later stadium kwamen hierin aller-
lei portefeuilles en mensen samen. De bevlogenheid waarmee in dit 
programma gewerkt wordt, fascineert me. We onderzochten de afgelo-
pen jaren  verschillende dimensies en ik vond dat die bij elkaar moesten 
komen. De beperkingen of belemmeringen die we in het politiewerk 
tegen komen, worden in het Programma ook in kaart gebracht.

Politiewerk maakt dat scherpe randjes worden opgezocht: goed en 
kwaad, buitensluiten en verzoening, angst en schuld. Dit heeft nega-
tieve maar ook zo veel positieve kanten. Politiewerk raakt diep in het 
mens-zijn. Een aspirant kan worden bedreigd door een psychisch 
gestoorde burger. Een hoofdcommissaris ervaart druk van een overleg 
met de burgemeester. Beiden voelen machteloosheid en zoeken naar de 
betekenis van hun werk en de acceptatie door anderen. Voor mij voelt 
het als op onbekend terrein blijven doorhollen op versleten schoenen, 
zolang we daar geen aandacht voor hebben.

Soms zijn mensen als ik met ze praat heel boos en vaak zijn ze dank-
baar of enthousiast. Ik start altijd met de verkennende vraag ‘Wat speelt 
hier?’. Vervolgens overleg ik met betrokkenen welke stappen ze willen 
zetten. Ik ben hun spiegel. In de verhalen die mensen me vertellen, 
lichten woorden voor me op en daar haak ik op in. Dit gaat diep en is 
beslist niet makkelijk. Het betekent dat ik vaak moeilijke gesprekken 
heb en met heftige zaken word geconfronteerd. Ik merk soms dat ik 
dingen meeneem naar huis. Dit voel ik fysiek door spanning en pijn in 
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mijn nek en emotioneel omdat ik dan verdrietig ben. Ik heb manieren 
gevonden om dit los te laten. Mediteren en wandelen helpen mij en 
ik schrijf sonnetten. Daarnaast heb ik mensen om me heen die me in 
mijn proces ondersteunen, waaronder een coach die me een langere 
periode heeft begeleid. Ik werk vanuit de wens van mijn persoonlijk 
ontwikkelproces, dit brengt mij tot wat ik doe. Het is een zoektocht 
naar bewustzijn. Voor mij is grote betrokkenheid in mijn werk erg 
belangrijk.

Voorlopig wil ik graag blijven werken bij de politie, want ik ben nog lang 
niet uitgekeken. Onderzoek doen en adviseren vanaf verheldering tot 
aan effect, geeft mij veel voldoening. Hierbij heb ik altijd het vertrou-
wen dat er iets uitkomt wat van betekenis is. Dit is voor mij het aller-
belangrijkst. Ik help de politieorganisatie expliciet maken wat nodig is 
om het politiewerk te kunnen doen. Dit heeft diverse vormen en gaat 
niet altijd vanzelf. Ik kom soms op plekken waar ik niet gelijk begrepen 
word. Een voorbeeld: ik bevroeg tijdens een sessie een leiding gevende 
op strategisch niveau en die snapte niet wat ik wilde begrijpen, waarom 
ik doorvroeg. Het ongemak van de mensen eromheen, vond ik het las-
tigst. Mijn nieuwsgierigheid en volhardend doorvragen leidde ertoe 
dat boosheid op een gegeven moment omsloeg en we toch nader tot 
elkaar kwamen. Dat lukt niet altijd, soms zijn gesprekken of sessies 
ook oncomfortabel. Ik tast in zo’n situatie af wat kan en ga hierbij tot 
het uiterste bij mijzelf. Altijd vanuit mijn eigen mens-zijn. Uiteindelijk 
is het mij te doen om de politiemens en de politieorganisatie een stapje 
verder te helpen met het inzicht dat ze zelf gezamenlijk hebben maar 
zich om verschillende redenen niet altijd bewust zijn.

In mijn beleving moet je het mens-zijn begrijpen om goed politiewerk 
te doen.’





Inspecteur Jos Hermans (1953) werkt sinds zijn 17e bij de politie en 
maakt vanaf het voorjaar 2015 gebruik van de ‘18maandenregeling’ 
(mogelijkheid tijdens de reorganisatie om 18 maanden vóór ontslag, 
van werkzaamheden te worden ontheven), een mooie opstap naar zijn 
pensioen. Hij heeft diverse functies bij de politie gehad waarbij hij lan
ge periode jeugd en zedenrechercheur was. Wat hem betreft achteraf 
bezien té lang. Hij stopte te laat en kreeg de diagnose posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Het lukte hem om op eigen kracht, mét inzet van 
professionele hulp door de werkgever en veel steun uit werk en privé
omgeving, uit een diep dal te komen.





Hoe ik de ballast van afdeling naar afdeling 
had meegezeuld…

Jos Hermans – inspecteur

‘Ik was een gedreven politieman en rechercheur en kon de hele wereld 
aan. Mijn collega’s zagen mij als iemand voor wie ‘gaat niet, bestaat 
niet’ een lijfspreuk was. Ik ging voor collega’s door het vuur. Later op 
straat riepen straatboefjes ‘Daar heb je die gek met de gouden pet’. 
Want als ik zag dat ze het te bont maakten, dan greep ik ze in hun nek-
vel en zette ze tegen de muur om hen te waarschuwen. Het is een keer 
gebeurd dat een collega me op de schouder tikte en zei: ‘Jos, genoeg!’ 
De jongeman bengelde met zijn beide benen van de grond en kon geen 
kant meer op. Ik had in die tijd echt een kort lontje en er zijn tal van 
voorbeelden waarvan ik nu denk dat het niet de echte Jos was die zo 
optrad. Ik was een lopende tijdbom. Ook mijn collega’s hadden me toen 
moeten corrigeren. Die opmerking van de straatboefjes kwam niet 
binnen. Het had voor mij een ernstige waarschuwing moeten zijn. Zo 
moesten we een keer in een woning in Roermond een aanhouding en 
zoeking doen. We kregen de deur zelfs met man en macht niet open, 
ook niet met een daarvoor geëigende ram. Ik duwde iedereen opzij en 
gooide me met mijn volle gewicht zo tegen de deur dat deze met kozijn 
en al eruit vloog. Maar ook de bewoner die erachter stond om de inval 
te frustreren, lag plat in de gang onder de deur. Ik kon in dit soort 
situaties soms zo doordraaien en agressief te werk gaan. De rechter- 
commissaris die erbij was, pakte me op dat moment terzijde en gaf me 
het dringende advies dit nooit meer zo te doen. Dat was voor mij eigen-
lijk een ernstige waarschuwing en had mij tot inkeer moeten brengen.

Een ander voorbeeld speelde zich af bij een asielzoekerscentrum (AZC). 
We werden op een gegeven moment geroepen bij een vechtpartij tus-
sen een groep Afrikanen en Balkanmannen. Een van de mensen had 
verwondingen aan zijn hoofd. De ruzie werd gesust en we vertrokken 
met de mededeling dat als de situatie opnieuw uit de hand zou lopen, 
we direct ter plaatse zouden komen. Ik had die avond dienst en werd 
gebeld door de centralist van de meldkamer. Gelijk bij het horen van 
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het woord ruzie, smeet ik de haak erop, sprong in mijn auto en reed met 
loeiende sirene naar het AZC. Onderweg had ik inmiddels assisten-
tie van een aantal patrouilles ingeroepen en de hondenbrigade. Zo 
stormden we met een heel team het terrein op. We vlogen naar binnen, 
iedereen en alles stoof uiteen. De hond rukte letterlijk iemand uit zijn 
pyjama en het moet voor degenen die erbij waren een afschuwelijke 
ervaring zijn geweest. Ter plekke werd ik opnieuw gebeld door de meld-
kamer en kreeg ik te horen dat hij eigenlijk niet verstaan had wat er 
gezegd werd en hij had er zelf van gemaakt dat het wel weer ruzie zou 
zijn. We zijn afgedropen met het besef dat dit akkefietje een behoorlijke 
nasleep kon krijgen. Gelukkig waren er geen gewonden gevallen.

Uiteindelijk besloten we er geen ruchtbaarheid aan te geven en heb ik 
een intern rapport gemaakt. Toen ik enkele dagen later bij mijn chef 
geroepen werd omdat die toch wat ter oren was gekomen, heb ik hem 
gevraagd wat hij liever had: een hoop gedoe en ophef of het laten rus-
ten. Het AZC had geen klacht ingediend. Er waren geen gewonden. 
Daar bleef het vervolgens bij. Maar ook deze actie van mij had niet zon-
der gevolgen mogen blijven. Zowel mijn collega’s als mijn chef hadden 
mij ter verantwoording moeten roepen en mij in laten zien dat bui-
tenproportioneel geweld door mij gebruikt een oorzaak moest hebben. 
In die tijd kon dat nog, er waren nog geen sociale media en er werden 
nog niet door alles en iedereen gelijk klachten ingediend over politie-
optreden. Hier was ook geen bijzonder beleid voor zoals dat er nu is. 
Ik wil ermee aanduiden hoever ik heen was vooraleer er iets gebeurde. 
Dit soort voorvallen gebeurde.

Rond 2000 startte ik met de opleiding Persoonlijk Leiderschap. In dat 
traject werd me duidelijk hoe ik ervoor stond en hoe ik de ballast van 
afdeling naar afdeling had meegezeuld totdat mijn rugzak me vloerde. 
Ik zag collega’s om me heen letterlijk kapot gaan, de een door zelf-
doding, een ander die zich compleet dooddronk en weer een ander 
die de ziekte van Korsakov kreeg. Ik zag huwelijken en relaties op de 
klippen lopen. En dit wijt ik echt aan de zwaarte en de inhoud van het 
werk. Het werk dat ik deed in die jaren vreet je van binnen kapot. En 
mij niet alleen, want deze afdelingen zijn overal en er doen heel veel 
mensen het werk dat ik deed. Bij zedenzaken waar het werk zo zwaar 
is, zouden mensen niet langer dan een paar jaar moeten blijven. Ik ben 
ervan overtuigd dat je dan moet wisselen van werkplek. Voor ik van de 
recherche terugging naar een opleiding voor leidinggevende in blauw 
werd ik binnen een psychologisch centrum getest en goedgekeurd als 
crisismanager/leider. Daarna was ik twee jaar operationeel  coördinator. 
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Maar toen in de zomer van 2002 bij een grote brand in Roermond 
vijf kinderen omkwamen, was ik er volledig klaar mee.

Ik heb enkele weken na die ramp mijn functie ter beschikking gesteld. 
Ik voelde me al een tijd niet gehoord in mijn zorgen om mijn collega’s. 
Het werk gaf te veel druk op een aantal collega’s. Ik zelf sliep al weken 
niet of nauwelijks meer en mijn concentratie binnen mijn werk was nul. 
Ik functioneerde zelf nauwelijks meer. Er werd voor mijn gevoel te wei-
nig gedaan met concrete problemen die ik aandroeg en situaties die ik 
benoemde, waarbij ik vond dat enkele collega’s niet meer capabel waren 
om hun werk veilig uit te voeren. Mijn toenmalige leiding gevende vond 
dat ik het bij mezelf moest zoeken. Ik voelde me onmachtig om mezelf, 
mijn teamleden, maar ook de maatschappij goed genoeg te bescher-
men. Ik stelde daarop mijn functie ter beschikking. Ik kreeg letterlijk 
te horen dat er geen andere functie voor me was. Ten einde raad ben 
ik naar mijn oude recherchechef gestapt en die heeft me geholpen aan 
een nieuwe werkplek. De kinderlijkjes van de brand waren voor mij 
de druppel. Ik heb te veel dode mensen tijdens mijn politiediensten 
gezien en mijn emmer was overvol. Ik weet nog dat ik in die tijd een 
keer met mijn auto voor een spoorwegovergang stond, totaal verdoofd 
en zonder besef van alles om me heen. Ik kwam tot bezinning toen een 
voorbijganger op het raampje tikte en me vroeg waarom ik daar stond.

Dat is het moment geweest waarop ik hulp heb gevraagd. Ik kwam 
terecht op de politiepoli in Amsterdam, waar psychiater professor 
 Berthold Gersons bij mij de diagnose PTSS stelde.15 Er was toen binnen 
de politie nog bijna niets bekend over deze aandoening. Vervolgens ben 
ik succesvol behandeld in Veldhoven. Voor mij succesvol, omdat ik kon 
blijven werken en het vanaf dat moment steeds een klein beetje beter 
met me ging. De laatste jaren heb ik gewerkt binnen het Bureau Veilig-
heidsonderzoeken. Mijn collega begreep me. Hij heeft me opgevangen 
en mij de ruimte gegeven weer terug te komen in normale doen. Ik zal 
hem daarvoor mijn hele leven dankbaar zijn. Ik heb geluk gehad en 
als vakbondsbestuurder van de politiebond ANPV heb ik me kunnen 
inzetten voor bekendheid van PTSS bij politiemedewerkers.

Ik ben van de lichting politieagenten die nog opgeleid werd met de 
gedachte ‘bloed moet en pijn is fijn’, waarmee ik bedoel dat we ons 
onoverwinnelijk voelden. Trots als pauwen waren we. De invloed 
van de politieschool was zeer groot. Ik startte in blauw in Helden en 

15 Zie ook het rapport PTSS bij de politie – een beter beeld van Smit e.a. uit 2013 (in het hoofd-
stuk Opbrengsten van het boek ‘Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)’). 
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belandde na een tijdje in Echt. Hier had ik een Indiëstrijder als chef, 
een ex-groepscommandant. Hij was van ‘een man een man, een woord 
een woord’ en hij stimuleerde ons enorm in ons werk. We werden 
bijvoorbeeld na een incident teruggestuurd naar slachtoffers om te 
informeren hoe het hen verging. Dat was pas wat ik noem inspirerend 
leiderschap. Ik heb later nooit meer zo’n chef gehad. Ik voel me bevoor-
recht dat ik in het team van deze man mijn politiecarrière ben gestart. 
Mijn chef kwam bij me thuis en vroeg dan aan mijn vrouw Marly: ‘Hoe 
gaat het met je vent?’ Hij sprak echt met ons, zag als er iets niet goed 
was en kon daardoor een burn-out voorblijven. Hij stuurde bijvoorbeeld 
medewerkers naar huis bij overdruk. Na afloop van een zware zaak 
was er altijd koffie met vlaai en mochten we naar huis om tot rust te 
komen. In dit team zat ik zes jaar, het was een geweldige tijd. Daarna 
kwam ik bij de recherche en jeugdzaken. Dit vond ik zwaar vanwege 
de onbekende nieuwe problematiek. We wisselden in die tijd uit met 
Utrecht en Amsterdam. Want daar lagen ze ver voor met de nieuwe 
specialisaties. Ook die periode was geweldig. We werkten onder andere 
regelmatig samen met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit was 
vooral uit veiligheid en we zaten dan in de auto standby als de mede-
werkers van de kinderbescherming bij de mensen naar binnen waren.

Toen vervolgens de wet op de privacy steeds meer inhoud kreeg, startte 
het gedonder. Vrijelijk naar eer en geweten informatie uitwisselen in 
het belang van het kind, was niet meer mogelijk. Veel werd opgeheven. 
Verkokering was een feit. We hadden geen specialistische taken meer 
en blauw moest weer alles doen en kunnen. Ik werd geplaatst bij de 
Criminele Inlichtingen Dienst. Hier deed ik onder andere onderzoek 
naar jongens en meisjes, jonge vrouwen, voornamelijk uit Oost-Europa 
en Azië, die door mensenhandel in de prostitutie waren beland. Ik heb 
in die periode de meest walgelijke zaken gezien. Er is een filmserie 
waarin dit soort mensenhandel wordt getoond, de titel is Matroesjka’s. 
Iedereen die zich afvraagt wat wij hebben gezien, raad ik aan naar die 
serie te kijken en te onthouden dat het in het echt nog erger is dan in 
deze film. In die periode ging ik samen met een collega naar Warschau 
en Praag waar we presentaties gaven aan justitie en politiemensen over 
mensenhandel. Maar ook aan de Vrouwenbeweging daar. Hierdoor 
hadden we over en weer enorm veel uitwisseling aan expertise. Jam-
mer genoeg ging dit verloren toen vanaf hogerhand besloten werd dat 
de mensenhandel elders moest worden aangestuurd. Ik werd van stra-
tegisch leiderschap teruggezet naar leiderschap basis.

In die tijd begon het ook in mijn hoofd te spoken. De afschuwelijke 
beelden kwamen steeds vaker ’s nachts in mijn dromen voor en ik had 
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nachtmerries van de horrorfilm die zo akelig veel leek op mijn werk. 
Ik wist heel goed dat ik niet de enige was, maar er was niemand die 
aan de bel trok. Mijn collega’s zijn er misschien uiteindelijk wel aan 
onderdoor gegaan. Mensen gaan nog steeds constant door en sommi-
gen gaan kapot aan het werk dat ze doen. Tijdens mijn sessies met 
psychologen en hulpverlening bleek dat ik altijd goed voor anderen had 
gezorgd, maar te weinig en niet goed voor mezelf. Ik kon niet nee zeg-
gen, ik leefde ongezond en alles had zich opgestapeld totdat ik letterlijk 
brak. Godzijdank was er mijn oude chef die ik durfde te vragen om me 
te helpen.

Vorig jaar mocht ik vanwege mijn vakbondspositie naar een bijzon-
dere training voor mensen met de diagnose PTSS. Dit was op Ibiza. Ik 
ging hier naartoe met mijn collega en een aantal defensiemedewerkers 
die ook PTSS heeft. Ibiza heeft gezorgd voor de laatste stap in mijn 
genezingsproces, hierdoor kreeg ik rust in mijn hoofd. Ik kan weer sla-
pen zonder naar te dromen. Ik heb alcohol volledig afgezworen, eet 
gezonder en heb mijn levensstijl veranderd door intensiever te spor-
ten en beter voor mezelf te zorgen. Dat leerde ik in de PTSS-behandel-
therapie. Omdat ik stopte met werken, hield ook het vakbondswerk op, 
maar ik ben wel nog actief in een maatjesproject PTSS. Hiermee ga 
ik de komende tijd aan de slag. Verder ben ik actief bezig voor Stich-
ting Blauw. Een goededoelenstichting die zich onder andere inzet voor 
Poolse straatkinderen. Daardoor blijf ik verbonden met de politieorga-
nisatie. Ik hoop dat anderen net als ik de kansen grijpen die er zijn, 
want het werk hoeft je niet kapot te maken. Politiemens zijn, is het 
mooiste vak dat er bestaat. Als ik jonger was zou ik opnieuw sollicite-
ren, hetzelfde doen – maar dan anders.’





Dr. Ginger Charles (1960) has worked for twentyseven years as a police 
officer, seventeen years in Arvada, Colorado. Her experience in working 
within the police community provides unique and very powerful insight 
into policing, police officers, resilience, and the police culture.
She recieved her doctorate in Health Psychology from Saybrook Uni
versity, San Francisco. She retired from police work in April 2013 and 
is currently teaching psychology at Modesto Junior College, Modesto, 
California. Dr. Charles continues to research and write in the police 
community.



‘The longest journey is the journey inward.’

Dag Hammarskjöld



I am a better human being having been a cop 
and a teacher…16

Ginger Charles – retired police officer & teacher in psychology in 
the United States

‘Resiliency in law enforcement requires self-reflection, hope, courage, 
and honesty. So how do I state this so firmly? Well, I served as a police 
officer for a total of 27 years. I have experienced the tremendous highs 
and lows of this profession. I treasure each moment, each tragedy or 
crisis, each situation where I had the opportunity to touch another’s 
life.

And then there is a time when one has to observe the effects from the 
profession that I love and make an ultimate decision. In April 2013, 
I decided to retire from police work. I could see that it was time to leave.

I explored, read, and analyzed the research of how difficult it is for 
police officers to retire. The work provides such meaning and pur-
pose. The job can be addictive with excitement, risk taking, and power. 
Police officers can feel lost when they leave the profession. Many wan-
der back into the profession, into jobs far less satisfying than what they 
left. Some police officers don’t survive long in retirement, either men-
tally, spirituality or physically.

So, I made a decision to retire from police work by setting an example 
as to how to ‘retire’ well from law enforcement. There comes a time and 
it requires wisdom to know when it’s time to leave. I moved to another 
state, promised to help the law enforcement community, and find 
another sense of meaning and purpose. I took a leap of faith, moved 
1200  miles from my familiar world and started applying to teach at 
colleges and universities in California.

16 Zie https://www.politieacademie.nl/veerkrachtigeverhalen voor een vertaling. Directe toe-
gang is mogelijk via de QR-code die te vinden is op de achterkant van de verhalenbundel.
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I remember as I was getting prepared to leave police work, many of my 
peers would say to me, ‘That’s the bravest thing that you are doing!’ I was 
shocked because these were the same individuals that I stood shoulder 
to shoulder with as we confronted violence and evil. Yet, they believed 
that to step out of the work and into faith was BRAVE.

As I spent the next few months searching for work, I had time to reflect 
on the profession I left. I did miss my peers and the work. But there 
is an innate wisdom to gracefully moving into the next phase of life. 
I will always have a police officer’s soul but I hand the career to the next 
human soul who is willing to create a life of service.

After six months, a small community college hired me to teach psychol-
ogy. I have a doctorate in psychology but with my experience as a police 
officer, I am able to give the students a ‘boots on the ground’ approach to 
psychology. The concepts are given color and illustrated in street exam-
ples so they can apply the subject to their own lives.

What has opened for me is new meaning and purpose, another calling, 
a sense of integrity in my life as I have the opportunity to open doors for 
these students. These students have shared some of the most amazing 
stories of survival and challenge. Overcoming drug addiction, severe 
sexual abuse from parents, attempts at suicide, and other debilitating 
circumstances only to pick themselves up and get educated.

I have had gang members in my classroom and then watched these 
gang members stop wearing gang-colored clothing, start eating better 
food, study the course material, and successfully pass the course. Per-
haps there is a hopeful future for them beyond the dysfunctional gang 
mentality. For me, I have learned to embrace all diversity, envisioning it 
as a lovely tapestry that creates such beauty.

At the end of each semester, many students continue to maintain con-
tact with me. Perhaps they need a letter of recommendation from me 
for a scholarship or a job application. Sometimes they just need a bit 
of advice. Once in a while they ask to meet for a meal just to catch up 
with me.

I am often shocked that students also give me such lovely gifts of movie 
tickets or a coffee gift card at the conclusion of the class. These kids 
who have absolutely no money are giving me a gift! Their gratitude 
brings tears to my eyes.
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In psychology, there is a concept in lifespan development where an 
individual will look back at life and determine whether there was 
meaning and purpose, whether the individual feels successful. This 
is called ‘integrity vs. despair’. While I am not at this developmental 
stage, I am certainly aware of how these two professions have given me 
such meaning and purpose.

I cannot say this road has been smooth. I sometimes feel as if I’m off 
my path, that maybe I should have stayed in police work. I was making 
quite a bit more money and it was certainly more financially secure. 
But, then I think about what I have learned in this new environment. 
I am a better professor having been a police officer. I am a better human 
being having been a cop and a teacher. I believe I can better help the 
law enforcement community by learning to teach.

When we look at resiliency in a human being, we must recognize the 
journey will push against us, causing contraction and discomfort. Then 
hope and faith provide us with the ability to recover and bounce back. 
Had I not taken this leap of faith, I would not have found a deeper sense 
of integrity, another level of meaning in my life. Perhaps it is brave.’





Dr Jonathan Smith (1960) is a Chartered Fellow of the CIPD, Fellow of 
the HE Academy, Fellow of the Leadership Trust, and Director of the 
Institute for Spirituality and Policing. He is passionate about learning 
and helping others realise their full potential and has been research
ing, practicing and helping others to develop effective leadership and 
leadership resilience for over 25 years. He has experience in a variety of 
managerial and training roles, in a number of public and private sector 
organisations. He has been a Director of Studies in the police, a Senior 
Lecturer and researcher in leadership in a University Business School 
and currently helps to develop leaders in one of the UK’s police forces.





I wonder why we don’t just stop running and 
look and talk…17

Jonathan Smith – leadership development manager in 
the United Kingdom

‘How do I cope?

6.30 am and I’m wide awake. Always seem to be waking earlier than 
the alarm these days. Quick breakfast and I am away. It’s a beautiful 
morning. Sun is shining, clear blue sky but it’s obvious there has been 
a sharp frost: it’s cold and crisp and I can see my breath as I exhale. I am 
cycling the 12 miles to work this morning. It takes me almost exactly 
one hour and it’s a beautiful ride. I hear the birds singing, smell the 
flowers and trees as I ride and see the most amazing views and most 
wonderful flowers, trees and wildlife. I feel really alive and connected to 
the environment and at this time of year I feel a real excitement seeing 
all the flowers and trees bursting into life – fresh, new and alive. I love 
the ride but I am also hurting. I always ride as hard and fast as I can, 
trying to beat my time. Part of me doesn’t understand why I do this – 
why suffer? Another part of me though in a strange kind of way enjoys 
the suffering and pain, pushing myself to my physical limits. There 
has always been something deep inside me I think that drives me on 
to always do my best, push as hard as I can in everything I do. Cycling 
and my work are no different. As well as giving me time to suffer (!) the 
ride also gives me some quiet ‘me’ time to reflect on what’s been hap-
pening, on what is important to me and what I need to be doing at work 
today. I feel another hurt though, a bit of a sense of dread as I get closer 
to work – I know it’s going to be a tough, very busy and frustrating day 
again today that is going to push me to my limits in another way.

Quick shower and change and I’m into my first meeting. I’ve had little 
time to prepare for it and I know I need to listen hard, be diplomatic, 

17 Zie https://www.politieacademie.nl/veerkrachtigeverhalen voor een vertaling. Directe toe-
gang is mogelijk via de QR-code die te vinden is op de achterkant van de verhalenbundel.
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manage my emotions, control my frustrations, and try and think on my 
feet as to the best ways of convincing others and taking the best course 
of action. During the meeting I note too many things for me to do as 
soon as possible and wonder silently when I am going to actually have 
time to do these things. The meeting has to end after the scheduled one 
hour even though the exploration is not complete. All members have 
to get to their next meeting, where the same pattern, challenges and 
equally long list of actions emerge.

Just a few minutes now before the next meeting to share with the 
team the team briefing that is to be cascaded down the organisation. 
I  received this on Thursday and its already Tuesday but it’s the first 
time I have had the opportunity to share this with the team. When I 
received the briefing I felt that it was very out of date and that I knew 
everything that was being shared. I notice now it says on the brief it 
should have been cascaded down two months prior to the date it is now. 
I wonder where the briefing got held up and whether there is any point 
doing it now or whether as me, everyone will know what I am going to 
share with them. One key member of the team is running a training 
event this morning so I will have to speak to him separately. I know it is 
a duplication of effort and a bit of a waste of precious time I can’t afford 
but it’s the best I am likely to be able to do, so I decide it’s best to share 
with the others and press on with the team brief.

We finish five minutes before the next meeting. Just enough time to 
notice the huge long list of e-mails that have arrived – I reckon about 
100 since this time yesterday – and register the frustration with this 
number and my lack of time to respond to any, but no time to answer 
any at all. I also note that I am thirsty, need something to eat, and need 
to go to the toilet but no time for any of these as a rush down the road to 
my next meeting. That one overruns by 20 minutes and I have to give 
my apologies to the next person I am meeting who sat waiting for me. 
And so it continues.

3 pm and I can pause for a moment as the person who is going to call 
me on the phone is late. Just in time to realise that I still haven’t been 
to the toilet, had a drink or had my lunch. Frustrating as I wanted to go 
to the gym today, just really to take a break, do some physical exercise, 
and be a role model to the team about the importance of taking a lunch 
break. I console myself that at least I came in on the bike this morning 
just as the phone rings.
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I have collected numerous action points from my many meetings today 
that are really important and several people have shared frustrations 
about things that really should be happening, are really important and 
which I really should be doing something about, but for which I have 
no time. The nature of the work I am involved with in the police means 
these things are important as they impact directly on people’s lives and 
the most vulnerable members of our community. I feel frustrated and 
guilty. Many of these things are big, culturally engrained things which 
don’t have easy answers and will take a lot of work and support and help 
from others. Many of the others though are blocking progress and are 
actually part of the problem so I need to address those difficulties first. 
Feels like I am swimming upstream most of the time. One of the lead-
ers uses the analogy that it is like we are all trying to play football, we 
are all madly running around as fast as we can, it’s misty and nobody 
knows where the goals are, but we occasionally kick the ball and hope 
it’s in the direction towards of the goal! I wonder why we don’t just 
stop running and look and talk to plan the best course of action and 
priorities and wait for the mist to clear so we can see what we are doing. 
I am thinking now I might extend the analogy in that, when the mist 
clears, we all see where the nets are but realise that they are basketball 
nets and the goals are up in the air. We have all been so busy running 
around in the mist we haven’t seen we are playing the wrong game – 
kicking and hoping we get the ball in the nets but now realise that was 
never ever going to happen!

I could stay late again tonight to deal with some of my action points but 
decide I need to be at home and manage to get on my bike just after 
5pm. As I ride home I reflect on my day, taking my frustration out on 
the pedals I go and pushing as hard as I can to try and beat that fastest 
time again. Have all these meetings actually produced anything, made 
any difference, moved things forward, I wonder? Do I really need to go 
to them? Why don’t I, we, just stop and think about what we are doing? 
I must prioritise I tell myself, but I have already prioritised the prior-
ity priorities and the problem is finding any time to even think about 
these things, let alone do anything about them. So often I see people 
just quickly actioning things without any thought – ‘ready, fire, aim’ as 
a good friend of mine used to say. I find myself being drawn into doing 
the same in an attempt to ease the pressure and demands to provide 
some action or response but I feel constantly frustrated that this is not 
the best way or best response. I hear myself constantly saying ‘there is a 
better way’ but regularly feel washed along by the power of the stream 
as I try desperately to swim upstream.
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I am very tired as I turn into the drive at home. Tired from the cycle ride 
home but more so from the extremely busy and frustrating day at work 
where in all honesty I feel I haven’t achieved a great deal today. I think 
of all the many disillusioned people who have e-mailed me today in the 
hope of some response, answers to questions or concerns, only to have 
received no response again. And in all likelihood they will never get 
a response from me because there will be another 100 tomorrow and 
another lot the day after that.

As I turn into the drive I see the long grass on our big lawn and realise 
I really have to cut that tonight. My two children and wife welcome me 
home. My son hasn’t had a good day at school, is upset and wants to talk 
to me. I am tired and would like to just sit quietly on my own and have 
a cup of tea but fight this desire and try and be there for him. I try but 
I know I fail, I know he can see straight through my lack of interest and 
I feel really sorry for him. I try and fail with my daughter as well who 
has fallen out with the other girls at school and fail with helping my 
wife with what she needs to talk through.

Tomorrow, the next day, the next month, I feel could be much the same.

How do I manage to cope with it all I ask myself. I think there are many 
things that help. My family and friends and the fact that I know I am 
not alone. Physical exercise, my bike and an opportunity to work in the 
garden. A big thing that has helped my wife and me, when we have 
been facing some enormous changes and challenges recently is not 
to be thinking too far ahead. Working hard to be mindful and stay in 
the moment, and then just focus on what has to be done today. There 
is a danger with this, I think though, in that you can then easily loose 
direction and be like a boat on a rough sea and just be battered around 
whichever way the wind and tide is going. For us then this mindful 
approach has to be balanced with an eye on the long term and what 
it is we are wanting to achieve. One of the biggest things here that 
really helps me is for me to be really clear on my overall purpose in life. 
For me, it’s ‘helping people realise their full potential’. I know I can do 
that in my current training role and also by the fact that I am working 
with the police in helping to protect the most vulnerable in our society. 
There have been occasions since I have taken this job where I have 
thought the only thing that has kept me there, kept me going, kept me 
in the ring fighting is this life purpose of mine.

I am aware that me telling my story could be seen by some as just 
moaning about my situation, perhaps they think I want people to feel 
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sorry for me. That is not the case at all. I am very aware that I am mak-
ing lots of choices and that my current situation isn’t going to stay like 
this for long. I have the capacity, desire and ability to change things for 
the better. I feel very positive and believe that reflecting on my expe-
rience today and considering the implications are of great assistance 
in enabling me to make the appropriate changes I need. I know I am 
engaged in important work and feel we all have a role to perform here 
on earth that only we with our unique collection of skills, abilities, and 
experiences can fulfil.’





Gerrit van de Kamp (1964) is voorzitter van de Politievakbond ACP en 
noemt zichzelf kind van het veiligheidsdomein. De koek is bij hem niet 
snel op, hij tankt voortdurend informatie en volgt alles wat beweegt, alle 
contacten en zijn netwerk. Veerkracht betekent voor hem dat je kunt 
herstellen van momenten waarop je werk erg zwaar is.



‘Hoe groter de chaos om me heen, hoe meer ik aan heelte hecht.’

Adriaan van Dis, in: Indische Duinen



Menselijk vind ik als dingen je raken…

Gerrit van de Kamp – voorzitter politievakbond ACP

‘Sinds mijn 17e werk ik bij de politie. Ik ben binnen deze organisatie 
opgegroeid, een kind van het veiligheidsdomein. Dat past heel erg bij 
mijn zijn. Het gaat me primair om de maatschappelijke kant en de 
individuele belangen van de medewerkers. Dat is voor mij bepalend 
in mijn werk. Na de basisopleiding in oude stijl, op de oude vissers-
havenschool in Den Haag, startte ik in de jaren tachtig als agent bij de 
gemeentepolitie. Via de Jan Hendriksstraat heb ik in de Schilderswijk 
het vak geleerd. Jaren daarna ben ik naar een klein politiekorps gegaan, 
in Bussum. Een heel andere omgeving en dit kwam vooral omdat ik 
een gezin had. Den Haag was heel duur en de jaren tachtig was net als 
nu een crisistijd. Het was daar moeilijk rondkomen met mijn salaris. 
Jaren later begon de ontwikkeling van de regiopolitie. Toen raakte ik als 
vrijwilliger betrokken bij medezeggenschap, de ondernemingsraad en 
halverwege de jaren negentig de vakbond. Daar heb ik allerlei functies 
gehad en op een gegeven moment werd ik toevalligerwijs voorzitter. 
Ik zit hier nu tien jaar. En dat bevalt me nog steeds, het is buitenge-
woon boeiend werk. We zijn in de afgelopen twee jaar in een proces 
gekomen van nationale politie en dat is een enorme klus, ook voor de 
politie vakbonden.

De tools en middelen die ik gebruik om af te schakelen, beginnen 
al met dat ik dit niet alleen maar zie als werk. Het is mijn innerlijke 
drive, mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol. Werk en 
privé scheiden, gaat me goed af. Omdat werk voelt als iets van mezelf, 
brengt het niet zo die belasting met zich mee die de term werk in zich 
heeft. Ik kan iets bijdragen aan het verloop van de zaak en hiermee 
help ik tegelijkertijd mensen. Op welke manier dan ook. Ik schakel 
af met sporten en maak op die manier mijn hoofd leeg. Mijn vrien-
din weet hoe enorm betrokken ik bij rampzaken ben, maar remt me 
ook af als de  streep bereikt is. Dan zegt ze dat ik ook een keer aan 
privé moet  denken. Ik weet dan dat het ook zo is, want ik ben een soort 
 informatiejunk die niet stopt.  Anderen uit dat netwerk doen dat ook, 
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want die zijn met hetzelfde bezig. Dat schept een band. Ik moet toe-
geven dat ik leef op adrenaline en dat alles bij me binnen komt. Maar 
als ik weet ‘nu is het even klaar’, dan gun ik mezelf de tijd om die 
 cooling down wel te nemen. Op zo’n moment neem ik twee of drie 
weken vakantie, waarin ik echt serieus niks doe.

Ik heb wel eens heel ingewikkelde cao-trajecten gehad met enorme 
ledenraadplegingen, maar ook veel conflicten en veel overleg met de 
minister. Het onderhandelen tijdens die acties vergt heel veel van me. 
Dat vind ik niet erg. Zeker als het resultaat positief is en de mensen 
tevreden zijn, is dat goed. Maar dan moet je dus wel je lichaam kennen 
en weten ‘nu is het genoeg’. En soms weet je ook bewust dat je in het 
rood zit. Ik weet dat vrij precies want dan voel ik aan dat het wat minder 
soepel gaat. Ik ben dan onrustiger. Dat uit zich in minder goed slapen, 
maar ook in mijn gedragingen. Ik word dan korter aangebonden, of 
kan niet even een half uur rustig op een stoel zitten. Ik weet dan dat ik 
echt gas moet terugnemen. Op die momenten word ik wel wat korter 
van stof, zeg dat het op een bepaalde manier gebeurt en dat ik later wel 
een keer uitleg waarom. Als ik dat bij mezelf merk, moet ik opletten. 
Ik kan dit wel zo doen, maar wil dan ook tijd nemen om het te bespre-
ken. Je moet mensen wel meenemen.

Ik heb het gevoel dat ik meer kan doen dan anderen, bijvoorbeeld ook 
in het Oekraïneverhaal van de MH-17 ramp. Dat is hoe ik gebakken 
ben en dat zie ik als een voordeel. Want toen in het begin de gevechten 
in Kiev speelden, dus nog voordat de ondertekening van het akkoord 
er was, kwamen de onrusten. Op dat moment hadden wij contact met 
onze collega’s van de vakbonden ter plekke en dan ga je helpen waar je 
kan. Dat was heel moeilijk, want hoe lang zou er nog gevochten worden 
tegen burgers? We hadden daar veel overleg over, op allerlei Europese 
plekken. Forensische experts zijn super gemotiveerd om te gaan wer-
ken in een rampgebied en die moet je soms ook tegen zichzelf bescher-
men. We moeten heel goed afwegen wie je stuurt met welk mandaat, 
gegeven de risico’s en taken die uitgevoerd moeten worden. Als je poli-
tie-experts hun gang laat gaan, zitten er zo een paar vliegtuigen vol 
naar de rampplek. Het is dus wel oppassen geblazen. Maatschappelijk 
gezien is er belang bij dat de vakbonden dit soort dingen doen, je kunt 
dit ook niet weigeren. Alleen al gezien de sfeer en emoties. Maar het 
moet wel doordacht gebeuren. En ja, uiteraard gaat het allemaal met 
schuren en soms zelfs krassen gepaard.

Als ik meer tijd had gehad om na te denken over weerbaarheid, dan 
weet ik niet of ik de term weerbaarheid had willen gebruiken. In latere 
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gesprekken, we waren toen al een tijdje bezig, kwam het kernachtige 
woord veerkracht terug. Weerbaarheid roept bij mij het gevoel op van 
‘het botst van je af’ zoals bijvoorbeeld een inenting. Terwijl veerkracht 
meer heeft van ‘het komt binnen’. Bij de politie kent men pieken en 
dalen. De emoties die je dan voelt, kunnen je op de top van je adrena-
line brengen, maar soms voel je ook hele periodes niets. In die wissel-
werking zit vaak het proces van weer landen en weer tot jezelf komen. 
Veerkracht klinkt voor mij positiever, menselijker omdat het binnen-
komt. Menselijk vind ik als dingen je raken en dat je als professional 
zoekt naar een manier om ermee om te gaan. Dat gaat niet vanzelf. Als 
je maar genoeg ellende over je heen krijgt, dan zoek je een weg om je 
emoties de baas te blijven. De kunst is hoe je herstelt op momenten dat 
je werk erg zwaar is.

Kijkend vanuit het perspectief van de politiemens, weet ik dat dit voor 
ieder mens verschillend is. Ieder heeft een eigen patroon en is krachtig 
op zijn of haar manier. Soms gaat het heel lang goed en dan op enig 
moment niet meer. Het feit dat je emoties hebt en die toont en herkent 
en weet hoe je ermee moet omgaan, getuigt van moed en professio-
naliteit. Want als je dat kunt, richt je je op herstel en terugkeer vanuit 
je veerkracht. Zelf erkennen maakt ruimte om zaken bespreekbaar te 
maken. Primair zit voor mij veerkracht vooral op ‘heb je zelf gevoel en 
beeld bij wie je bent’. Wat is je incasseringsvermogen en hoeveel tijd 
heb je nodig om gebeurtenissen een plek te geven, zodat je functio-
neren er niet door wordt belemmerd? Of dat privé of zakelijk is, vind 
ik niet relevant. Want het is altijd heftig en het kan zich verschillend 
uiten. Ik hoop dat politiemensen dat gaan snappen. Weten wat nodig 
is, zorgen dat je veerkrachtig blijft. Want we kunnen met zijn allen nog 
zoveel randvoorwaarden creëren, en vakbonden spreken van alles af en 
zorgen dat er tools beschikbaar zijn, maar mensen moeten zelf de stap 
zetten als die nodig is. Dat hoor en zie ik ook bij de Mentale Kracht-
trainingen.

We zijn ons ervan bewust dat we een lange weg te gaan hebben. Het 
gaat niet alleen om de individuele werknemer, maar ook om het groeps-
proces. We moeten ook kijken naar de toekomst, want deze slag hebben 
we zo meteen gemaakt. Je moet voortdurend zorgen voor awareness bij 
de collega’s. Men moet beseffen dat politiewerk iets met je doet en dat 
dit mag. Want ook de tijd om iets te ontwikkelen, hoort bij het mens 
zijn.

Ik weet zeker dat als medewerkers in een vroeger stadium eerlijk zou-
den zijn geweest naar zichzelf en daardoor echt de ruimte hadden 
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gekregen om hiermee aan de slag te gaan, ze eerder hadden gevoeld dat 
er iets niet goed zat. Nu gaan mensen vaak zo lang door totdat ze bre-
ken. En dat kan leiden tot hele vervelende situaties. Van suïcide tot het 
kapotgaan van een huwelijk, aan de drank raken of volkomen afbran-
den. Bewustwording begint voor mij bij jezelf en dat je leert dat het 
heel normaal is dat je emoties hebt en niet dat het knap goed of krach-
tig is als de heftigheid van je werk je niks doet. Dat betekent natuurlijk 
niet dat je moet aangeven dat het je iets doet terwijl het helemaal niet 
zo is, want niet alles hoeft je te raken. Op het moment dat er alleen 
maar morbide grappen worden gemaakt en het dilemma wordt dood-
gezwegen of er zijn opmerkingen zoals ‘dat was nummer 25 dit jaar’ of 
‘hier kropen de maden nog net niet uit’, moet je je realiseren dat een 
collega het misschien wel moeilijk heeft. Voor een deel hoort dit soort 
reacties bij afreageren, dat is ook onderdeel van het veerkrachtproces. 
Maar je moet dit wel in de gaten houden. Je kunt niet je hoofd met 
een switchknop blijven omzetten. Soms lukt dat gewoon niet meer. 
Mensen worden soms ook helemaal teruggeworpen op hun emotionele 
grondvesten door wat er gebeurt in hun werk. Of beter gezegd: hun 
morele grondvesten. En als die grondvesten wankel zijn of als mensen 
niet zoveel reserve hebben, dan kan het gebeuren dat het grondvest 
omkiept.

Als ik terugkijk naar het moment waarop we gestart zijn met het Pro-
gramma Weerbaarheid, dan zie ik grote verandering. Ik zie nu dat 
groepen of teams bijvoorbeeld in debriefings van gebeurtenissen veel 
bewuster bij weerbaarheid stilstaan. Bewustwording beïnvloedt het 
gedrag van medewerkers en het is niet zo dat over heftige incidenten 
alleen maar vanuit het perspectief van de machocultuur gesproken 
wordt. Het gaat steeds meer ook over wat het gebeurde met mensen 
heeft gedaan. Het is de bedoeling dat het op den duur systematisch 
en methodisch onderdeel uitmaakt van de cultuur. Hoe dat dan voor 
ieder individu uitpakt, kan ik nu niet zeggen. Dat zal de tijd ons leren. 
Ik geloof niet dat ik eerder meegemaakt heb dat iets binnen de politie-
organisatie op zo’n relatief korte tijd zo groot heeft uitgepakt als het 
Programma Versterking Professionele Weerbaarheid.’







Inspecteur Carina van Leeuwen (1959) is forensisch expert van de natio
nale politie, eenheid Amsterdam, team Review en Cold Case. Ze was lid 
van de onderzoekscommissie van het evaluatieonderzoek naar de Schie
dammer Parkmoord (rapportPosthumus) en maakte deel uit van het 
onderzoeks en identificatieteam van de vliegramp Tripoli. Carina kon 
vanwege haar geringe lengte pas op relatief late leeftijd starten bij de 
politie, nadat er geen minimale lengte meer werd vereist. Sinds enkele 
jaren is ze tevens schrijfster en haar derde boek uit de serie ‘Unit Plaats 
Delict’ is in de maak. Door haar werk bij de politie veranderde haar 
beeld van de maatschappij en van de mensen. Toen ze besefte dat ze 
in haar privétijd uitgaan in de stad waar ze werkte meed, besloot ze 
wandelingen met stadsgidsen te maken. Hierdoor verdwenen de ‘foute 
types’ uit haar vrijetijdsbeeld.





Overal zag ik verdachten en fout volk…

Carina van Leeuwen – inspecteur en forensisch expert

‘Ik vroeg me af wat veerkracht voor mij betekent. Volgens het woor-
denboek is dat: ‘het vermogen om na te zijn uitgerekt of ingedrukt 
weer de oorspronkelijke vorm of positie aan te nemen’, of simpeler: ‘het 
vermogen van iemand om snel te herstellen’. De eerste beschrijving 
spreekt me het meest aan, het uitgerekt zijn en ingedrukt en dan weer 
je oorspronkelijke vorm of positie aan te nemen. Want ik vraag me af 
of dat eigenlijk wel wenselijk is in het werk wat ik doe, wat wij doen. 
Wij, daarmee bedoel ik politiemensen, en in mijn geval de Forensische 
Opsporing. Waarom moet je weer worden zoals je was en op welke 
momenten is het juist goed om een andere vorm aan te nemen en moet 
die vorm dan misschien wel blijvend zijn? Ik laat mijn vijfentwintig 
politiejaren de revue passeren en probeer er een lat naast te leggen, een 
meetlat die de vorm meet die ik had bij de start en die ik heb verkregen. 
Waar ben ik veranderd en waarom – wat heeft dat opgeleverd, of heb ik 
er juist iets door verloren?

Voordat ik bij de politie begon, werkte ik vijftien jaar in de gezondheids-
zorg als operatieassistente. De overstap naar de politie was voor mij één 
groot avontuur, maar tevens een cultuurshock. Want ik ging van over 
het algemeen dankbare patiënten, die blij waren met me en waar ik 
mijn best voor deed om ze snel zo gezond mogelijk naar huis te laten 
gaan, naar confrontaties met mensen die alleen mijn uniform zien. 
En daar meestal niet zo blij van worden. Die me niet nodig (denken te) 
hebben en die soms zelfs mijn gezondheid willen aantasten. Die over-
gang was immens groot.

Mijn eerste maanden in uniform in een voor mij onbekende stad leken 
op een achtbaan door de beschaving. Ik besefte dat ik aan het vervor-
men was, en gelukkig – achteraf bezien heel snel – voelde ik dat het 
misvormen was. De overgang van de wereld waaruit ik kwam naar de 
wereld waarin ik belandde, ging te snel en te hard. Mijn beeld van de 
maatschappij en van mensen veranderde plotsklaps: van altijd uitgaand 
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van het goede in de mens, naar uitgesproken negatief zijn over die-
zelfde mensen. Overal zag ik ‘verdachten’ en ‘fout volk’. Ik ging zelfs 
niet meer privé lekker even de stad in. Ik meed de wijk waar ik werkte. 
Al snel werd ik me daarvan bewust en ben het gaan bestrijden door 
me in de cultuur, architectuur en historie van de stad te verdiepen en 
letterlijk te storten. Wandelingen met stadsgidsen leerden me de mooie 
historie en de details te zien. De ‘foute types’ verdwenen hierdoor uit 
mijn vrijetijdsbeeld.

Ik besloot na een paar jaar werken in blauw de overstap te maken naar 
de forensische recherche. Ik had geen betere stap kunnen zetten. Ook 
al reageerde mijn omgeving daar anders op en vroegen mensen me hoe 
ik dit had kunnen doen. Alleen maar bezig zijn met dood en ellende, 
aan lijken moeten zitten, bij secties zijn, verminkte lichamen bij elkaar 
zoeken na een treinongeval. Dit alles werd me voorgehouden. Maar ik 
zette door en heb er geen moment spijt van gehad. Wanneer ik terug-
denk aan de zaken die ik heb onderzocht en gedraaid, dan is de veran-
dering in vorm hierbij iets wat me dankbaarder in het leven doet staan. 
Ik zie doden en het geweld dat hun is aangedaan of dat zij zichzelf 
aandeden en slachtoffers van ongelukken. Juist hierdoor kreeg ik meer 
oog voor de kleine dingen die het leven mooi maken, maar die niet 
altijd vanzelfsprekend zijn.

Veerkracht betekent voor mij vooral zoeken naar wie je zelf bent en 
waar je wel wilt vervormen en waar juist niet. Wanneer in de blijvende 
vervorming een nieuw verworven verwondering zit over de mooie din-
gen in het leven, hoe klein ook, dan wil ik juist nog veel van die vervor-
mingen.’







Mr. Fred de Graaf (1950) was tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de 
VVD. Hij was van 2011 tot 2013 voorzitter van de Eerste Kamer en hij 
was tot oktober 2015 waarnemend burgemeester van Enschede. De 
Graaf was eerder ambtenaar op Binnenlandse Zaken en vervolgens bur
gemeester van onder meer Leersum, Vught en Apeldoorn (19992011). 
Voorts was hij waarnemend burgemeester van het Gelderse Bronckhorst 
(2013) en van Amstelveen (2014). Tijdens de ramp op Koninginnedag 
2009, hij was toen burgemeester van Apeldoorn, realiseerde hij zich 
voor het eerst echt dat ervaren politiemensen onmiddellijk weten wat 
te doen.



‘Never be ashamed of what you feel.’

Demi Lovato



Ik heb er geen moeite mee dat mensen mijn emoties 
kunnen zien… 

Fred de Graaf – oudburgemeester en oudvoorzitter van de 
Eerste Kamer

‘Kijkend naar mezelf en mijn weerbaarheid, denk ik dat het met mijn 
veerkracht wel goed zit. Ik realiseerde me op enig moment dat mijn 
hartslag bij hoogspanning omlaag gaat. Ik word dan heel rustig. Ook 
tijdens Koninginnedag 2009, ik kon de deurtjes in mijn hoofd echt 
dicht doen op kritieke momenten. Bij mij kwam het daags erna bin-
nen. Het was natuurlijk heel laat geworden en de volgende ochtend 
zou ik een interview geven. Maar toen ik ’s morgens mijn bakje kwark 
met muesli zat te eten en de krant opensloeg en vijf, misschien wel 
zes  pagina’s vreselijke foto’s zag, had ik het toch even te zwaar. Geluk-
kig ging die huilbui even later weer over. Dan krijg ik een arm om me 
heen en dan kan ik weer door. Maar als je dat niet kunt uiten… Ik ben 
heel extravert. Als ik naar een heel mooi concert zit te luisteren, dan 
rollen bij mij de tranen ook zo over de wangen. Ik heb er geen moeite 
mee dat mensen mijn emoties kunnen zien, ook niet als bestuurder.

Ik heb heel veel professionaliteit van de politie gezien op Koninginne-
dag 2009. De ramp tijdens die dag in Apeldoorn gebeurde in een flits. 
Er was een enorm aantal politiemensen op de been. We hadden die 
dag al een versterkte veiligheidscomponent. Dit had alles te maken met 
zaken als Theo van Gogh en Pim Fortuyn en niet in de laatste plaats 
vanwege de verharding van de maatschappij. Bovendien zou de konin-
gin op die dag alleen in Apeldoorn zijn, terwijl ze normaal gespro-
ken naar twee gemeenten ging. Het was daardoor een uitgebreider 
programma dan gebruikelijk. Apeldoorn is een open stad, makkelijk 
toegankelijk voor publiek en er waren dan ook behoorlijk wat extra vei-
ligheidsmaatregelen getroffen. Tevens stonden veel aspirant-agenten 
en marechaussees langs de route. Ik was ooggetuige van het incident, 
want ik zat bij de koninklijke familie in de open bus.
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Ik realiseerde me die dag voor het eerst echt dat ervaren politiemen-
sen onmiddellijk weten wat te doen. Je zult het ook gezien hebben, die 
vrouwelijke biker die nog nét maar dan ook net de manoeuvre wist te 
maken, want anders was ze geplet tussen de Naald en de auto. Ja, dat 
is echt ongelofelijk. Wat een vakmanschap! Je houdt met van alles 
 rekening, maar goed we hadden wel honderd scenario’s bedacht en het 
101e scenario voltrok zich en dat zat helemaal niet in ons systeem, dat 
zoiets zou gebeuren. En de vrouwelijke biker kroop gelijk die auto in en 
ging achter de dader zitten, omdat hij nog leefde direct na de botsing. 
Zij heeft hem weten te ontlokken wat er was gebeurd. Alleen daardoor 
weten we waarom hij de aanslag heeft gepleegd. Hij is later die dag 
in het ziekenhuis overleden. De kracht die op dat moment van deze 
 politievrouw uitging, een jonge vrouw, g e w e l d i g!

Vervolgens ontrolt zich zo’n rampprogramma. Ik heb er het eerste 
anderhalf uur amper iets van meegekregen, want ik zat met de konink-
lijke familie op Het Loo. De koningin was zeer aangedaan, dat was 
zelfs op de beelden te zien. Vervolgens moest ik me bezighouden met 
mededelingen om de feestelijkheden af te gelasten en verzocht ik ieder-
een naar huis te gaan. Ik moest helemaal buitenom naar het politiebu-
reau aan de Europaweg om daar het beleidsteam te gaan voorzitten. 
Daar had mijn ‘loco’ de eerste vergadering al achter de rug. Dan zit je 
de rest van de dag alles voor te bereiden, wat moeten we wel doen en 
wat niet. Nou ja, daar komt van alles op je af. Voorts zie je dat iedereen 
toch de knop weet om te draaien en zeer professioneel te werk gaat. Dat 
dingen gewoon stipt worden georganiseerd. In één woord geweldig. 
Ik heb echt zoveel bewondering voor alle mensen die rechtstreeks bij 
die dag betrokken waren. Slachtofferhulp is volop ingezet en ik besef 
dat politiemensen getraumatiseerd zijn. Dat deze mensen hierdoor 
lange tijd niet lekker in hun vel zaten en er misschien nog steeds last 
van hebben. Dit waren professionals die op de onheilsplek waren en 
die hebben geholpen waar ze konden. Hier zaten ook heel jonge politie-
medewerkers tussen. Politiemensen zijn natuurlijk stoer en praten niet 
te veel over ellendige dingen. Ze laten niet gemakkelijk blijken dat ze 
er problemen mee hebben, want het hoort bij hun vak. Ondertussen zit 
je dan in de put en de thuissituatie heeft er ook onder te lijden. Je sluit 
je af voor iedereen, communiceert niet meer met je vrouw en kinderen, 
familie en je vrienden. Er is een hoop verborgen leed. Moeilijk is het 
om er iets aan te doen als mensen er zelf niet mee komen.

Het vraagt nogal wat om medewerkers met trauma’s op te vangen, 
zeker als je met zulke grote aantallen te maken hebt. Bovendien, ze 
kwamen overal vandaan. Het was niet alleen de politie van de regio 
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Noord-Oost-Gelderland. We hadden bijstand uit meerdere korpsen. 
Ook medewerkers van de Politieacademie en van de Marechaussee. 
Mijn hoofdcommissaris Annelore Roelofs had natuurlijk de zorg voor 
de mensen uit haar korps. Maar ja, ga eens in Limburg-Zuid en in 
 Groningen zoeken naar mensen die misschien PTSS hebben. Dat is 
lastig. Als je er zelf bij bent geweest, ertussen hebt gestaan, het zelf hebt 
meegemaakt, dan voelt het anders. Als jij in Groningen hoofdcommis-
saris bent en je krijgt een aantal mensen terug dat erbij was, dan houd 
je die medewerkers de eerste weken in de gaten en dan ebt dat weer 
weg.

Je krijgt als politieman handreikingen hoe je met die ingrijpende din-
gen om moet gaan. Er wordt dan gezegd dat je vooral zelf niet over de 
schreef mag gaan. Want dat risico zit er altijd in. Het valt me de laatste 
jaren op dat we in Nederland in toenemende mate een afrekencultuur 
ontwikkelen. Men vraagt zich niet eerst af hoe de omstandigheden 
waren en waarom iets wel of niet gedaan is, maar men roept gelijk dat 
er koppen moeten rollen. De krant kan je als overheidsdienaar in een 
week kapot schrijven en de sociale media gaan daar vervolgens over-
heen. De kracht van dat proces is immens. De reactie van de overheid 
is tot nu toe vaak geweest ‘zo goed mogelijk wegduiken voor verant-
woordelijkheid’. Dat zie je aan de top bij ministers, wethouders, gede-
puteerden en burgemeesters, en ook bij de politie gebeurt dat. Omdat 
die personen wegduiken, denken ambtenaren ‘ja, maar mij zul je niet 
krijgen dus ik duik ook’. Met als gevolg dat er een geweldig ontwijk-
gedrag is ontstaan van zelf uit de vuurlinie blijven.

Om maar een voorbeeld te noemen, ik begon een jaar of vijf geleden 
de nieuwjaarstoespraak in Apeldoorn met ‘voordat ik iedereen geluk ga 
wensen eerst nog een mededeling: ik lees vanaf vandaag geen cc-mail 
meer’. Iedereen keek me met open mond aan. Ze wisten wel dat ik een 
digibeet ben maar vroegen zich af wat bedoelt hij nóu weer… Ik zei: 
‘Jongens, we zijn hier met 1400 man vandaag en als jullie me allemaal 
één cc’tje sturen krijg ik er 1400 op een dag’. Mijn boodschap was: 
‘Houd ermee op!’ Vervolgens sturen 700 mensen geen berichtjes meer 
en de rest stuurt me een gewone e-mail. Want ik had gezegd ‘geen cc 
meer’. Dus het werkte voor vijftig procent. Toen we nog geen compu-
ters en I-pads hadden, was het lastiger voor medewerkers omdat men 
notities moest schrijven. Iedereen in een cc, dat is zo gebeurd. Ik noem 
dat wegduikgedrag, ontwijken van verantwoordelijkheid.

Ik vind dat er over het algemeen minder oog is voor elkaar. Dat heeft 
alles te maken met overbelasting. Iedere leidinggevende binnen de 



112    veerkrachtige verhalen

politieorganisatie heeft stapels ellende op zijn bureau liggen en werkt 
voortdurend vanuit achterstand. Collega’s zouden beter op elkaar kun-
nen letten en daar haal je vast meer winst uit, want ze opereren altijd 
minimaal met twee en het maatjesverhaal werkt. Ik denk echt dat ze 
elkaar in de gaten moeten houden. Want in een koppel komen de ver-
halen los. Eigenlijk moet iedereen binnen de politie alert zijn wat er in 
zijn omgeving gebeurt. Van aspirant tot en met de hoogste baas. De 
alertheid in de eigen organisatie moet veel groter worden.

Politiemensen hoeven niet tegen elkaar op te boksen in allerlei omstan-
digheden, zij kunnen één front vormen op dat punt en elkaar helpen. 
Ik vind dat heel belangrijk. Leidinggevenden moeten dat begrijpen. In 
de leiderschapsopleidingen zal daar ook ruimte voor gecreëerd dienen 
te worden. Iemand die niet op tijd zijn proces-verbaal af heeft omdat 
hij twee uur heeft gepraat met een collega die het echt moeilijk heeft, 
verdient bonuspunten.

Werkdruk kan ook een smoes zijn om niet stil te staan bij zaken waarin 
de balans weg is. Ik heb het te druk. Kom op, je roept als ouder toch ook 
niet ik heb het te druk om op te voeden? Dat zou triest zijn, die ruimte 
is nodig. Voor mij wijkt alles voor mijn gezin. Die basishouding is 
noodzaak bij leidinggevenden, dat je vindt dat welzijn en gezondheid 
van je medewerkers voorop staat. Politiemensen zijn immers familie 
van elkaar. Concreet betekent dit dat een leidinggevende per definitie 
 inlevingsvermogen moet hebben. Zo niet, dan past hij niet in de func-
tie. Die man of vrouw kan beter in zijn eentje iets doen. Leiders kunnen 
opvangen, troosten en invoelend zijn, dat is hun kerntaak.’







Mr. Johan Severs (1953) startte na het behalen van zijn rechtenbul bij 
de  Rijkspolitie, district Alkmaar (werkgebied NoordHollandNoord). 
Eerst zeven jaar in blauw, daarna acht jaar bij de recherche. In die 
 periode heeft hij veel ellende, angst en gruwelen gezien en meegemaakt. 
In 1991 besloot hij de overstap te maken naar het Openbaar Ministerie 
en inmiddels werkt hij bijna 25 jaar als officier van justitie in de regio 
NoordNederland. Hij is dagelijks bezig met zware misdrijven en onder
zoeken in cold case zaken. Open kunnen communiceren over wat hem 
dwarszit, zich kwetsbaar kunnen opstellen zonder dat hij inboet aan 
gezag, vindt hij belangrijk.



‘Die Ehre ist das aussere Gewissen, und das Gewissen die innere Ehre.’

(De eer is het uiterlijk geweten en het geweten de innerlijke eer.)

Schopenhauer in: Parerga und Paralipomena



Houd het hoofd koel en het hart warm…

Johan Severs – officier van justitie

‘Ik herinner me als de dag van gisteren de eerste keer hoe ik samen met 
een politiecollega door de meldkamer naar een aanrijding ‘met’ (letsel) 
werd gedirigeerd. Het was de eerste schoolvakantiedag. Een meisje van 
een jaar of tien was met haar fiets overgestoken zonder op een aanrij-
dende auto te letten. De auto kon niet tijdig remmen en schepte het 
fietsstertje. Gelukkig bleef het letsel beperkt tot een gebroken been, 
maar ik weet nog hoe het huilen van het meisje me bij de keel greep. 
Ze was vooral verdrietig omdat ze zes weken met haar been in het gips 
zou moeten zitten. Groentje als ik was, kwam het geen moment bij me 
op dat ik vast niet de enige was die hierdoor emotioneel geraakt werd. 
Ik deelde toen mijn gevoel hierover niet met collega’s – en andersom 
gebeurde dat ook niet.

Toen ik in 1980 als sectiecommandant bij een ME-peloton werd ingezet 
tijdens de Vondelstraatrellen in Amsterdam, ervoer ik voor het eerst 
ooit echte angst. Inzet en trainingen van de ME-pelotons van het Korps 
Rijkspolitie waren er tot dan toe voornamelijk op gericht om afzettin-
gen te formeren bij de bestrijding van terreuracties, zoals trein- en 
vliegtuigkapingen. Om stadsrellen te bestrijden waren de geoefend-
heid, tactische vaardigheden, uitrusting en goede verbindingen van 
de ME eigenlijk onvoldoende. Het was mijn eerste echte inzet en ik 
was bang voor mijn eigen hachje en twijfelde bijvoorbeeld of ik bij een 
stenenregen adequaat zou kunnen functioneren. Ook maakte ik me 
natuurlijk zorgen om de andere leden van het peloton. Mijn hoofd zat 
vol met vragen: Zou ik mijn angst kunnen overwinnen? Zou ik ver-
trouwen en overwicht kunnen uitstralen naar mijn mensen? Hoe zou 
het zijn om in je gezicht geraakt te worden door een stuk stoeptegel? 
Wat zou je moeten doen wanneer een kwart van het peloton gewond 
was geraakt? Op welk moment zou iemand het nodig vinden om zijn 
pistool te trekken en te schieten? Ook toen spraken we niet over onze 
gevoelens. Hooguit praatte je wat na met je groepscommandanten of 
collega-sectie- en pelotonscommandanten over nieuwe tactieken en 
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formaties die spontaan tijdens de gevechten waren uitgedokterd en toe-
gepast.

Aandacht voor uitgestane angsten was er niet; het werd zelfs niet 
onderkend. Pas na die dramatisch verlopen kroningsrellen op 30 april 
1980 kwam er meer aandacht voor standaardisatie van uitrusting en 
vaardigheden van mobiele eenheden. En wat ik nog belangrijker vond: 
betere begeleiding van politiemensen die lichamelijk en vooral ook 
geestelijk waren beschadigd door massaal fysiek geweld. Ik weet nog 
hoe het voelde toen ik als leidinggevende een arm van een collega om 
me heen kreeg en ik zonder in te boeten aan gezag kon praten over 
mijn eigen gevoel en onzekerheden. Vóór die periode was hier bij de 
politie beslist geen aandacht en ruimte voor.

In 1985 kwam ik bij de recherche en al vrij snel werd ik ook ingedeeld 
bij de pool van teamleiders van het Interregionaal Recherchebijstands-
team Noord-Holland-Kennemerland. Dit was een team van recher-
cheurs dat werd ingezet voor het onderzoeken van kapitale delicten, 
qua opzet min of meer vergelijkbaar met de huidige TGO-structuur 
(Team  Grootschalige Opsporing). In die functie heb ik tientallen 
moord zaken onderzocht. In dit werk wordt je weerbaarheid in mijn 
beleving het hardst en heftigst op de proef gesteld. Vooral in de zaken 
waarbij het gaat om kinderen en dan maakt het niet uit of ze slachtoffer, 
nabestaande of dader zijn. Toen ik pas bij de politie werkte, vroeg ik me 
wel eens af hoe ik zou reageren op de confrontatie met ‘mijn’ eerste 
stoffelijk overschot. Dat viel achteraf bezien heel erg mee; ik werd tij-
dens een piketdienst gebeld over het aantreffen van een stoffelijk over-
schot in een sloot. Het was een ‘vers’ lijk en het bleek naderhand een 
zelf doding. Ik herinner me dat het geen naar beeld was, het niet vies 
rook en dat het een voor mij onbekende persoon was die een eind aan 
zijn leven had gemaakt. Later zag ik dode slachtoffers van verkeers-
ongevallen, treinspringers en verminkte lichamen en heb ik een hoop 
ellende en aangrijpende situaties meegemaakt.

Natuurlijk vind ik het verhaal achter het incident vaak triest, maar ik 
kon de knop omzetten en nam zaken bijna nooit mee naar huis. Bij 
onderzoeken naar kapitale delicten veranderde dat. Bij die onderzoeken 
kroop ik onder de huid van het slachtoffer en van de dader. Ik leerde ze 
allebei vaak kennen tot in het diepst van hun ziel, ik ontdekte geheimen 
waar zelfs hun meest intieme naasten het bestaan niet van wisten. Ik 
kwam erachter dat menselijk gedrag veel harder kon zijn dan ik ooit 
had vermoed. Gewetenloosheid, boosaardigheid, sadisme en gestoorde 
geesten kwamen vaak voor in de zaken die ik onderzocht. In de periode 



Houd het hoofd koel en het hart warm…    119

dat ik bij de recherche begon, droegen we nog geen witte pakken en 
blauwe overschoentjes. Het was heel normaal dat je als leider van het 
onderzoek je neus liet zien op de plaats delict terwijl het slachtoffer 
daar nog lag.

Sommige plaatsen delict laten niets te raden over als het gaat om het 
toegepaste geweld en de haat of woede en soms zelfs waanzin waarmee 
de dader tekeer is gegaan. Het zien van de verrassing, de pijn en de 
doodsstrijd, en ook de geuren van verrotting en bederf kwamen hard 
binnen en raakten me. Tegelijkertijd besefte ik dat ik mijn verstand 
moest gebruiken en mijn kennis, kunde en ervaring het verschil kun-
nen maken om de dader een stap voor te komen en de zaak op te lossen. 
Dan is het zaak dat je tegelijkertijd ook je team blijft motiveren om 
in de vaak langdurige en minutieuze onderzoekshandelingen nauw-
keurig en systematisch te blijven werken. De meeste rechercheurs die 
in een moordonderzoek worden ingezet, zijn gelukkig buitengewoon 
gemotiveerd voor dit werk.

In mijn rechercheperiode had ik alle ruimte om me kwetsbaar op te 
stellen juist vanwege de grote verbondenheid met collega’s. Ik kon 
uiting geven aan mijn twijfels, de woede en het verdriet over wat we 
aantroffen in de zaken die we onderzochten. Een aantal keren heb ik 
meegemaakt dat rechercheurs elkaar opzochten om elkaar te omhel-
zen of hun tranen de vrije loop te laten. Maar ik herinner me ook ten 
minste één geval waarbij een rechercheur die was ingedeeld in een 
verhoorkoppel dat een seriële kindermoordenaar moest verhoren – en 
dit overigens succesvol deed – na afloop van het onderzoek is ingestort. 
Hij is hier op eigen kracht weer bovenop gekomen, maar in zijn geval 
vind ik dat er weinig door de leiding voor hem werd gezorgd.

Als officier van justitie heb ik nog steeds veel te maken met recherche-
werk en kom ik voortdurend de nodige ellende tegen in zaken. Ook ben 
ik zelf een aantal keren door verdachten verbaal bedreigd en geïntimi-
deerd. Ik vond het nooit nodig om hier hulp voor te vragen of het met 
mijn leidinggevenden te bespreken. Wel praat ik soms over geweld dat 
gericht is tegen officieren in het algemeen met collega’s waarmee ik 
het goed kan vinden. Uit de WODC-studie Bedreigen en intimideren van 
OM en politiemedewerkers, een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen 
en aanpak uit 201318 blijkt dat hier bij de verschillende parketten ook 
divers mee om wordt gegaan. Misschien komt het omdat ik bij de politie 
heb gewerkt, maar ik ben niet zo gauw te intimideren. En als het nodig 

18 Zie ook het hoofdstuk Opbrengsten in het boek ‘Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)’.
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is, dan heb ik mensen bij wie ik mijn hart kan uitstorten, zoals collega’s 
of mensen uit mijn privéomgeving die begrijpen waar ik het over heb. 
Zij hebben dan meestal goed in de gaten waar de schoen wringt. Vaak 
is een luisterend oor van iemand die je begrijpt al voldoende om verder 
te kunnen.

Daarnaast vind ik het erg belangrijk om buiten de werksfeer een goede 
uitlaatklep te hebben. Zo speel ik sinds een aantal jaren saxofoon. Het 
was een langgekoesterde wens, sinds ik in mijn tienerjaren ooit een 
plaat kocht van Cuby and the Blizzards waar een nummer op stond 
met een heel mooie saxofoonsolo. Zo wilde ik ooit ook kunnen spelen. 
Nooit kwam het ervan, mijn studie en later mijn werk en carrière, gezin 
met kinderen slokten al mijn vrije tijd op. Totdat mijn buurvrouw, die 
ook saxofoon speelde, me een keer uitnodigde om naar een uitvoering 
te komen kijken van het orkest waarin ze speelde. Ik was zo onder 
de indruk dat ik een paar weken later als verjaardagscadeau een paar 
proeflessen kreeg bij haar muziekdocent. Vanaf toen was ik verkocht 
en ik speel nu zelf in een band. Muziek spelen, zorgt voor ruimte in 
mijn hoofd.

Hoewel ik niet meer bij de politie werk, is mijn verbondenheid met de 
politiemens en in het bijzonder met rechercheurs onverminderd groot. 
Ik kan in een onderzoek – en daarbuiten – met gepaste distantie harde 
(juridische en morele) beslissingen nemen en toch de relatie zacht 
houden. Of, zoals een recherchechef het laatst benoemde: ‘Het hoofd 
koel houden, maar het hart warm en maak je eigen keuzes’. In grotere 
onderzoekteams streef ik ernaar om belangrijke beslissingen in het 
onderzoek met de teamleiding in unanimiteit te nemen. Maar, zo zeg 
ik er dan altijd bij: ‘Als we er niet samen uitkomen, ben ik degene die 
de knoop doorhakt, want daar word ik voor betaald.’ Ik heb nooit spijt 
gehad van mijn opstelling, want het zorgt ervoor dat ik open kan com-
municeren over wat me dwarszit, me kwetsbaar kan opstellen zonder 
dat ik inboet aan gezag.

Ik leidde ooit een moordonderzoek waarin een man ervan werd ver-
dacht dat hij zijn beste vriend had doodgeschoten. Volgens zijn vrien-
din was de man op het moment van het dodelijke schot al tien minuten 
thuis en hij kon het dus niet gedaan hebben. Gaandeweg het onderzoek 
rees het vermoeden dat zijn vriendin hem een vals alibi verschafte. 
Op een gegeven moment besloten we de woning van de vriendin te 
doorzoeken, omdat daar een wapen of gebruikte kleding zou kunnen 
liggen. In de woning vonden we boven in een kast een aantal dagboe-
ken. Omdat ik eerder had meegemaakt dat gegevens over een moord 



Houd het hoofd koel en het hart warm…    121

in een dagboek waren genoteerd, wilden we die meenemen. De vrien-
din maakte enorm veel bezwaar hiertegen, barstte in huilen uit en ver-
klaarde onder vier ogen aan de (vrouwelijke) rechter-commissaris dat 
ze een incestverleden had dat in haar dagboeken was beschreven. Uit-
eindelijk heb ik de rechter-commissaris ertoe kunnen bewegen de dag-
boeken desondanks mee te nemen. Dit onder de toezegging dat ze met 
de grootste discretie behandeld werden. De dagboeken leverden over 
de moord geen nieuws op. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte 
behalve met zijn vriendin ook seks had met jonge meisjes van tussen 
de twaalf en veertien jaar oud. Uit de dagboeken kon worden opge-
maakt dat zijn vriendin daar niets van wist. Uiteindelijk heb ik na veel 
wikken en wegen, want binnen de teamleiding waren de meningen 
erover uiterst verdeeld, besloten om het alibi te testen door de vriendin 
op de hoogte te brengen van de seksuele escapades van haar vriend. Dat 
was in zoverre succesvol dat zij toegaf dat ze haar vriend een alibi van 
tien minuten had verschaft – nadat hij in paniek bij haar was gekomen 
omdat hij zijn vriend had doodgeschoten. Het morele dilemma in deze 
zaak was tweeledig: woog het schenden van het ultieme stuk privacy 
op tegen de kans dat in de dagboeken relevante informatie voor het 
onderzoek zou staan? En woog het kapot maken van de relatie tussen 
de verdachte en zijn vriendin op tegen de kans dat ze zou toegeven dat 
ze hem een alibi had verschaft? Achteraf ben ik blij dat ik die vragen 
met ‘ja’ kon beantwoorden. Want als dat niet zo was geweest dan had ik 
hierdoor waarschijnlijk lange tijd gewetenswroeging gehad.’19

19 Zie ook het hoofdstuk De ziel centraal in het boek ‘Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)’.





Slotwoord

Jannine van den Berg – lid korpsleiding

‘De persoonlijke verhalen in deze bundel roepen bij mij direct herken-
ning op. Enerzijds zit er lijn in de verhalen: ze gaan allemaal over de 
mens in het uniform. Anderzijds verschillen de verhalen. Gebeurtenis-
sen zijn divers en ook de manier waarop mensen ermee omgaan. Het 
mooie aan kwetsbare verhalen vind ik dat alle muurtjes, opmaak en 
dekkingen eraf gehaald zijn. Wat overblijft, is het pure verhaal vanuit 
de ziel. Dan zie je wat het politiewerk echt doet met mensen. Ik heb 
bewondering voor de mensen die hun verhaal in deze bundel hebben 
gedeeld, want ik weet dat niet iedereen dat kan. En ik hoop dat het 
anderen, die hun verhaal niet durven vertellen, zal helpen om te gaan 
delen.

De heftige gebeurtenissen die beschreven worden in deze bundel, zijn 
typerend voor het politiewerk. Het zijn dingen die je gelijk raken als 
mens, schrijnende ervaringen waar je niet om vraagt en door het werk 
toch mee wordt geconfronteerd. Ik herken dat, soms grijpt iets je zo 
aan, dat de ervaring nog even gevoelig open ligt en het je tijdelijk hele-
maal beheerst. Bijzonder vind ik dat er mensen zijn die dit werk doen. 
Het liefst zou je ze willen besparen wat ze soms tegenkomen. Maar 
dat kan niet, je hebt nou eenmaal een beroep waarin je heftig wordt 
geconfronteerd. Frappant is dat politiemensen zich daarbij druk blijven 
maken om burgers die getuige zijn geweest van dezelfde gebeurtenis-
sen. Die zorg en bescherming zit in hen.

Gebeurtenissen met grote impact bij de politie, starten altijd met het 
basispolitiewerk zelf. Dat is de kern van ons vak, waar het allemaal 
mee begint. Daar ontstaat een bepaalde heftigheid waar de rest van de 
organisatie mee om moet gaan. We hebben in de afgelopen jaren veel 
inzichten op dit terrein opgedaan, maar we zijn nog lang niet klaar. 
Daarvoor is de aandacht voor weerbaarheid in het politiewerk nog te 
jong.
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De fundamentele manier waarop we de menselijke aspecten in het 
politiewerk benaderen, verdient podium – in het licht van de schijnwer-
pers. De inzichten die zijn ontstaan, zie ik vooral als eerste stappen op 
dit verlichte podium. Als een dans die doorontwikkeld moet worden.’







Over de auteurs

Marion Brepoels (1965) studeerde Journalistiek aan de Fontys 
Hogeschool in Tilburg en Forensica, Criminologie en Rechtspleging 
aan de Universiteit Maastricht. Tevens volgde ze een postgraduaat 
forensische psychodiagnostiek en counseling in Antwerpen en een 
postgraduaat Forensisch Onderzoek in Brussel. Zij werkte 24 jaar 
bij de Raad voor de Kinderbescherming, daarnaast was ze freelance 
journalist. In 2012-2013 liep ze negen maanden praktijkstage bij de 
Forensische Opsporing van de politie, Eenheid Limburg. Op deze plek 
zag ze alle ins en outs van het opsporingswerk en hoorde ze bijzon-
dere, vaak zeer aangrijpende levensverhalen van politiemedewerkers. 
In april 2014 startte ze voor het Programma Versterking Professionele 
Weerbaarheid met het ontwikkelen van de twee boeken over weerbaar-
heid. Zestien maanden lang brainstormde ze intensief met haar twee 
collega’s over professionele weerbaarheid in al haar facetten en sprak 
ze politiemedewerkers en experts uit binnen- en buitenland over hun 
persoonlijke kijk op weerbaarheid. Sinds januari 2015 reviewt ze in het 
kader van een ervaringsplek cold case zaken voor het TGO Cold Case 
en Vermiste Personen van de Politie Eenheid Limburg.

Nanette Slagmolen (1985) studeerde Sociologie aan de Erasmus Univer-
siteit in Rotterdam. In 2011 rondde zij de master Grootstedelijke Vraag-
stukken en Beleid af. Tijdens haar studie was ze onder meer betrokken 
bij de organisatie van culturele festivals in Delft. Hier ontdekte ze de 
aantrekkingskracht van en de voldoening die gezamenlijk ontdekken 
en creëren in teamwerk haar geven. In 2012 startte ze als wetenschap-
pelijk onderzoeker binnen het Programma Versterking Professionele 
Weerbaarheid. Haar nieuwsgierigheid werd met name gewekt door de 
zoektocht naar wat weerbaarheid behelst en hoe de inzichten toegepast 
kunnen worden in de politiepraktijk. De sociologie ziet samenlevingen 
als netwerken van verbindingen en vanuit dit oogpunt draagt zij bij aan 
het duiden (of beter begrijpen) van weerbaarheid in de ‘politiesamen-
leving’. Het kunnen bijdragen aan deze verkenning waar de mens in de 
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organisatie centraal staat, maakt het doen van praktijkonderzoek voor 
haar wezenlijk en betekenisvol.

Annika Smit (1975) promoveerde in de Biologische Psychologie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen in 2004. Afgestudeerd in de Fysiologi-
sche Psychologie richtte ze haar onderzoek op ‘cognitieve energetica’: 
vigilantie, aandacht en informatieverwerking. In het proefschrift ver-
raadde vooral het aan de binnenzijde van de omslag verstopte verhaal 
over een transcendente ervaring van een jonge wetenschapper, haar 
nieuwsgierigheid naar het onbekende. Dit betreft een liefde voor het 
mysterieuze, onbegrepene en ongedefinieerde. Enigszins uitgeke-
ken op de vrij strikte kaders van experimenteel onderzoek verliet ze 
de wetenschappelijke wereld waar ze vandaan kwam. Ze begon aan 
een reis die via medische toepassing (Cambridge, UK) en intelligente 
systemen (D-CIS lab in Delft) leidde naar de politie. In 2009 begon ze 
bij de Politieacademie met de eerste opzet van een strategische onder-
zoeksagenda. Hierbij stuitte ze met een aantal anderen op zorgen over 
de vitaliteit en gezondheid van de politie. Verdere verkenning van deze 
zorgen mondde uit in een zoektocht naar de menselijke aspecten bin-
nen het politievak, die op verschillende manieren belicht worden in de 
twee boeken over weerbaarheid (Weerbaarheid onderzocht (20102015) 
en Veerkrachtige verhalen). Na beëindiging van het Programma Verster-
king Professionele Weerbaarheid, eind 2015, zal ze weerbaarheid blij-
ven onderzoeken vanuit de Politieacademie.



De Politieacademie is hét nationale wervings-, selectie-, 
opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie. 
De koers van de Politieacademie is gericht op voortdurende 
kwaliteitsverbetering van het politievak. Kennis en onder-
zoek leveren daar een belangrijke bijdrage aan; de acti-
viteiten zijn gericht op verbeteringen in de politiepraktijk 
en aanpassingen in het onderwijs. De onderzoeksfunctie 
heeft daarbij oog voor de actualiteit en ontwikkelingen, 
maar is tevens op gepaste afstand van de dagelijkse hectiek.

www.politieacademie.nl

Dertien verhalen, stuk voor stuk vertellingen van 
mensen die professioneel verbonden zijn aan en met 
de politieorganisatie. Deze bundel gaat over kwets-
baarheid en veerkracht van mensen die met passie 
werken – en over de zin van alledaagse bezigheden 
en beslommeringen. Dit levert een praktische en 
persoonlijke kijk op de menselijke en inter menselijke 
aspecten van het politievakmanschap. Onder de noe-
mer ‘weerbaarheid’ is deze (inter)menselijke kant 
van het politiewerk onderzocht en ondersteund 
binnen het Programma Versterking Professionele 
Weerbaarheid. Verschillende interventies zijn door 
dit programma geïnitieerd en versterkt, waaronder 
de Mentale Krachttraining, het 24-7 Loket Politie, het 
suïcideregistratiepunt en Fit@NP.

Tegelijk met deze verhalenbundel verschijnt het 
boek Weerbaarheid onderzocht (2010-2015), een be-
schrijving van actuele wetenschappelijke inzichten in 
weerbaarheid bij de politie en de opbrengsten van 
vijf jaar onderzoeken voortgekomen uit de agenda 
van het Programma Versterking Professionele Weer-
baarheid.
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